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Maa- ja metsätalousministeri myöntää tällä päätöksellä vuoden 2019 talousarvion momentilta 30.10.63 yhteensä 
1 200 000 euron yleisavustuksen (kohdennettu yleisavustus) Suomen Kylät ry:lle käytettäväksi tilivuoden 2019 
toimintaan.

Avustuksen käytön tulee perustua hakemuksessa esitettyyn talousarvioon. /….Avustus on tarkoitettu käytettäväksi 
hakemuksessa esitettyihin käyttötarkoituksiin kylätoiminnan kehittämiseksi. ….

Suomen Kylät ry:n on siirrettävä valtionavustusta vähintään 67,7 % eli 744 700 euroa yhteensä 1 100 000 euron 
määrärahasta maakunnallisille toimijoille, jolloin Suomen Kylät ry:n osuudeksi jää 32,3 % eli 355 300 euroa. 
Eduskunnan 100 000 euron lisäys voidaan käyttää Suomen Kylät ry esityksen mukaisesti kylätoiminnan 
tunnettuutta, vaikuttavuutta ja uutta brändiä vahvistaviin toimiin, mm. tehostettuun tiedottamiseen. 
Määrärahalisäyksestä Suomen Kylät ry:n osuus on puolet (50 000 euroa), joka kohdistetaan erityisesti 
tiedottamiseen ja toinen puoli (50 000 euroa) tulee siirtää maakunnallisille toimijoille erityisesti brändityöhön 
liittyviin maakunnallisiin toimenpiteisiin.
Valtionavustuksen saaja vastaa valtionavustuksen oikeasta käyttämisestä, vaikka osa avustuksesta 
siirretään muun kuin saajan toiminnan avustamiseen.
…….Valtionavustusta voidaan siirtää, mikäli avustuksen siirto on sallittu avustuspäätöksessä. Valtionavustuksen 
saajan tulee tehdä ennen valtionavustuksen siirtämistä yksityisoikeudellinen sopimus valtionavustuksen 
lopullisen käyttäjän kanssa ja huolehtia, että valtionavustuksen lopullinen käyttäjä on tietoinen valtionavustuksen 
rahoituksen luonteesta.
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Hakija on ilmoittanut, että valtionavustuksella rahoitettavaksi haettua toimintaa ei rahoiteta 
valtionavustuslain (688/2001) 4 §:ssä tarkoitetulla muulla julkisella tuella (paitsi kahdella yhdistyksellä). 
Valtionaputoiminnan kustannuksiksi hyväksytään hakemuksen liitteenä olevassa talousarviossa esitetyt 
valtionaputoiminnan kustannukset. 
Avustuksen osuuden tulee olla alle 100 % tässä päätöksessä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. 

Yhdistys on hakemuksessaan esittänyt määrällisiä ja laadullisia vaikuttavuustavoitteita. Ministeriö on 
sopinut hakijan kanssa toiminnalle asetettavista valtionaputoiminnan vaikuttavuustavoitteista seuraavaa:

Rekisteröityjen kyläyhdistysten lukumäärä hieman vähenee edellisvuoteen verrattuna, tavoitteena 3 160 
yhdistystä (3 167 kpl v. 2018). Kattavuus säilyy ennallaan, jolloin vastaavasti yhdistysten koko kasvaa.

”Avoimet Kylät” -tapahtumiin osallistuneiden kylien lukumäärätavoite on 
n. 600 kpl ja kävijämäärä n. 60 000.

Voimassa olevien kyläsuunnitelmien osalta tavoitteeksi asetetaan 1 970 kpl.

Kylätoiminnassa tehdyn vapaaehtoistyön arvotavoite n. 90 milj. euroa.

Työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrätavoite 600 kpl.
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Yksityinen tuki valtionaputoimintaan

Jos valtionavustuksen saaja saa varsinaiseen toimintaansa myös yksityistä tukea (esim. säätiöiltä), 
tämä tuki tulee tiliselvityksessä kohdentaa valtionaputoiminnan tuottoihin aiheuttamisperiaatetta 
käyttäen. 

Käyttämättä jäänyt valtionavustus

Valtionavustusta jää käyttämättä, mikäli avustuksen saajalla ei ole avustettavasta toiminnasta 
hyväksyttäviä kustannuksia päätöksen edellyttämää avustusta vastaavaa määrää. Tällöin 
valtionavustuksen osuus (valtionavustusprosentti) ylittää päätöksessä mainitun osuuden. Mikäli 
avustuksen saajalle maksettua avustusta jää käyttämättä tilivuoden aikana, tulee käyttämättä jäänyt 
avustus käyttää seuraavina vuosina samaan toimintaan, mihin valtionavustus on myönnetty, mikäli 
myöntöpäätöksessä ei ole tätä kielletty. Käyttämätön avustus tulee kirjata valtionavun saajan 
tilinpäätöksessä omana eränään. Taseeseen siirretystä ja taseesta puretusta valtionavusta tulee antaa 
tiliselvityksen yhteydessä erillinen selvitys. Selvitys annetaan myös silloin, jos taseessa on valtionavun 
ennakkoa, vaikka kyseisenä tilivuonna ei olisi siirtoja tai purkuja tehtykään.

Mikäli taseessa on kolmena vuonna peräkkäin käyttämätöntä avustusta eikä sitä ole saatu purettua 
kolmannen vuoden loppuun mennessä, valtionapuviranomainen ottaa tämän huomioon myöntäessään 
neljäntenä vuonna valtionavustusta.
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Kyläasiamiesjärjestelmän toiminta turvataan maakuntien oman varainhankinnan, 
hanketoiminnan ja osin valtionavun turvin. Valtionavun tavoitetasoksi asetetaan 1,5 
miljoona euroa vuodessa, mikä mahdollistaisi maakunnallisten kyläasiamiesten 
kokoaikaisuuden.
………. Valtionavun pysyessä vuonna 2019 kohtuullisella 1,1 miljoonan euron 
tasolla huomiota kiinnitetään kylätoiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 
…….. 
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Maakunnallisten toimijoiden osuus valtionavusta kohdistuu: 
1. Kyläasiamiesten palkkakulut 
- kylien koulutus, neuvonta ja tukitoiminta 
- kylätoimikuntien rekisteröimisen edistäminen yhdistyksiksi 
- jäsenrekisterin ja kyläyhdistysrekisterin ylläpito 
- kyläsuunnitelmien laadinnan tukitoiminta maakunnan kylille 
- maakunnallisen kyläohjelman laadinta, päivitys ja toteutus, osallistuminen 
valtakunnallisen ohjelman toteuttamiseen 
- www-sivujen ylläpito ja muu sosiaalinen media 
- tiedottaminen ja markkinointi 
- maakunnallisten kyläpäivien järjestäminen 
2. Kyläasiamiehen ja hallituksen matkakulut 
3. Vuokrat ja hallituksen kokoukset sekä muut kokouskulut 
4. Maaseutuasumisen edistäminen 
5. Avoimet Kylät- tapahtumapäivän järjestäminen omassa maakunnassa 
6. Osallistuminen SOTE- ja maakuntarakenneuudistukseen; kunnan ja kylien välisen suhteen 
järjestäminen, lähipalveluiden tuotteistaminen ja lähidemokratian edistäminen 
7. Ostopalvelut, sis. laatutyön ja kylätoiminnan brändäys vuodelle 2019 
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