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Kylätoiminnalla on edellytyksiä ja halua 
ottaa vastuulleen palveluista huolehtiminen 
 
Suomen Kylätoiminta ry:ssä (SYTY) on seurattu mielenkiinnolla tekeillä olevaa kunta- ja 
palvelurakenneuudistusta. SYTYssä pidetään päivänselvänä, että tehtäviä siirtyy suurenevilta 
kunnilta paikoilleen jääville nykykokoisille kylille. 
Kylätoiminta on valmis ottamaan haasteen vastaan ja on siihen myös valmistautunut. Jo muutaman 
vuoden ajan kylätoiminnassa on toteutettu paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joilla 
on lisätty valmiuksia vastata palveluhaasteisiin. 
– Keskusteluissa ei ole ylletty vielä tälle tasolle, mutta jos palvelut aiotaan todella järjestää ja edes 
jonkinlaista tasapuolisuutta saavuttaa, kylien rooli on otettava vakavaan käsittelyyn. Samalla 
maaseudun kehittäminen on entistä vakavampien ja keskeisimpien asioiden parissa tehtävää työtä, 
sanoo SYTYn puheenjohtaja, professori Eero Uusitalo. 
Kylätoiminta on sopiva palvelujen tuottaja siinäkin mielessä, että sillä on käytössään hyvät ja koko 
maan kattavat ihmisten verkostot, mikä on toimivan kansalaisyhteiskunnan perusedellytys. 
Kylätoiminnassa vastataan palveluhaasteisiin lisäämällä valmiuksia moninkertaisesti lähivuosina. 
Eero Uusitalo muistuttaa, että siihen tarvitaan julkisia resursseja ja omaehtoisuutta. Nämä tekijät 
kylätoiminta pystyy varsin tehokkaasti yhdistämään. 
– Eri osapuolten valmiudet eivät vielä ole kohdallaan. Osa kyläläisistä haaveilee perinteisestä 
itsensä viihdyttämiseen keskittyneestä kylätoiminnasta ja kuntien ja valtion puolella kuvitellaan, 
että keskinäisellä työnjaon uudistamisella selvitään taloudellisista ongelmista. Kuvitelmista ei 
kuitenkaan saada tuloksia, Uusitalo sanoo. 
Käytännössä palveluista vastaaminen tarkoittaa kaikkien kolmen sektorin mukaan ottamista. Osa 
palveluista järjestetään yritystoiminnan kautta, osa julkisena toimintana ja lisääntyvä osa 
kansalaisjärjestöjen kautta. 
SYTY on useiden hankkeiden avulla tuottanut koulutusmateriaalia paikalliseen käyttöön. Tätä työtä 
jatketaan ja tuetaan kyläyhdistysten vastuunottoa entistä vakavammista asioista. Toivomme 
menestystä Paras-hankkeelle (kunta- ja palvelurakenneuudistus), kansalaisjärjestötyöryhmälle ja 
sille työlle, missä pyritään selkeyttämään eri toimijoiden keskinäistä suhdetta ja muun muassa 
verotuskohtelua. Näissä asioissa on edettävä, muuten muutokset palveluissa tapahtuvat 
hallitsemattomasti. Eriarvoistumista voidaan peittää vain kertomalla keskiarvot yhä suurempien 
ryhmien ja alueiden avulla. Kylien vahvistuva asema on paras este näin epätoivoiselle muutokselle. 
SYTYssä koetaan käynnistetty uudistus erittäin tarpeelliseksi. Se on maan hallitukselta 
kunnianhimoinen pyrkimys ja toivottavasti onnistuu. Ymmärrettävästi näin syvällinen uudistus 
aiheuttaa ylilyöntejä niin keskusteltaessa kuntarakenteesta kuin palvelurakenteesta. Kunta on väline 
ja palvelija, ei itsetarkoitus.  



– Joskus tuntuu kuin tämä selviö unohdettaisiin. Palvelujen uudistaminen näyttää nostattaneen 
ryhtiliikkeen kunnallisten palvelujen ideologiselle puolustamiselle. Aihetta tietysti onkin, mutta 
sillä ei saa tyrmätä kolmannen sektorin laajenevaa vastuuta näissä kysymyksissä. Puhdasoppisuus ja 
epärealismi kummeksuttavat, Eero Uusitalo sanoo. 
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