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Monipalvelukeskuksen ylätason tavoitteina

- uusien palvelutuotantotapojen kehittäminen

paikalliseen kumppanuuteen perustuen

- eri osapuolten rohkaiseminen yhteistyöhön ja

vuoropuheluun

- maaseudun elinvoiman ja asukkaiden

elämänlaadun parantaminen
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Selvityksen tavoitteet
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on tarjota ajatuksia ja näkökulmia työn tukemiseksi:

o tarkastaa, ovatko osapuolet menossa samaan vai eri 

suuntaan

o avata näkökulmia keskuksen toimintaan

o tuottaa näkökulmia ja kokemuksia 

monipalvelukeskuksiin liittyvistä ratkaisuista muualla
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Selvityksen käytännön tavoitteena
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Alueella käynnissä kaksi prosessia: 

Luoma-ahon kyläyhdistyksen, yritysten ja koulun huoli 
kyläkoulun säilymisestä

+

Alajärven kaupungin kouluverkon kuntokartoitukset ja 
säästötavoitteet

=

olisiko tässä mahdollisuus uudenlaisiin 
palvelutuotantoratkaisuihin paikallista kumppanuutta 

hyödyntäen?
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Lähtökohdat
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1990: Kylien kotipalvelukokeilu. Kokemuksia Peräseinäjoen Kihniänkylästä (Nina 

Harjunpää)

1992:

- Hyvinvointia kylien asukkaille: yhteistyöllä uudenlaisia palveluja maaseudulle (Nina 

Harjunpää)

- Kylät palvelujen suunnittelijoina ja tuottajina (Heikki Kupiainen ja Eija Lahtinen)

1993: Kokemuksia kyläavustajakokeilusta. Moniala-ammatit maaseudun palvelutyöstä. 

(Marja Kallio)

1994: Toteuttamisen monet muodot. Kehittämistyön mallien uudistaminen Vaasan läänin 

esimerkkikylissä (Anu Katila)

1995: Monialainen palveluyrittäjyys maaseudulla. (Leena Perämäki ja Marja Kallio)

1997: Monipalvelupisteiden toteuttaminen ja toiminnallisten kynnysten ylittäminen. 

Seinänaapurien palveluprojektin loppuraportti (Nina Harjunpää)

1999: Hyvinvointialan palveluyritykset maaseudulla. Kokemuksia ja ajatuksia yrittäjänä 

toimimisesta (Virpi Lemponen)
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Uusi asia, vai onko sittenkään?
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- Innostunut ja aktiivinen kyläyhteisö ja sen asukkaat

- Ainakin yksi aktiivinen toimija, joka sysää toiminnan 
alkuun ja ylläpitää sitä

- Todellinen tarve toiminnalle/palvelulle

- Ei kilpaile olemassa olevien palvelujen kanssa vaan 
on niitä täydentävää toimintaa

- Tiedotuksen tärkeys

- Kumppaneiden usko toimintaan ja sen 
tulevaisuuteen 

- Sparraus silloin, kun usko horjuu

- Tarve organisoida jatko kestävällä tavalla
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Yhteistä näille hankkeille 

on ollut:



www.helsinki.fi/ruralia 8.12.2015 7Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Teoreettiset näkökulmat 

palvelutuotantoon:

Maaseutupolitiikka

- elämänlaadun ja 
asumisen edellytysten 
luominen maaseudulle

Kumppanuus

- aktiivinen kansalaisuus

- osallisuus ja 
osallistuminen

Paikalliset 
hyvinvointijärjestelmät*

- toimijoiden ja resurssien 
yhdistäminen yli sektorirajojen

Uusi paikallinen 

hallintatapa/

paikkaperustainen 

kehittäminen
- verkostomainen 

hallintaparadigma

(governance)

* Kattilakoski 2015
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Aluekehitys-
näkökulma

kumppanuus
Politiikka ja 

päätöksenteko

Paikallinen 
yhteisö ja 

yhteisöllisyys
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Entä kun kyse on myös 

kyläkoulusta?
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- Monipalvelukeskus, monitoimikeskus, lähipalvelukeskus, 
mitä näitä kaikkia on…

- Nimikkeiden alla toteutettu toiminta näyttäisi jakautuvan 
karkeasti ottaen kolmeen:

• Työllistämis-, kuntouttamis- ja päivätoiminta: työttömät, 
vajaakuntoiset, mielenterveyskuntoutujat, jne.

• Kunnan lähipalvelukeskittymä: kunnanosapalvelut, kuten 
esim. lomake- ja lupapalvelut, kyläkaupasta 
apteekkipalvelut, postipalvelut, jne.

• Kylätoiminnan keskus: paikallisten 
yhteistyökumppaneiden yhteistyö palveluiden 
tuottamisessa

• ilman kyläkoulua ja

• kyläkoulun yhteydessä
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No, miten muualla?
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- Ilomantsi: kylätalosta monitoimikeskus

• tavoitteena kaksi toimivaa kyläkeskusta, joissa 
kylätalolla toimiva monipalvelukeskus

• hanketyöntekijä, ostopalveluita

• kyläpalvelupäivä

- Särkisalokoti: vanhainkodin lakkauttamisesta 
palvelukeskukseksi

- Sokojan kylätalo

• Sokojan päiväkoti- ja kylätaloyhdistys ry tuottaa kylälle 
palveluita ja on merkittävä työllistäjä
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Ilman kyläkoulua toteutettuja 

monipalvelukeskushankkeita
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- case Ihastjärvi, Mikkeli

• esimerkki yhteisöllisyyteen perustuvasta toiminnasta

- case Eskola, Kannus

• esimerkki liiketoimintamalleihin perustuvasta 

toiminnasta

- case Liedakkala, Keminmaa

• vertaistukiesimerkki käynnissä olevasta projektista

8.12.2015 11Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Kyläkoulun yhteyteen 

kehitettyjä monipalvelukeskuksia
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- noin 30 kilometriä Mikkelistä

- kylässä 160 vakituista taloutta ja runsaasti vapaa-

ajan asukkaita

- koulussa noin 70 oppilasta, luokat 0-6 ja 

iltapäiväkerho

- kylässä paljon pienyritystoimintaa 
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Case Ihastjärvi
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Lähtötilanne:

- erittäin kehittäjähenkinen kyläkoulun rehtori

- koululla pitkä historia alueella, perustettu jo vuonna 1898

- vuosien aikana koulurakennuksen tila ajautui siihen, että 
se joko puretaan tai rakennetaan uusi

- päätettiin rakentaa uusi, koska

• oppilasennuste alueella kasvava (-> tonttikaupat!)

• alueella menossa hankkeita, jotka valjastettiin tukemaan 
koulun kehitystyötä

• koululla keskeinen rooli kylän toiminnallisena keskuksena

• saatu uusia tontteja myyntiin alueelta

• samalla koulu toteuttaisi Mikkelin kunnan strategiaa 
”lähikouluista monipuolisine palveluineen”
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Kyläkoulusta monipalvelukeskukseksi
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Uuden koulun rakentamispäätös tehtiin 2011, jota 
perusteltiin

- koulurakennuksen monipuolisella käytöllä 
vanhusväestölle tuotettaviin palveluihin sekä 
liikuntatilojen iltakäytöllä

- kylän pohjoisosan pitkillä koulumatkoilla ja sillä, että

- mahdolliseen oppilasmäärän muutokseen voidaan 
varautua rakentamalla koulusta siirrettävä.

Uusi koulu avattiin 2012. Se esiteltiin hyvänä esimerkkinä 
kylän ja koulun välisestä yhteistyöstä, jossa kehitetään uusia 
toimintatapoja, rooleja ja yhteistyötä koululle. Tarkoituksena 
oli levittää Ihastjärven mallia muille alueille ja ideoita 
kehittämään haettiin ja saatiin rahoitusta Leader-
hankkeelle*.
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Koulurakennuksen uudet roolit

• voidaan nähdä osana kaupungin monimuotoisuutta tai 
vain sivistystoimen sektorin kautta = tavoitteena oli 
rohkea yhteistyö kunnan eri sektoreiden kautta

• uusien toimintojen aloittaminen vaatii periaatteellisia 
keskusteluja ja eri näkökulmien yhteensovittamista

• uudet roolit aiheuttavat epätietoisuutta: kuinka käy 
kunnan asukkaiden tasapuolisuuden? Entä kuinka 
taataan yritysten tasapuolinen kohtelu?

• uudet ideat eivät avautuneet kaikille virka- ja 
luottamushenkilöille, koska niitä ei voida perustella 
perinteisesti koulutoimen hallinnon alaan kuuluvaksi

• koulun uudet käyttäjäryhmät, esim. vapaa-ajan asukkaat 
ovat paikalla silloin, kun koulu ei ole toiminnassa
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Koulusta 

monipalvelukeskukseksi
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Mitä sinne tuli?

- digisali (kevätjuhlat verkkoon, etäjumppa, etäasiointi)

- avoin työpaja (työllistäminen, palkkatuella työskentely, 
harjoittelu)

- kyläruokala (kouluruokailu kyläruokailuksi)

- etsivä terkkari (auttaa asukkaita hyödyntämään tarjolla 
olevia palveluja)

- talkoita

- hyvinvointipäiviä

- ja paljon muita tapahtumia, juhlia ja tapaamisia

Mukana sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, työllisyydenhoito, 
yritykset ja tekninen toimi
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Mallia luomassa

- uutta konseptia rakennettaessa sen legitimointiin ja 
toimijoiden sitouttamiseen on nähtävä vaivaa

• kyseessä uusi toimintatapa kaupungin eri sektoreiden, 
asukkaiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta: ”Mikä tämän 
estää?”, oli koulun rehtorin usein toistama vakiofraasi.

• haastaa sektoriajattelun, kokonaisuutta on vaikea nähdä yhden 
sektorin sisältä

• koulun muuttaminen kylän olohuoneeksi haastaa myös yhteisön 
käsityksen koulusta

• poliittisissa keskusteluissa olisi osattava erottaa mielipiteet (ja 
tunteet) ja faktat toisistaan

• keskusteluyhteyksien pitää olla toimivat ja niiden pitäisi laajentua 
koskemaan koko yhteisöä
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Prosessista opittua
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- legitimaatio uudelle rakennukselle luotiin

• kunnan strategian jalkauttamisella maaseutualueelle

• korostamalla, että kyseessä on ennaltaehkäisevä hyvinvointityö, 
johon osallistuvat kaupungin eri sektorit yhteistyössä ja että

• hanke on pilotti, jossa etsitään innovatiivisella tavalla koululle 
uusia rooleja.

-> koulun oppilaaksiottoalue saa uuden merkityksen: sen avulla 
rajataan asukkaat ja muut toimijat, joiden odotetaan olevan aktiivisia 
koulun kehittäjiä

-> kun koulun olemassaoloa perustellaan monitoimikeskuksena, 
nousee asukkaiden aktiivisuus eri tavalla esiin

-> monipalvelukeskusajattelu johtaa koulujen erilaistumiseen, joka 
on linjassa paikkaperustaisen kehittämisotteen kanssa
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Tasa-arvoisuus?

- vaatimus kaikkien alueiden tasapuolisesta 

kehittämisestä ristiriidassa paikkaperustaisen 

kehittämisen kanssa

- miksei kunnan keskusta-alueella olevan koulun 

monipuolistaminen vaadi samalla tavalla 

ympäröivän alueen aktiivisuutta?

- toisaalta: koska maaseudullakin asuvat maksavat 

veroja kuntaan, on alueitakin kehitettävä 

tasapuolisesti
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”Onko se teiltä pois, 

jos meillä on?”



www.helsinki.fi/ruralia

Ja tilanne nyt?

- syksyllä 2014 Ihastjärven koulu on ehdotettu 

siirrettäväksi lähemmäs keskustaa. Lehtiuutisen 

mukaan koulu ei pystynyt lunastamaan alueen 

elinvoiman parantamiseksi asetettuja odotuksia eikä 

oppilasmäärän kasvu toteutunutkaan odotetulla 

tavalla.

- siirron tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä 

alueella, jossa koulupaine on suurin.
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Taustaa

- Eskolan kylä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Kannuksessa, 13 km 

kuntakeskuksesta

- Kylässä on noin 450 asukasta

- Kylän suurimmat työllistäjät teollisuus (sementti- ja puualan 

yrityksiä) ja maatalous

- Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä: kylän 

kohtaama rakennemuutos innoitti kyläläiset muutamaan kehityksen 

suuntaa ja vuonna 1981 he perustivat Eskolan kylätoimikunnan

- Vuonna 1986 perustettiin Eskolan kylätalo, jonka missiona oli 

parantaa kylän vanhusten asumisoloja ja saada kylälle vuokra-

asuntoja. 

- 1997 Eskolan kylätoimikunnasta muodostettiin Eskolan kyläyhdistys 

ry
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Kyläkoulun yhteydessä toimivia 

monipalvelukeskuksia: Case Eskola
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- Kyläyhdistyksen liikevaihto on vuodessa 60 000–90 000 €

- Sen talouden kivijalka on kesäteatteri, jonka osuus 
kyläyhdistyksen liikevaihdosta on noin 70 %

- 2004 perustettu Osuuskunta Nelikataja, joka työllistää 
kylän pitkäaikaistyöttömiä ja vajaatyökykyisiä asukkaiden, 
kunnan ja yritysten tarpeisiin (mahdollisuus ostaa mm. 
kodinhoitopalveluja, jotka mahdollistavat vanhusten 
kotona asumista, apua lapsiperheille jne.). Työllistävä 
vaikutus on 5 - 10 hlöä vuosittain

- 2009 perustettu Eskolan kehitys Oy, jonka tarkoituksena 
kehittää kylän asuntotuotantoa ja liiketoimintaa. Toimii 
yhteisön kehitysyhtiönä ja hallinnoi hankkeita.
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Liiketoiminta kylällä vahvistuu
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- 2013 kunta lakkautti 

• kylän sivukirjaston

• kylällä toimineen ryhmäperhepäiväkodin ja

• teki päätöksen kyläkoulun sulkemisesta syksystä 2014 
alkaen

• samalla loppuu myös koulun keittola

- 2013 lopulla Eskolan ja lähikylien asukkaat 
perustivat Eskolan Kyläpalvelut Oy:n lähipalveluiden 
tuottamista varten

• toimii yhteiskunnallisena yrityksenä

- 2014: yksityinen ryhmäpäiväkoti aloitti toimintansa
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Ja sitten tästä huolimatta…
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- kuntalaisaloite perusopetuksen jatkamisesta kylällä

• perusteina oppilasmäärän kasvu ja

• koulukuljetusten kustannukset

- kyläyhdistys ilmoitti valmiudestaan ostaa koulukiinteistö ja 
huolehtia sen ylläpidosta ja kouluruokailun 
järjestämisestä, jolloin kunnalle jäisi ainoastaan 
opetuksen järjestäminen

- tavoitteena oli maan ensimmäisen luontohoivakoulun 
perustaminen

- ei onnistunut, mutta kunta myi kyläkoulun kiinteistön 
Eskolan Kyläpalvelut Oy:lle euron kauppahintaan

- Kyläkoulu muuttunut Eskola-taloksi, jossa toimii mm. 
lounasruokala PikkuPässi
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Palataan vielä hetkeksi 

kyläkoulun kohtaloon
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- toiminta perustuu vahvalle yhteisöllisyydelle, 

omaehtoisuudelle sekä aktiiviselle vuoropuhelulle kunnan 

sekä lähikylien ja naapurikuntien kanssa

- eri toimintojen organisoimiseksi mietitään paras 

organisoitumismuoto

- kokonaisvastuu kehittämisestä on kyläyhdistyksellä, joka 

ohjaa toteuttamisvastuun parhaaksi katsomalleen 

toimijataholle

- jokaisella toimijataholla on oma paikkansa ja tehtävänsä

- eri organisoitumismuodot mahdollistavat laaja-alaisen 

toiminnan ja eri rahoituskanavien hyödyntämisen
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Eskolan toimintafilosofia
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- vastuu kylän hyvinvoinnista siirtyi kylälle itselleen: 
palvelut kylän omista tarpeista lähtöisin

- palveluiden kokoamisessa poikkihallinnollinen 
toimintatapa

- palvelut koottu jonkun olemassa olevan ympärille 
(palvelutarve, olemassa oleva kylätalo)

- tulee olla organisaatio, joka voi toimia yrityksenomaisesti

- kunta tärkein kumppani, keskinäinen luottamus tärkeää

- paikallisessa kehittämisessä tulee sietää erilaisuutta eikä 
kyliä voi kehittää tasapuolisesti. Sen ei saa antaa olla 
este kehittymään kykenevälle kylälle.

- toiminnan taustalla hyvä me-henki, joka piti valjastaa 
käyttöön entistä organisoidummin
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Huomioita ja vinkkejä:
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”Toiminnalla on ollut valtava positiivinen vaikutus. Palvelut 
säilyvät, ihmiset työllistyvät. Etenkin päivähoidon säilyminen 
kylällä oli ensiarvoisen tärkeää. Kyläpalvelukeskus työllistää jo 
kahdeksan ihmistä. 

Samalla se on muodostunut kohtaamispaikaksi, jonne tullaan 
myös ”ilman asiaa”. Menestyksekäs toiminta luo myös kasvun 
tarvetta uusien asiakkaiden myötä, siihen tulee vastata niissä 
raameissa, mihin on edellytykset.”

”Kyläyhdistys ei ole varsinainen toimija, vaan omistaja. Työt 
tehdään palkatulla työvoimalla, ei talkoilla (vaikka niillekin on 
toki oma paikkansa). Tärkeää on, ettei mahdollinen 
vapaaehtoistyö kasaudu koko ajan samoille ihmisille, eikä 
toiminnan jatkuvuus voi olla yksittäisten ihmisten varassa.”
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Vaikutus kylälle?
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- Pettymyksen jälkeen koulun lakkauttamisesta 
muodostui ratkaiseva sysäys kyläpalvelukeskuksen 
perustamiseksi

- Näkemyksissä heijastuu myös epäluottamus 
poliittisen prosessin oikeudenmukaiseen kulkuun 
eikä todellista vuorovaikutusta koeta syntyvän

- Epäluottamus myös virkamieskunnan pätevyyteen

- Toisaalta kunta (tai julkinen hallinto) nähdään 
tärkeänä kumppanina, jota ilman toiminta ei olisi 
mahdollista

-> miten välttää katkeruus?
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Entäs koulun lakkauttaminen. 

Miten se vaikutti kylään?
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- kylä Keminmaan kunnassa, noin 6 kilometriä 

kuntakeskuksesta

- noin 500 asukasta, kyläyhdistystoimintaa 30 vuotta

- kylällä toimii vuonna 1913 perustettu koulu, jossa on 

noin 40 oppilasta

- keskustelua kyläkoulun kohtalosta käyty pitkään. 
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Ja vielä yksi esimerkki: 

Liedakkala Keminmaalla
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- Liedakkalan koulun vanhempainyhdistyksen aktiivinen taistelu 
koulun säilyttämiseksi

- koulun lakkauttaminen oli osa kunnan tasapainottamisohjelmaa

- 2015 ennen koulun kohtalon lopullista päätöskokousta 
vanhempainyhdistys siirsi asemiaan koulun puolustamisesta sen 
kehittämiseen

• seminaari kylien ja kyläkoulujen kehittämisestä

- tilaisuus toimi kimmokkeena kehittämisajatukselle, joka käänsi 
poliittisen keskustelun koulun lakkauttamisesta sen toiminnan 
kehittämiseen

- koulun tiloihin suunnitteilla lisätoimintoja ja yhdistykset ovat 
sitoutuneet kehittämään koulun ympärille toimintaa. 

- kunta ei ollutkaan mukana niin aktiivisesti kuin toivottiin

- Kyselytutkimus (mitä palveluja tarvitaan), kaksi kyläiltaa
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Tarina taustalla
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Kriittiset pisteet:

1. suunnittelu ja osallistuminen: 

• tarvitaan tarpeeksi laaja osallistujakunta, joka käsittelee asiaa.. 

• yhteiseltä pohjalta perustuen kylän omiin tarpeisiin…

• tarpeeksi aikaisessa vaiheessa (maaseutupolitiikka/aluekehitys)

2. legitimaatio: millä tavalla uuden koulun rakentaminen tai 
konseptin kehittäminen oikeutetaan? 

• poliittinen päätöksenteko (viranomaiset ja luott.hlöt)

• kylien välinen tasa-arvo

3. toiminnan organisointi ja jatkuvuus: toiminnan koordinaatio 
ja vastuun jakaminen 

• kuka johtaa koko prosessia, mitä on kenenkäkin vastuulla 
(kumppanuus)
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Mitä näistä esimerkeistä ja 

kirjallisuudesta opimme? 
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Aluekehitys-
näkökulma

Kumppanuus-
toimintamalli

Poliittinen 
päätöksenteko

Paikallinen yhteisö 
ja yhteisöllisyys

- kunta

- kyläyhdistys (asukkaat)

- yritykset

- koulu
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Kyläkoulukehikkoon istutettuna 

tämä tarkoittaisi tätä:

legitimaatio

suunnittelu ja 

osallistuminen

suunnittelu ja 

osallistuminen

toiminnan organisointi 

ja jatkuvuus

Monipalvelukeskus 
Luoma-ahon 

kyläkoulun yhteyteen
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2) Aluesuunnittelunäkökulma

- tavoitteena etsiä 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu 

- tapa jakaa vastuuta

- kunnan imagoasia: elinvoiman 
aktiivinen ylläpito, pilottialue

- varautuminen tulevaisuuden 
muuttuviin tarpeisiin (tilojen ja 
käyttötarpeen muunneltavuus)

- tasapuolisuuden tuska

- tulevaisuuden epävarmuus 
(talous, kunnan tulevaisuus), 
kunnan pelko sitoutua näin 
pitkäksi aikaa

- toisaalta myös mahdollisuus 
varautua rakennemuutoksen 
jälkeiseen aikaan

3) Talousnäkökulma

- tavoite hillitä kustannuksia

- rahoitusmallien 
taipumattomuus

- miten yhdistetään 
rahoitusvirrat?

Pohdittavaa:

-> Mikä on kunnan ja kylän 
strategioiden yhteys: 
kouluverkkosuunnittelu on osa 
palveluverkkoa, kouluverkkoa ja 
elinkeinokehittämistä.

-> Mikä on kunnan 
palvelustrategian ja 
monipalvelukeskuksen yhteys?

-> Miten olisi myös siirrettävyys 
(vrt. Ihastjärvi)?

Aluekehitysnäkökulma:

haastatteluiden kertomaa
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1) Kyläkehitysnäkökulma

- kyläläisten puheenvuorossa 
kuultavissa kaksi puhuntaa: 
kyläkoulu on kylän keskus ja 
toimiva kyläkoulu on alueen 
elinvoiman edellytys

- alueesta pilottialue

- varautuminen tulevaisuuden 
tarpeisiin tilojen ja 
käyttötarpeen 
muunneltavuudella

- tarvitaan uskallusta sekä 
kyläläisiltä että päättäjiltä!

- lähtökohdaksi myös 
lähialueen tarpeet (esim. 
Sport Center Lakis) 
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Kunta

- aluekehitys

- politiikka

Kyläyhdistys

- palveluiden 
säilyttäminen
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Kumppanuustoiminta

Luoma-aholla

Kyläkoulu:
haasteltu 

2 hlöä

Haastateltu 

3 hlöä

Haastateltu

1 hlö

Haastateltu 

2 hlöä

+ pitkä perinne 

kumppanuudesta 

palvelutuotantosopimuksen 

kautta

+ osapuolten luottamus 

toisiinsa

+ samankaltainen näkemys 

tavoitteesta
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- koulu

- päiväkoti, eskari, iltapäivähoito, senioriasuntoja

- kokoontumistilat, ruokala (työpaikkaruokala, 
kouluruokala)

- kerhotoiminta, muu opetustoiminta (kansalaisopisto)

- (ennaltaehkäisevä) työterveyshuolto, 
kouluterveyshuolto, neuvolapalvelut, muut 
terveyspalvelut (ml. dopingtestaus), kotihoito

- juhlat, muonitus ja majoitus, keittiö

- lisää luokkatiloja, liikuntatilat (koulun tarpeet, 
kuntosali?), harrastustoimintatilat
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Mitä toimintaa 

monipalvelukeskukseen on 

suunniteltu?
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- Luoma-aholla on vahva 
kyläyhteisö, jolla selkeä 
tavoite

- vastuuta ja toimintaa 
kyläyhdistyksessä 
hajautettu, jottei taakka 
kävisi liian suureksi

- kylä on yhtä kuin koulu 

- uudet toimijat (=asukkaat) 
pääsevät toimintaan sisälle, 
ei sisäpiirihommaa

- eri toimijatahoista voitaisiin 
koota tiimi, joka suunnittelisi 
ja toteuttaisi asiaa 
”projektipäällikön” johdolla

Pohdittavaa:

-> koulun roolia ei ole ehkä kunnolla mietitty: mitä 
monipalvelukeskuksena toimiminen tarkoittaa koulun 
kannalta? 

• koulun ja kylän suhde (yhteisruokailut, ikäpolvien 
sekoittaminen, vanhukset apuna toiminnassa) -> vaatii 
koululta uudenlaista toimintakulttuuria (ml. koulun 
hlökunta: esim. saako Irma 73 v. tulla opiskelemaan 
englantia kolmannen luokan kanssa?)

• koulun uudistuvat opetussuunnitelmat mahdollisuutena

• tilaratkaisut: esim. yhteiset henkilöstötilat päiväkodin 
kanssa?

-> yhteisöllisyys paikallistunut liikaa: jos korostetaan 
monipalvelupistettä uuden koulurakennuksen sijaan, käsittää 
se huomattavasti laajemman asiakaspinnan kuin 
koulu/oppilaaksiottoalue: naapurikylät, naapurikoulut. 
Lisäksi: mitä osaamista naapurikylillä voisi olla?

-> kyläyhdistyksen jaksaminen: vaikka vastuuta on jaettu, 
saattaa toiminta silti käydä liian raskaaksi. Pitäisikö miettiä 
malleja?

Yhteisö ja yhteisöllisyys:

haastattelujen kertomaa
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Viimeaikaisten 
lakkauttamisaloitteiden taustalla 
yleensä kouluverkkoselvitys tai 
kunnan talouden 
tasapainottamisohjelma 
(Tantarimäki 2010, 161)

Usein kaksi näkökulmaa:

1) tasaista kouluverkkoa 
kannattavat ja

2) keskittämistä ja taloudellista 
näkökulmaa kannattavat

• Taustalla erilaiset retoriikat: 
innovatiivisuus vs. niukkuus

• Osataanko ajatella tarpeeksi laaja-
alaisesti ja keskustella oikeista 
asioista?

- painotetaan toiminnan realiteetteja: 
muita suuria investointeja, taloudellista 
tilannetta, todellista tarveharkintaa

- toisaalta uusi mahdollisuus hallita 
kustannuksia, luoda uutta toimintatapaa 
kuntaan, pedata tulevaisuutta

- poliittinen päätöksenteko arvaamatonta

- kateus: ”jos ei meille niin ei noillekaan!”

- päättäjät (vrt. Eskola, Siilinjärvi): 
epävarmuuden sietämättömyys

- Ihastjärven kokemus: hankalinta saada 
ihmiset ajattelemaan tarpeeksi laaja-
alaisesti

Politiikka ja päätöksenteko:

haastattelujen kertomaa
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- ei puhe koulusta vaan 
laajemmin 
monipalvelukeskuksesta

- pilottialue

- kokeillaan ja etsitään uusia 
tapoja tuottaa palveluja

- hyödyttää myös muita alueita

- tarjoaa valtavasti 
mahdollisuuksia

- pyritään käyttämään kaikki 
vuorokauden tunnit hyväksi

- varautuminen tulevaisuuden 
muutoksiin ja kustannusten 
ennustettavuuteen mm. 
elinkaarirakentamisella

Pohdittavaa:

-> koulun erikoistuminen: koulun 

opetussuunnitelman kehittäminen 

yrittäjyyskasvatuksen suuntaan (vrt. Kantin 

koulu*)? Teollisuuden lisäksi alueella mm. 

leipomo ja kauppa, joissa suurin osa 

vanhemmista töissä – luonteva yhteys olemassa

-> yrittäjyyskasvatus nousussa: ”Kouluissa ja 

kunnissa havahduttu yrittäjyyteen”, 

”Yrittäjyyskasvatus pakolliseksi 

lukioihin”(Kuntalehti 8/2015, 20-23) -> voisivatko 

koulu ja paikalliset yrittäjät esimerkiksi tuottaa ja 

luoda yrittäjyyskasvatusopetusmoduuleja ja 

tarjota niitä myös muille oppilaitoksille?

-> yrittäjien tarpeisiin myös työvoimahallinnon 

palveluja: työharjoittelut, työssäoppiminen, 

tukityöllistäminen, kesätyövälitys nuorille, 

keskitetty rekrytointi ja työhönotto…

Legitimaatio?

Haastatteluista koottua:
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- Yhteistyöllä pitkäaikainen perusta

- Alueperustaista, alueen vahvuuksiin perustuvaa 

kehittämistä

- Luottamus osapuolten välillä

- Avoin suhtautuminen

- Ymmärretty keskustelun ja valmistelun tärkeys

- Todellinen mahdollisuus osallistua suunnitteluun

- Paikallisen tietotaidon hyödyntäminen 
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Haastattelujen yhteenveto (SWOT) :

vahvuudet
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- Osapuolten roolien täsmentymättömyys (toki 

toiminta vasta suunnitteilla)

- Ei toistettavissa muissa Alajärven kylissä: pilottialue 

kuntaa laajemmalle alueelle, ei kunnan sisällä
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Haastattelujen yhteenveto (SWOT) :

heikkoudet
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- Uudenlainen tapa tuottaa palveluja

- Uudenlainen tapa rahoittaa toimintoja ja yhdistää 
hankintaosaamista

- Olla pilotticase

- Koulun erikoistuminen: alueen yritykset voimavara!

- Voi houkuttaa muidenkin alueiden oppilaita

- Lisääntynyt kylien ja kyläkoulujen välinen yhteistyö

- Kunnan imagoasia

- Uudenlaisen lisäarvon löytäminen

- Positiivisen julkisuuden saaminen
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Haastattelujen yhteenveto (SWOT) :

mahdollisuudet
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- Kateus

- Epätasa-arvon kokemus

- Asia esitetään ”väärin”

- Rahoituksen kaatuminen

- Kuntakentän muutokset, epävarmuus

- Keskustelemassa helposti vain ne, joita lähellä 
koulun tulevaisuus on -> tarvitaanko laajempi 
keskustelurinki?

- Vanhemmat vievätkin lapsensa muualle kuin 
osoitettuun lähikouluun
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Haastattelujen yhteenveto (SWOT) :

uhkat
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1) Toiminnan muuttaminen 
yritystoiminnaksi

Juridiset muodot monia*: 

•kyläyhdistyksen omistama osakeyhtiö 

•kyläläisten osuuskunta 

•yksityinen yritys 

•toiminimi 

•yhteiskunnallinen yritys 

•rekisteröity yhdistys 

-> myös työllistämisnäkökulma (-> 
hyödyttää kuntaa)!

-> alueen yrityksillä alan osaamista, 
voisivatko siirtää osaamistaan 
kyläyhdistykselle?
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Millaisia ratkaisuja muualla tehty 

monipalvelukeskuksen palvelutuotannon 

organisoitumisen suhteen?

2) Kumppanuusmallit

• ei ole itsenäinen eikä 

oikeustoimikelpoinen toimija (esim. 

hankerahoituksen hakeminen)

• suurempi riski kumppaneille, 

väsyminen?

3) Hanketoiminta

• Sopii toiminnan alkuunsaamiseen, 

mutta hankkeen loputtua vaarana, että 

myös toiminta loppuu?

• Onko palkattu työvoima avain 

jatkuvuuteen?
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- päivähoidon toimipisteet, esiopetus ja vanhusten kotihoito: 
koulut tarjoavat ruokahuoltoa, viriketoimintaa, opetukseen 
osallistumista, kuntoutusta ja saunotusta

- kansalais- ja työväenopiston opintotoiminta, taideopetus, 
liikunta- ja nuorisotyö, kerhotoiminta

- koulun toimiminen kokoontumis- ja juhlapaikkana

- koulun tilat majoitustiloina (leirikoulut, kesäkoulut)

- vapaata tilaa yritysten toimitiloiksi

- sivukirjasto

- palvelupiste, jossa terveydenhoitaja, kansaneläkelaitoksen 
tai työvoimatoimiston virkailija

- nettipiste (ml. avustettu tietokoneen käyttö)

- oppilaiden ylläpitämä kahvila
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Monipalvelukeskuksiin usein 

sijoitettuja toimintoja:



www.helsinki.fi/ruralia

- Perinnekasvien vaihtopenkki

- Hyvinvointi- tai asiointipäivät

- Virtuaalinen toiminta: jumpat, asiointi, jne. 

palvelukeskus on myös virtuaalipalvelukeskus

- avoin työpaja: työllistyminen talon tehtävissä 

- koulun ruokalaan saman verran vierasruokailijoita 

kuin koululaisia

- kesäteatteri
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ja muita:
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-> Elinkaarikohde (Caverion, Jyväskylä): Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus 
Jyväskylässä

http://www.projektiuutiset.fi/lehti/pu/projektiuutiset-04-2015/files/106.html

- siirtoseinät, integroitu tietotekniikka, tilojen yhdistelymahdollisuus

- huolellinen yhteissuunnittelu

-> Rakennuksen muunneltavuuden lisäksi sen siirrettävyys Ihastjärven tapaan? 

-> Parmaco (Tampere) tuottaa tilauksen mukaan tarvittavia tilaratkaisuja ja vuokraa ne 
määräajaksi. Laina-ajalta maksetaan vuokraa, ja sopimuksen päätyttyä yritys vie 
rakennuksensa pois. Tilat ovat laajennettavissa ja supistettavissa käyttötarpeen 
muuttuessa ja siirrettävissä tarpeen mukaan.

• Lapua: Ritamäen koulun tilat Parmacon kautta: 
http://www.parmaco.fi/ajankohtaista/lapualle-uusia-koulurakennuksia

• Lapua olisi halunnut ostaa tilat, mutta mikään firma ei suostunut myymään heille 
tällaista ratkaisua

• ellei asialla olisi ollut kiire, olisivat he selvittäneet, olisiko tällaista ratkaisua ollut 
mahdollista teettää paikallisilla rakennusliikkeillä -> olisiko tämä mahdollista 
Alajärvellä?
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Entäs rakentamisen ratkaisut? 

Pari esimerkkitapausta:

http://www.projektiuutiset.fi/lehti/pu/projektiuutiset-04-2015/files/106.html
http://www.parmaco.fi/ajankohtaista/lapualle-uusia-koulurakennuksia
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- Suunnittelun lähtökohtana 

• käyttäjien kuuntelu herkällä korvalla

• tilaohjelma: mitä toimintoja tilaan halutaan, millaisia käyttäjäryhmiä tilalla tulisi 
olemaan, millaisia tarpeita tiloihin liitetään?

• mitä yhteisöllisyys tarkoittaa tilojen käyttäjille?

• tavoitteena törmäyttää ihmisiä oikealla tavalla, ei liian aggressiivisesti

• pienessä tilassa käytännöllisyys ja tarve edellä 

• mittakaava tärkeä, samoin päiväkotia ja koulua säätelevät normit ja säädökset

- Kukin suunnittelija ratkaisee nämä asiat omalla tavallaan, siksi suunnittelija pitäisi 
ottaa kuvioon mukaan heti alusta alkaen

- Materiaaleista kiinnostavin voisi olla hirsi, joka on siirrettävä, kierrätettävä ja 
uudelleen käytettävä

• esimerkkinä Pudasjärvi, joka rakennuttaa hirrestä mm. koulurakennuksen

• Pudasjärvellä esimerkillistä tarjouspyynnön taitava laatiminen siten, että se 
mahdollistaa myös paikallisten toimijoiden mukaanpääsyn -> mahdollisuus 
paikallisille yrittäjille

- Aineksia isoon ja innovatiiviseen juttuun!
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Millaisin tilaratkaisuin voidaan tukea 

yhteisöllisyyden rakentumista?
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Monipalvelukeskusten kustannuksista verrattuna tavalliseen 
palvelutuotannon malliin on toistaiseksi olemassa vain 
käytännön ratkaisuissa syntynyttä tietoa.

• pitäisi valita pari konkreettista tapausta ja käydä läpi niiden 
todelliset kustannukset ja vertailla tilannetta siihen, että samat 
palvelut tuotetaan jollain muualla tavalla.

• -> olisiko mahdollista tuottaa esim. oppilastyönä, harjoitustyönä 
tai jopa opinnäytteenä (esim. SeAMK)?

On huomattava, että verkostokustannuslaskelma tuottaa 
synergian takia eri tuloksen kuin mittakaavaetujen tavoittelu 
sektorikohtaisesti. 

Monipalvelukeskus ei tuota kunnalle lisätuloja, mutta se on tapa 
tuottaa palvelut pienimmin kustannuksin, kun samat kiinteät 
kustannukset jaetaan monien eri palvelujen tuottamiseen 

- SOTE-ratkaisun kannalta aihe olisi erittäin ajankohtainen!
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Millaisia kokemuksia kustannusten 

muodostumisesta 

monipalvelukeskuksissa?
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Lisätietoja:

”Täytyy ajatella kuin yrittäjät: 

ei etsitä säästöjä, vaan etsitään tuloja.”

Katja Rinne-Koski

katja.rinne-koski@helsinki.fi

p. 050 415 1159

Myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän järjestämässä Kumppanuuspäivässä voi olla 
mielenkiintoisia avauksia teemaan. 

Tilaisuus järjestetään Kuntatalolla 14.10, viimeinen ilmoittautumispäivä 5.10.

Lisätietoja:

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3546/Kumppanuuspaiva_mainos_ohjelma_ryhmat.pdf

mailto:katja.rinne-koski@helsinki.fi
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3546/Kumppanuuspaiva_mainos_ohjelma_ryhmat.pdf
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