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Toivo-tiedonvälityshanke

Taustaa
• Maatilayritysten toimintaympäristö ollut kovassa myllerryksessä parin viime vuosikymmenen aikana - ja on 

edelleen
• Taloudelliset ja henkiset paineet sekä tiedon tarve ovat kasvaneet
• On haasteellista pysyä mukana muutoksessa, poisoppimista uuden tullessa tilalle

• Maatilayrittäjät tarvitsevat jäsenneltyä tietoa ja rohkaisua yritystoiminnan tueksi
• Tietopuolista ja henkistä tukea maatilayrityksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten 

tekemiseen (investoinnit, sukupolvenvaihdokset…)
• Suunnitelmalliset ja perustellut päätökset, tunnistetaan vaikutukset henkilökohtaiseen ja lähipiirin elämään
• Toisten viljelijöiden sekä ympäröivän yhteiskunnan asenteella ja suhtautumisella asioihin suuri merkitys

• Maatilayrittäjä toimii monimutkaisessa verkostossa, kovien odotusten ja vaatimusten paineessa
• Osa paineista itse asetettuja
• Toisaalta viljelijän työn merkityksellisyys nyt ja tulevaisuudessa yhä helpompi osoittaa 

Toiminta-aika 1.2.2016-31.12.2018



Maatalouden tukea hakeneet tilat

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

5477 4214 3632   3349 2845 2813

Maatilojen lukumäärä 1995-2017: K es ki-S uomi
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Tilojen määrän muutos EU-aikana
• Kaikki tilat -48%
• Kotieläintilat -73%

• Maitotilat -80%
• Sikatilat -91%



Toivo-tiedonvälityshanke, tavoitteet

Toivo-tiedonvälityshanke välittää ja tuottaa ajantasaista tietoa maaseutuyritysten jatkuvuuden turvaamiseksi, 
osaamisen ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä yritystoiminnan kehittymisen tueksi.

A. Maatilojen jatkuvuuden turvaaminen ja sukupolvenvaihdosten edistäminen ajantasaisen tiedon avulla. 
• sukupolvenvaihdos- ja investointituki-infotilaisuudet ym.

B. Parannetaan ajantasaisen tiedon avulla viljelijöiden osaamista ja toimintakykyä muuttuvassa 
toimintaympäristössä
• tukipolitiikkaan ja verotukseen liittyvät infotilaisuudet ym.

C. Lähennetään ja vahvistetaan ruuan tuottajien, jatkojalostajien ja kuluttajien sekä ruokatuotantoon vaikuttavien 
päättäjien suhdetta oman alueen tuotantoon.
• tilastoselvitys Keski-Suomen maatalousyrittämisestä ja sen kehitysnäkymistä, kuntakohtainen tarkastelu, tulosten esittelyt 

D. Lisätään yleistä tietoisuutta ja ihmisten kiinnostusta maataloudesta ja ruuantuotannosta sekä sen merkityksestä 
alueella sekä elintarviketalouden positiivista imagoa
• Kampanjatapahtumat, tiedotteet, lehtijutut, videoita ym. viestintää

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/Toivospv/fi_FI/Toivospv/_files/98741194582920379/default/OhjelmaSpv-info23102017.pdf
https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971743967805684/default/Raportti_Toivo-datapankki%20kevat%202017_15052017.pdf
https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971704523849966/default/Maatilojen%20kehitysnakymat%202022-Keski-Suomi.pdf
https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/AvoimetOvet2017/


Toivon toimenpiteitä 03/2016 – 03/2018 
• Maatilojen sukupolvenvaihdos, investointi- ja yhtiöittämisinfotilaisuudet

• 20 tilaisuutta, osallistujia 156 hlöä

• Verotukseen ja tukijärjestelmään liittyvät infotilaisuudet
• 40 tilaisuutta, osallistujia 795 hlöä

• Ajan ilmiöt, mistä ollaan tultu, minne mennään: katse tulevaan -teema
• K-S maatalouden kehitysnäkymät ja kunnittainen tilastoraportti
• 31 tilaisuutta: kohderyhmänä maatilayrittäjät, kuntapäättäjät yms. sidosryhmät

• Kampanjatilaisuudet 
(mm. maatilojen avoimet ovet –tapahtumat)

• 19 tilaisuutta, osallistujia x xxx hlöä

• Viestintää printti- ja sähköisessä mediassa





Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 2022
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Kotieläintilat enemmän rajoittavia tekijöitä;
erityisesti jaksaminen
Mitkä seuraavista asioista rajoittavat tilanne kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista (% kaikista)
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Tuotannon kannattavuus
Maatalouspolitiikan epävarmuus

Oma jaksaminen
Lisäpellon saatavuus

Investoinnin riski ja kannattavuus
Oman työvoiman määrä

Lisäpellon kustannus
Tilan koneistus

Hintojen vaihtelu
Elintarvikelainsäädäntö ja vaatimukset

Ympäristölainsäädäntö
Kirjanpitovaatimukset

Investointitukiin liittyvät vaatimukset
Oma osaaminen tilan talous- ja…

Investointituen ja -/ympäristöluvan…
Lainarahoituksen saatavuus

Markkinointi-/jalostuskanavan puute
Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Oma ammattitaito
Eläinten pidolle asetettavat…

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
Tilakokonaisuuden hallinta

Tilan lannanlevitysala
Rehujen saatavuus

Muu, mikä?

KAIKKI (n=393) Maito (n=69) Nauta (n=47)
Muu kotieläin (n=18) Vilja (n=99) Muu kasvi (n=74)

% kaikista

päätuotantosuunta

87



Vaikuttavuus?
• Paljon tietoa koottu ja jaettu 

• Eväitä ajatteluun ja päätöksentekoon

• Tieto lisää tuskaa? 
• Toisaalta tosiasiat on hyvä tunnistaa ja tunnustaa
• ”Palvele tarpeita, älä toiveita” (J. Mönkkönen 14.3.2018)

• Paljon koottu ihmisiä, kohdattu, keskusteltu
• Yhteisön kokoamisella ja vertaistuella merkitystä
• Eväitä ajatteluun, omien asenteiden tarkisteluun

• Vaikutukset näkyvät ehkä pitkälläkin aikavälillä – ehkä?
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