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Sopimuksellisuusstrategia

Esipuhe

Tällä strategialla tähdätään määrätietoisesti siihen, että 
sopimuksellisuudesta luodaan valtakunnallinen toimin-
tatapa toimintaryhmätyön tapaan. Sopimuksellisuuden 
valta kunnallistamista edistetään toimintamallilla, jonka 
sisältöön ja painopisteisiin paikal listoimijat ovat vaikut-
taneet. Malli mahdollistaa paikalliset sovellukset kunkin 
alueen tarpeiden mukaan. Strategia on luotu paikallis-
toimijoiden avuksi oman alueensa kehittämiseen, ja sen 
tavoitteena yhä paremmin toimiva maaseutu.

Toimintamalli on usean tahon yhteistyön tulos. Pai-
kallistoimijoiden käsitysten, tar peiden, kokemusten ja 
ideoiden keräämiseksi sekä sopimuksellisuudesta tiedotta-
miseksi järjestettiin marraskuun 2007 ja toukokuun 2008 
välisenä aikana viidentoista paikkakunnan sopimukselli-
suuskiertue.

Strategiaa valmistelleen kiertueen tilaisuuksiin osallistui 
aktiivisia maaseudun kehittäjiä sekä yksityiseltä että julki-
selta sektorilta: TE-, metsä- ja ympäristökeskusten henki-
löstöä, kuntien edustajia, toimintaryhmien, 4H-järjestön 
ja kyläyhdistysten edus tajia sekä tieisännöitsijöitä ja muita 
maaseudun yrittäjiä. Yhteensä työhön osallistui 285 hen-
kilöä.

Tämä strategia on tarkoitettu maaseudun kehittäjien työ-
kaluksi paikallisen toiminnan vahvistamiseksi.

Kehitetään maaseutua yhdessä!

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) 
sopimuksellisuusteemaryhmä 
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Visioon pääsemistä  edistää seuraavien tavoitteiden toteu-
tuminen, mikä edellyttää edelleen paljon työtä:

• Sopimuksellisuus on vakiintunut, joustava politiikka-
väline, joka paran taa maaseudun toimintojen suju-
vuutta ja luo kokonaan uusia ratkaisuja, jotta eläminen 
ja työn tekeminen maaseudulla on mahdollista. 

• Paikallistoimijoiden  vastuunottamista  on helpo-
tettu ja vauhditettu toimin noissa, joissa vastuu siirtyy 
heille julkisen sektorin ja markkinasektorin väis tyessä. 
Lainsäätäjä on hyväksynyt kolmannen sektorin 
roolin palveluauk kojen täyttäjänä ja antanut siihen 
lainsäädännön kautta sopivat työvälineet.

• Palvelun tuottajien joukko on kasvanut. Järjestöjen 
osallisuus palvelujen tuotannossa on vahvistunut. 
Kolmas sektori ei vie mahdollisuuksia yritys toiminnalta 
tai julkisilta palveluilta, vaan se operoi aloilla ja alueil-
la, joista elinkeinotoiminnan ja palveluiden pääsekto-
rit ovat luopuneet tai eivät ole kiin nostuneita. 

• Verottaja on tunnustanut yleishyödyllisen elinkeino-
toiminnan ja kohtelee sitä verotuksellisesti lievem-
min kuin muuta elinkeinotoimintaa.

• Palveluja on pystytty niputtamaan toiminnan mah-
dollistamiseksi ja riittä vien työkokonaisuuksien luomi-
seksi kolmen sektorin yhteistyönä. Maaseudun olosuh-
teet on otettu huomioon palve lujen tuottamisessa ja 
yhteiskunnan toimin nassa. 

• Välittäjäorganisaatiotoiminta on vakiintunut ja 
saanut pysyvää rahoi tusta. 

• Sopimuksellinen toiminta on levinnyt laajasti eri 
puolille Suomea.

SOPIMUKSELLISUUDEN 
TOIMIALAT JA PÄÄPERIAATTEET

Sopimuksellisuus sopii monelle alalle. Erityisen hyvin 
sopimuksellisuus sopii hoiva- ja hyvinvointipalveluiden 
tuottamiseen, luonnon-, ympäristön- ja maisemanhoi-
toon sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden tarjoami-
seen. Hoiva- ja hyvinvointi palveluissa kunta voi sopia 
paikallisen järjestön tai yksityisyrittäjän kanssa, että tämä 
tarjoaa tiettyä ”kevyttä hoivaa” alueen vanhuksille ja edes-
auttaa siten heidän asu mistaan kotona. Palveluntarjoaja 
saa tätä kautta tuloja. Luonnon-, ympäristön- ja maise-
manhoidossa esimerkiksi perinnebiotooppien hoitoavus-
tus ja Kemera-tuki luovat puolestaan mahdollisuuksia 
yrittäjälle tai yhdistykselle ansaita metsän- tai maiseman-
hoitotöistä, kun asiasta on sovittu ensin maanomistajan 
kanssa. Liikunta- ja kulttuuripalveluissa kunta voi siirtää 
liikuntapaikkojen hoidon joko erillisille yhdis tyksille, nii-
den muodostamalle yhteenliittymälle tai yrittäjälle.

Sopimuksellisuuden pääperiaatteena on tarjota palve-
luita lähellä niiden käyttäjiä. Pal veluita ei keskitetä, vaan 
ne tuodaan lähelle ihmisiä. Tämä onnistuu niputtamalla 
palve luja sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joista syntyy maa-
seudun asuk kaille varteen otettavia ansionlähteitä. Tähän 
tähdätään kolmen sektorin yhteistyöllä. Tapauskoh taisesti 
palvelua tarjoaa joko yritys, yhdistys tai yksityinen hen-
kilö. Sopi muksellisuu den ominta toi mintakenttää ovat 
sellaiset alueet ja alat, joilta julkinen sektori on jou tunut 

SOPIMUKSELLISUUDEN KÄSITE JA 
TAVOITE

Käsite 

Sopimuksellisuuden avulla luodaan paikallisia yhteistyö-
asetelmia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kes-
ken. Sopimuksellisuus edustaa uuden laista ajattelu- ja 
toimintatapaa kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseksi 
paikallis tasolla. Uudet, kumppanuuksiin pohjautuvat 
toimintatavat täydentävät yksityisen ja julkisen sektorin 
nykyisiä järjestelmiä ja tuovat oman lisänsä paikalliseen 
palvelu tarjontaan. Sopimuk sellisuudella tarkoitetaan 
toimintoja, joiden avulla voidaan tarttua maa seudun 
toimimattomien palvelujen ja organisoimattoman työn 
ongelmaan. Sopimuk sellisuus tähtää maaseudun toimin-
tojen yhdistämiseen joustavan palvelujen ja työn välitysme-
kanismin avulla. Samalla hyödynnetään useita erilaisia 
palve lujen tuotannon ja työn teettämisen muotoja: osuus-
kunnista yrityksiin, yhdistyksistä yksittäisiin kan salaisiin. 
Maaseudulle syntyy uusia työpaikkoja ja sosiaalinen pää-
oma kasvaa.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä sopimukselli-
suuden yhteiskunnallinen tarve kasvaa. Ilman sopimuksel-
lisia ratkaisuja ja paikallista vastuunottoa palvelut karkaa-
vat yhä kauemmaksi maaseudun asukkaista. 

Tavoite

Sopimuksellisuuden tavoitteena on täydentää maaseu-
dun palveluja ja organi soida maaseudun pieniä töitä 
eli luoda ja käyttää uudenlaisia joustavia paikallisia ratkai-
suja palvelujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi maaseudulla. 
Tavoitteena on myös hallinnollisen byrokratian vähentä-
minen ja maaseudun työllisyyden parantaminen. Koska 
usein maaseutuyrittäjän ammatti muodostuu monesta 
työstä, on työtä kokoavan sopimus menettelyn merkitys 
sitä suu rempi, mitä harvaan asutummasta maaseudusta on 
kyse. 

Sopimuksellisuudessa sopimusprosessia ja sopimusten syn-
tymistä voidaan vauhdittaa niin sanottujen välittäjäorgani-
saatioiden avulla. Ne saattavat töiden tekijöitä, teettäjiä ja 
rahoittajia yhteen sekä kannustavat osapuolia yhteistyöhön 
tukemalla heitä muun muassa rahoituksen hankkimisessa. 
Sopimuskumppaneita ovat tilanteen mukaan julki nen sek-
tori, yhdistys, yritys tai kotitalous. Myös välittäjäorgani-
saatiot itse voivat olla sopimuskumppaneita.

SOPIMUKSELLISUUDEN VISIO

Yhteiskunnan ja yksilön vastuun rinnalle on nous-
sut yhteisöjen vastuu omasta alueesta ja sen palve-
luista tukeutuen sektorien väliseen yhteistyöhön. 
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tai joutuu vetäytymään ja joille ei ole omaehtoisesti syn-
tynyt korvaavaa yritys toimintaa. Sopimuksellisuus ei kil-
paile olemassa olevan yritys toiminnan kanssa eikä polje 
työ ehtoja vaan pikemminkin edistää uusien palvelujen 
ja työmahdolli suuksien syntymistä. Sopi muksellisuus 
ei voi koskaan muo dostaa maaseudullakaan ensisijaista 
työllistymis- tai palvelujen syntymistapaa, mutta se voi 
olla erittäin merkittävä täy dentäjä silloin, kun muut kei-
not eivät toimi hyvin.

SOPIMUKSELLISUUDEN 
TOIMINTAMALLI

Välittäjä

Käytännön välitystyötä toimintaryhmässä eli välittäjä-
organisaatiossa tekee seudulli nen kyläasiamies eli välit-
täjä, jolla on mahdollisuuksien mukaan työpa rinaan 
työ- ja elinkeinotoi miston virkailija. Näin maaseudun 
kehittämisen ja työn välityk sen osaaminen ja asian-
tuntemus yhdistyvät tehokkaalla tavalla. Yhteistyö työ- 
ja elin keinotoimiston kanssa on olennaista. Välittäjän 
teh tävänä on selvittää, mitä tarpeel lisia palveluita ja töitä 
alueella jää organisoimatta. Tämän jälkeen hän saattaa 
kysyn tää ja tarjontaa yhteen sekä luo tarjontaa. 

Alueesta ja alueen tarpeista sekä välittäjän resursseista 
riippuen välittäjän työnkuvaan voi kuulua myös:
-  paikallisen palvelutilanteen seuraami nen ja siihen 

reagointi
-  ideoiden antaminen, innostaminen, kannustaminen, 

tiedon jakaminen ja hen kinen tuki paikallistoimi-
joille palvelujen tarjoamiseen, yhteistyösopimuksiin 
sekä mahdollisesti paikallisten osuuskuntien tai mui-
den yhteistyöorganisaa tioiden perustamiseen

-  palveluntarjoajien auttaminen työtehtävien uudel-
leenhahmottamisessa ja työ tehtävien koonnissa täy-
sipäiväisiksi työpaikoiksi

-  tiedon jakaminen rahoitusmahdollisuuksista ja yri-
tystoiminnan tuista

-  neuvonta, hankebyrokratiassa avustaminen ja oikeal-
le viranomaiselle ohjaa minen

-  paikallisen palveluntarjoajan markkinoinnin tuke-
minen

-  koulutuksen järjestäminen työllistämisestä, verotuk-
sesta (alv) ja kirjanpidos ta sekä nettipohjaisen pal-
velutietopankin luonti yhdessä valtakunnan tason 
kanssa (SYTY, MSL ja Maaseutuverkostoyksik kö)

-  auttaminen neuvotteluissa epäsuhtaisten sopimus-
kumppanien välillä

-  auttaminen sopimusten laadinnassa.

Välittäjäorganisaatio

Välittäjän taustalla toimivaksi välittäjäorganisaatioksi 
sopii parhaiten toimin taryhmä. Toimialue on sopivan 
laajuinen, se on luo tettavaksi ja neutraaliksi koettu ja 
maa seudun kehittä minen on sen luonnollista toi min-
takenttää. Lisäksi toi mintaryhmätyö pohjautuu kolmen 

sektorin yhteis työhön. Tavoitteena on jokaisen toiminta-
ryhmän toimiminen välittäjäorgani saationa, jolloin Suo-
meen saataisiin 55 välittäjän verkosto. 

Toisinaan voi olla järkevää, että välittäjä organisaationa 
toimii jokin muu taho kuin toimintaryhmä. Toiminta-
ryhmä voi sopia asiasta sopivan tahon kanssa. Toiminnan 
tehok kuus varmistetaan välittäjän toimimisella kuntaa 
laajemmalla alueella. Tarpeeksi suuri alue mahdol listaa 
toimi vien palvelukokonaisuuksien ja riittä vien ansioläh-
teiden synty misen. 

Kolmen sektorin yhteistyö

Välittäjän tehtävän onnistumisen tärkein apu on kolmen 
sektorin yhteis työ. Siinä alueen kunnat (tai joissain tapauk-
sissa kuntayhtymät), yritykset ja yhdistykset käyvät tasa-
arvoisina kumppaneina läpi alueen organisoimattomat 
työt ja palvelutarpeet sekä sopivat toimista tilanteen 
parantamiseksi. Kyseessä on jatkuva vuoropuhelu. Yhdis-
tyksistä mukana voivat olla esi merkiksi kyläyhdis tykset, 
MLL, 4H, urheilu- ja kulttuuriseurat sekä muut alueelle 
tärkeät yhdistykset. Yhteistyötä voidaan tehdä alueesta ja 
sen tarpeista ja luonteesta riippuen joko yhtenä isompa-
na tai useina pienempien alueiden (yksittäisten kuntien 
tai jopa kunnanosien) ryhminä. Alueiden maantieteel-
linen laajuus, asukastiheys ja asu kasmäärä vaikuttavat 
toimi vimpaan yh teistyöalueen kokoon. 

Palveluntuottajat

Palvelut tuotetaan sopimuksellisuudessa paikallisesti. 
Palveluntarjoajana voi toimia joko yksittäinen asukas, 
yhdistys, osuuskunta tai muu yritys. Usein palvelun tar-
joaja liik kuu laajalla alueella siten, että palvelu tuodaan 
käyt täjän luo. Tämä helpottaa pal veluntarvitsijan arkea 
ja edistää kestävää kehitys tä. Esimerkiksi maa tilan emän-
tä voi hankkia lisäansiota siivoamalla lähikylien koti-
talouksissa tai autta malla kylänsä ikäihmisiä asioinnissa. 
Palveluja voi tarjota myös yksittäinen yrittäjä, kuten kylä-
isännöitsijä, jonka ansiot koostuvat useista tehtävistä 
samalla alueella. Tehtävät voivat olla kiinteistöjen kor-
jaustöitä, maiseman- ja puu tarhanhoitoa, tie isännöintiä 
tai kirjan pitoa. 

Osuuskunnan alle voidaan koota usean alan osaajia, jot-
ka toimivat osuuskunnassa joko koko- tai osa-aikaisesti. 
Yhdessä heidän on helpompi markkinoida osaamistaan, 
monipuolistaa palveluitaan ja koota riittäviä työkoko-
naisuuksia. Hyvä esimerkki on Kangasalla toimiva Saari-
kylät Maaseutu Osuuskunta, joka tarjoaa monipuolisesti 
sekä osakkaidensa että alueen yhdistysten tarjoamia pal-
veluja. Myös sosiaaliset yritykset voisivat toimia moni-
alaisina palveluntarjoajina.

Osuuskunnan etu piilee siinä, että erilaiset palvelut ovat 
saatavissa yhdeltä luukulta ja sen palveluita on helppo 
markkinoida. Ruralia-instituutin Senet (Työtä ja pal-
veluja yhtei sötalouden verkostoilla) -hanke nosti esiin 
yhdistysten yhteisen osuus kunnan. Kysees sä on järjestö-
jen osuuskuntamuotoinen verkos to, jonka avulla verkos-
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perustamalla ytheisen yhdistyksen tai osuus kunnan, joka 
neuvot telee sopimukset tilaajien kanssa ja toimii yhdistys-
ten yhteisenä kanavana asiak kaaseen päin koordinoiden 
teh täviä ja luoden niistä järkeviä koko naisuuksia. Tästä 
esimerk kejä ovat Someron Lii kunta ja Someron Kulttuuri 
ry:t, jotka hoitavat kunnan koko liikunta- ja kulttuuritoi-
men ja ohjaavat työtehtäviä alayhdis tyksilleen.

Yhdistysten yhdessä tarjoamat palvelut on luontevinta 
tarjota paikallisten ja moni alaisten toimijoiden kautta. 
Olennaista on toimia lähellä ihmistä. Kyläyhdistykset 
voivat muodostaa alueellisia yh teen liittymiä keskenään 
ja ottaa mukaan toimintaan alueen muita yhdistyksiä, 
kuten 4H-yhdis tyksiä. Erillisten yhdistysten ei tarvitse 
lopettaa toimin taansa, vaan ne voivat asettua omina yksi-
köinään isomman katto-organisaation alle hoitaen tietyt 
asiat yhteistyössä. Esimerkiksi yhteinen toimitila parantaa 
järjestöjen toiminta edellytyksiä. Myös yhdistysten tukipal-
velutoiminta, kuten hallinnolliset ja juridiset tehtävät, voi-
daan hoitaa yhdessä, jolloin kaikki järjestöt hyötyvät niistä 
ja tehtävien päällekkäisyys vähenee.

ton jäsen yhdistykset ovat eriyttäneet palvelutuotantonsa 
perin teisestä järjestötoiminnastaan. Järjestöjen kansalais- ja 
vapaaehtoistoiminta tapahtuu osuus kunnan ulkopuolella. 
Yhdistysten yhteinen osuuskunta toimii kustannustehok-
kaasti, koska markkinointi, koulutus ja palvelujen orga-
nisointi voidaan keskittää. Toisaalta kunkin yhdistyksen 
erityis osaamisen hyödyntäminen tuo moniammatillista 
osaamista osuus kuntaan, mikä taas helpottaa muun muas-
sa kuntien tarpeisiin ja tarjouskilpai luihin vastaamista. 
Asiakas saa palvelua ”yhdeltä luukulta”. Samat edut koske-
vat yksit täisten ihmisten perustamaa palveluosuuskuntaa 
verrattuna yksin toimimiseen.

Yhdistys voi esi merkiksi huo lehtia alueensa liikuntapai-
koista tai järjestää harrastus toimintaa. Kun nalle tämän-
kaltainen järjestely voi olla edullinen, mutta yhdistyksel-
le kunnalta saa tu palkkio on usein merkittävä. Yhdistys 
voi tarjota palveluja myös am mattimaisesti ja esimerkiksi 
kunnan iltapäiväkerhotoiminta voi olla yhdis tyksen jär-
jestä mää. Yhdistykset voivat tarjota palve luita yhteis työssä 
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Jos palveluntarjoaja toimii tavallisen osuuskunnan, 
yhdistysten muodostaman osuuskunnan tai yhdistyksen 
alla, voi ”katto-organisaatio” hoitaa tiettyjä sopimuksel-
lisuutta edistäviä tehtäviä. Niitä ovat:
-  kysynnän ja tarjonnan saattaminen yhteen, tarjon-

nan luominen sekä työnteki jöiden etsiminen yhdessä 
välittäjän kanssa

-  työtehtävien yhdistäminen osa- tai kokopäivätoi-
misiksi töiksi työntekijän toiveiden ja osaamisen 
mukaan

-  hintaneuvottelut tilaajan kanssa ja yhteisen hinta-
tason määritteleminen esimerkiksi nuorten tekemäl-
le työlle

-  asiakkaiden tiedusteluihin vastaaminen ja palvelun 
tarjoaminen 

-  markkinointi (esimerkiksi internetsivujen kautta)
-  työntekijöiden palkkaus ja palkan/palkkioiden mak-

su heille
-  yrityshautomona toimiminen
-  neuvottelut kolmen sektorin yhteistyön osapuolena.

Valtakunnallinen tuki

Valtakunnan tasolla SYTY, YTR ja Maaseutuverkosto-
yksikkö tarjoavat toiminnalle tukea ja yhtenäisyyttä. Aluk-
si sopimuksellisuutta edistetään YTR:n sopimuksellisuus-
teema ryhmän tukemalla mobilisointikiertueella. Myö-
hemmin toiminta laajenee pää asiassa kyläasiamiesten 
voimin. YTR:n sopimuksellisuus teemaryhmä ajaa 55 
seu dullisen kyläasiamiehen verkoston luomista. SYTY 
puolestaan tiedottaa asiasta kylä asia miehiä ja esittää heil-
le ryhty mistä toiminnan alkuunpanijoiksi eli välittäjik-
si. Tee maryhmä tiedottaa sopimuk sellisuudesta laajasti. 
Lisäksi se toimii po liittisena selkä nojana sopimukselli-
suuden edistämiseksi. 

Välittäjäorganisaatioita ja paikallisia palveluntuottajia 
tuetaan koulutuksella. Eri puolella Suomea järjestetään 
ensiksi välittäjäorganisaationa toimimisen mobilisointi-
tapah tumia vuosina 2009–2010. Niissä autetaan pai-
kallistoimi joita sopimuksellisen toiminnan ja sitä tuke-
van rakenteen luomisessa. Mobili sointitapahtumien 
koulutus sisäl tää tietoa sopimuk sellisuuden hyödyistä ja 
antaa mallin sopimuksellisuuden edistä mi seen. Tapah-
tumissa kerrotaan myös vaihtoehtoisista palveluntuotta-
misen ta voista, kuten osuus kunnista, yrityksistä ja yh-
distyksistä sekä tarjotaan tietoa palvelun tarjoajille siitä, 
mitä käytännön asioita heidän tulisi työssään tietää. 
Mobili sointikiertueen  päärahoittajana toimivan YTR:n
lisäksi rahoit tamiseen osallistuvat  Maaseutu verkostoyk-
sikkö sekä Maaseudun Sivistysliitto. Sopimuksellisuus-ja 
välit täjäorgani saatiotoiminnan luomi seksi mobilisointi 
koh dis tetaan nykyisille kyläasiamiehille, toimintaryh-
mille, kunta viran omaisille, maaseu tu tutkijoille, maaseu-
tuyrittäjille ja maa kuntien liitoille sekä kolman nen sek-
torin edusta jille paikal listasolta alkaen. 

Koulutusta tarvitaan jatkossakin. Lähivuosiksi (vuodes-
ta 2010 alkaen) suunnitellaan laaja koulutus- ja käyn-
nistyskokonaisuus, joka sisältää tietoa yritys muodoista, 
työllis tämisen lainsäädän nöstä, veroasioista, sopimuk-
sista, kilpailuttami sesta ja rahoituk sesta. Myös maakun-

nalliset kylien yhteenliittymät ja kyläasiamiehet, joilla 
monella on jo koke musta sopimuk sellisuudesta, toimi-
vat konsultoijina ja neuvonantajina seudul lisille kylä-
asiamiehille. Laajasta koulutus- ja käynnistysprosessis-
ta vastaavat YTR, SYTY, Maaseutuverkostoyksikkö ja 
MSL.

Prosessi

Sopimuksellisuus on prosessi, joka alkaa havaitusta pal-
velutarpeesta ja päätyy käytännön yhteistyöhön. Taval-
lisesti välittäjäorganisaatio havainnoi tarpeita tai auttaa 
niiden havainnoinnissa esimerkiksi kyselyin tai haastat-
teluin. Sen jälkeen etsitään sopimuskumppanit, jotka 
pystyvät vastaamaan kysei seen tarpeeseen järjestämällä, 
tuottamalla tai rahoittamalla palvelun. Kumppanien löy-
tymisen jälkeen niiden välille luodaan molempia osapuo-
lia tyydyttävä sopimus. Sopimus voi olla joko kirjallinen 
tai suullinen, mutta oleellista on sen perustuminen osa-
puolten väliseen korkeaan luotta mukseen. Sopimukselli-
suudessa sopimuskumppanuus ei lä heskään aina perustu 
pelkästään osapuolten taloudelliseen eduntavoitteluun, 
vaan myös halukkuuteen saada jokin palvelu toimimaan 
alueella. Välittäjäorga nisaatio toimii tarvit taessa neuvon-
antajana ja osapuolten etujen neutraalina valvo jana.

Sopimuksellisuutta ja välittäjäorganisaatiotoimintaa on 
kokeiltu vuosien aikana ja niiden on havaittu toimi-
van. Sopimuksellisuuden avulla on esi merkiksi Kyrön-
maalla luotu uusia maisemanhoito-, siivous- ja päivä-
hoitopalveluja sekä Somerolla monipuo lisia kulttuuri- ja 
liikuntapalveluita. Palveluille on löydetty sopimukselli-
suuden avulla niin tekijät, tilaajat kuin maksajatkin ja 
samalla on luotu uusia työpaikkoja. Huomion arvoista 
on ollut se, että uudet palvelut on tuotettu ilman hanke-
rahaa. Etenkin kylä toimijat ovat olleet kiinnostuneita 
sopimuksellisuudesta, mutta se on kirjattu myös monien 
Leader-toimintaryhmien toimintasuunnitelmiin.

SOPIMUKSELLISUUDEN 
RAHOITUS

Välittäjän toiminta

Sopimuksellisuuden valtavirtaistaminen ja sen toiminta-
muotojen vakiinnuttaminen edellyttävät pysyvää ulko-
puolista rahoitusta. Sopimuksellisuuden hyödyt tekevät 
taloudellisen investoinnin kannattavaksi. Välittäjäorga-
nisaatiotoimintaan on saatava py syvä rahoitus kyläasia-
miehille, sillä ilman heidän työpanostaan sopimuk-
sellinen toiminta on liian sattumanvaraista. Julkiset varat 
ovat silti vain pieni osa sopimuksel lisuuden kokonais-
rahoituksesta.

Sopimuksellisuuden laajentaminen ja syventäminen on 
yksi tärkeimmistä syistä lisätä kylätoiminnan valtion-
apua. Ennen valtionavun saamista auttavat toimintaryh-
mien hankkeet toiminnan käynnistymistä, mutta sopi-
muksellisten käytäntöjen val tavirtais tamiseen ne eivät 
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yksin riitä. Kun Leader-toimintaryhmät hank keistavat 
sopimuksellisuuden ja avustavat kolmen sektorin yhteis-
työn rakentamisessa, saadaan seudullinen kyläasiamiesver-
kosto käyntiin. Pitkällä tähtäi mellä välittä jäorgani saatio 
voi ottaa välitystyöstään ja neuvonnastaan pienen pro-
vision, mutta välitys toiminnan koko rahoitusta ei tämän 
varaan voi laskea. Lisäksi kyläasiamiehen työparina voi toi-
mia työ- ja elinkeinotoimiston virkailija. Hänen työhönsä 
ei tarvita lisäresursseja, sillä kyse on yhden työhallinnon 
virkailijan työpanoksen siirtämisestä toiminta ryhmän 
tiloihin. Tämä edellyttää sopimusta työ hallinnon ja toi-
mintaryhmän välillä. Asiaa voidaan aluksi kokeilla muu-
taman paikallisen toimintaryhmän alueella toteutet tavalla 
hankkeella, jossa selvitetään työparin työskentelyä pienten 
töiden organisoin nin edistämisessä. 

Palveluiden rahoitus

Sopimuksellisten palveluiden tuottaminen tapahtuu pää-
osin tilaaja maksaa -pe riaat teella. Tilaajina voivat olla niin 
valtio, kunnat ja yritykset kuin yksittäiset ihmi setkin. 
Joissain tapauksissa maksaja voi osittain tai kokonaan 
olla jokin muukin taho. Palve luseteleiden ja kotitalous-
vähennyksen avulla kunnat ja valtio voivat maksaa osan 
kustannuksista. Myös perinnebiotooppien hoitoavustus, 
Kemera-tuki ym. vastaavat rahoitusmuodot siirtävät osan 
maksuvelvollisuudesta tilaajalta muualle.

Kunnat voivat kanavoida osan budjetistaan sopimuksellis-
ten palvelujen hankintaan. Näin kunta voi saada aikaan 
säästöjä ja parantaa palvelutarjontaansa etenkin väl jimmin 
asutuilla alueilla. Kunnan kannattaa olla yhtenä sopimuk-
sellisten palveluiden tilaa jana. Joissain tapauksissa töiden 
rahoitus voi tulla kokonaan valtiolta. Lisäksi alueelliset ja 
paikalliset sponsorit voivat toimia osarahoittajina. 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN

Tämä strategia on luotu siksi, että sopimuksellisuutta 
vietäisiin yhtä aikaa eteen päin paikallisesti, alueellises-
ti ja valtakunnallisesti. Sopimukselli suusteemaryhmän 
tässä vaiheessa parhaimmiksi näkemät etenemistavat esi-
tetään alla tii vistetysti.

Valtakunnalliset toimet

Aluksi sopimuksellisuutta edistetään välittäjäorganisaatio-
toiminnan mobilisointikier tueella. YTR, SYTY, sopimuk-
sellisuusteemaryhmä, Maaseutuverkostoyksikkö ja MSL 
järjestävät sen välittäjäorganisaatioille ja paikallistoimijoil-
le syksyllä ja talvella 2009–2010. 

Teemaryhmä järjestää valtakunnal lisen sopimuksellisuusse-
minaarin marraskuussa 2009 ja osallistuu Kuntamarkki-
noille. Tällä tavoin levitetään tietoa sopimukselli suudesta 
laa jasti etenkin kylä toimijoille, kunnille ja Leader-toimin-
taryhmille. Lisäksi teemaryhmä esittelee sopi muksellisuutta 
eduskunnan maaseutuverkostolle sekä muille sopiville 
tahoille. Teemaryhmä pyrkii saamaan sopimuksellisuu-
den mahdol lisim man mo neen maaseudun kehittämisen 
strategia paperiin ja ohjelmaan. Vuonna 2010 alkaa tarjol-
la sopimuksellisuuden koulutus- ja käynnis tyskokonaisuus, 
joka kä sittelee muun muassa yritys muotoja, työllis tämisen 
lainsäädäntöä, veroasioita, sopi muksia, kilpai luttami sta ja 
rahoitu sta.  

Sopimuksellisuus teemaryhmä  tuottaa sopimuksellisuutta
edistävää markkinointimate riaalia. Sopimuk sellisuusstra-
tegiahanke julkaisee valtakunnallisen sopi muksellisuus-
strategian (käsillä oleva paperi) sekä YTR:n sarjassa sopi-
muksellisuus strategian käsikirjan. Tar koituksena on antaa 
paikallis toimijoille välineitä sopimuksellisuuden toteutta-
miseen.

Paikalliset ja alueelliset toimet

Sopimuksellisuutta edistetään valtakunnallisesti.  Leader-
toimintaryhmät, kyläasiamie het, kuntien edustajat, yrittä-
jät sekä muut paikalliset ja alueelliset maaseudun kehittä-
jät osallistuvat sopimuksellisuus teema ryhmän järjestämän 
mobilisointikierroksen tilai suuk siin. Niiden vauhdittami-
na toimintaryhmät hankkeistavat välittäjäorganisaa tio-
toimin taa kyläasiamiesten palkkaamiseksi. 

Kyläasiamiehet ja toimintaryhmät kutsuvat koolle kol-
men sektorin edus tajat alueen palveluntarjonnan puut-
teiden, organisoimattomien töiden, työn tekijöiden ja 
rahoi tuksen löytämiseksi. Kunnat, yritykset ja järjestöt 
osallistuvat neuvotteluihin. Niiden pohjalta kyläasiamies 
etsii yhteistyössä muiden neuvottelu osapuolien kanssa rat-
kaisuja havait tuihin tarpeisiin. 

Paikalliset palveluntarjoajat eli yksittäiset ihmiset, yhdis-
tykset ja yritykset organi soituvat tarvit taessa yhdistys-
ten yhdistyksiksi tai osuuskunniksi. Siten pystytään 
tar joamaan laajempia palvelukoko naisuuksia tehokkaam-
min. Tähän saa apua koulutuk sesta sekä jo julkaistuista 
oppaista, kuten kansalaisjärjestö teemaryhmän yhdis tysten 
verotusasioita käsittelevästä YHTÄLÖ-oppaasta.
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SOPIMUKSELLISUUDEN VISIO:

Yhteiskunnan ja yksilön 

vastuun rinnalle on noussut 

yhteisöjen vastuu omasta alueesta 

ja sen palveluista tukeutuen

sektorien väliseen yhteistyöhön. 


