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Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Kuvaus tavoitteista ja niiden toteutumisesta  

 

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2017 -31.12.2017 ja hanke onnistui täysin pysymään aikataulus-

saan sekä budjetissaan ja jopa sen alittaen. 

 

Hankkeen tavoitteena oli perehdyttää maatalousalan opiskelijoita pelinomaisella lähestymis-

tavalla täydentämään omaa maatalouden tuotannon ja talouden tuntemusta sekä osaamis-

taan sekä parantaa oppilaiden käsityskykyä oman maatilan kehittämisestä ja johtamisesta. 

 

Yksittäisen hankkeen perusteella on vaikea tehdä kattavia johtopäätöksiä maatalousalan 

opiskelijoiden talous- ja johtamisosaamisesta, mutta hanke osoitti selvästi, että oppilailla on 

kiinnostusta edellä mainittuihin asiakokonaisuuksiin sekä niiden ymmärryksen syventämi-

seen. 

 

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi muokattiin jo olemassa olevasta maatalousalan kan-

nattavuudenhallinnan ja johtamisen tueksi kehitetystä tietokoneohjelmasta kilpailuohjel-

misto, jonka avulla järjestettiin pelinomainen maatilan johtamiseen liittyvä taitokilpailu. 

 

Hankkeen alkuperäinen tavoite oli kohdentaa hanke kaikille Suomessa maatalousalaa opiske-

leville opiskelijoille. Tästä tavoitteesta oli pakko tinkiä, sillä hankkeessa käytettävän kilpai-

luohjelmiston havaittiin edellyttävän useamman vuoden pohjaopintoja, jotka liittyvät maata-

louden talous- ja johtajaosaamiseen.  Mikäli hanke olisi suunnattu kaikille maatalousalaa 

opiskeleville henkilöille, se olisi asettanut opiskelijat jo lähtötilanteessa eriarvoiseen ase-

maan. Näin ollen hanke päätettiin kohdentaa maatalousalaa korkeakoulutasolla opiskeleville 

oppilaille. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli tavoittaa vähintään 20 oppilasta/oppilai-

tos, ja tässä tavoitteessa onnistuttiin. Maatalousalan korkeakouluopetusta järjestetään Suo-

messa ainoastaan kuudessa eri oppilaitoksessa, ja kilpailuun liittyvä koulutus- ja tiedotusta-

pahtuma tavoitti yli 200 oppilasta.  

 

Hankkeessa järjestetyn loppukilpailun jälkeen osallistujille lähetettiin vielä palautekysely, 

joka osoitti, että hanke oli saavuttanut laajaa kiinnostusta osallistujien keskuudessa ja esi-

merkiksi yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, että saattaisi osallistua vastaavaan tapahtu-

maan myös tulevaisuudessa. 

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada kilpailulle jatkuvuutta, ja heti loppukilpailun päätyt-

tyä saatiin jo alustavia kyselyjä ensi vuoden kilpailusta. Tältä osin hanke pääsi tavoittee-

seensa. 
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Hankkeen aikana syntyneitä tuotoksia: 

Ohjausryhmän nimeäminen 

Viestintäsuunnitelma 

Hankkeen logo  

Hankkeen kirjepohja 

Hankkeen tiedotuspohja 

Hankkeen alustava aikataulu 

Kilpailukutsu opiskelijoille 

Kilpailun säännöt 

Markkinointikirje ja sponsorointisopimuspohja sidosryhmille 

Lehdistötiedote (useampia) 

Tiedote oppilaitosten oppilaskunnille (oppilaille tapahtuvaan tiedotukseen) 

Kilpailuohjelma ja -ohjeistus karsintakilpailuun ja loppukilpailuun 

Verkossa järjestetty karsintakilpailu 

Karsintakilpailun materiaalin valmistelu 

Verkossa järjestetty loppukilpailu 

Loppukilpailun kilpailumateriaalin valmistelu 

Loppukilpailun tuomarineuvoston kokoaminen 

Kaksipäiväinen loppukilpailu Lapualla 2.12. – 3.12.2017 

Videokoosteita kilpailun etenemisestä loppukilpailun aikana 

Kunniakirjat 

Palautekysely 

Oppilaitoskäyntejä 12 kpl 

Hankkeen esittely 

Neuvontatilaisuus kilpailuohjelman käyttöön 

Game of Agribisnes -lehti  

Game of Agribisnes – kotisivut (hankkeen kotisivu) 

Julkaistuja lehtiartikkeleja sekä paikallisissa että valtakunnallisessa lehdessä 

Osallistuminen Lapualla järjestettäville Lakia -messuille  

 

Seuranta ja mittarit: 

Tavoitteena oli 2 opettajakunnan edustajaa ja 20 oppilaiden edustajaa / oppilaitos. Tämä ta-

voite ylitettiin reippaasti. 

Palaute: 

Hankkeen vaikuttavuutta oppilaiden keskuudessa mitattiin loppukilpailun jälkeen lähetetyllä 

palautekyselyllä. Palautteeseen vastasi yli puolet loppukilpailuun osallistuneista oppilaista. 

Mediaseuranta: 

Hankkeen kotisivuilla vieraili elo-joulukuun välisenä aikana yhteensä n. 10 000 kävijää. 

Hankkeen julkaisut Facebookissa tavoittivat parhaimmillaan yli 6000 kävijää. 
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Hankeosapuolet ja yhteistyö 
 

Hankkeen vastuullisesta toteuttamisesta vastasi Agrimestarit ry. Hankkeen toiminnallisuu-

desta vastasi Taru Joutsi, joka toimi puolipäiväisenä hankevetäjänä vastaten hankkeen käy-

tännön asioiden järjestelyistä, tiedotuksesta sekä sidosryhmäsuhteista. Hankkeen talous- ja 

vastuuasioista vastasi pääosin Agrimestarit ry:n puheenjohtaja Osmo Autio. Hankkeelle jär-

jestettiin myös ohjausryhmä, jossa toimi neljä Etelä-Pohjanmaan alueen Nuorten tuottajien 

aktiivista toimijaa. Hankkeen aikana tehtiin myös tiivistä yhteistyötä maatalousalan rahoi-

tusta tarjoavien yhteistyökumppanien kanssa. Maatalousalan korkeakouluopintoja tarjoavat 

oppilaitokset kuuluivat myös hankkeen yhteistyötahojen pariin. Myös oppilaitoksissa toimi-

vat oppilaita edustavat oppilaskunnat olivat mukana hankkeessa osallistuen omalta osaltaan 

hankkeesta tiedottamiseen ja tunnetuksi tekemiseen. 

Hankkeen vaiheet 

Maatilan talous- ja johtajaosaamiseen keskittyvä peli 

 

Maatalousalan opetus on monesti käytännönläheistä, mutta alati muuttuva tilanne maail-

massa ja yhteiskunnassamme edellyttää myös uudenlaisten tietojen ja taitojen omaksumista 

myös perinteisesti käsityövaltaiseksi koetuilla aloilla. Hankkeen tarkoituksena oli edesauttaa 

jo opettaa nuoria tulevia maatilayrittäjiä ymmärtämään tilanpidon tuotannon ja talouden 

perusperiaatteita sekä sopeutumaan muutoksiin, joita nykypäivän maatilalliset joutuvat koh-

taamaan jo lähes viikoittain. 

 

Kiinnostuksen herättämiseksi laadittiin maatilan toimintaa ja tilan ”syliin” tulevien mahdollis-

ten ongelmien ratkaisua mallintava tarina kuuden vuoden ajalle. Lisäksi opiskelijoille annet-

tiin käyttöön maatilan kannattavuudenhallintaan kehitetty ohjelmisto, jonka avulla oppilaat 

pystyivät suorittamaan käytännön laskelmia johtamisen tueksi.  Ohjelmistoon käyttöön jär-

jestettiin neuvontaa oppilaitoksissa. 

 

Koska kyseessä oli ensimmäistä kertaa järjestettävä kilpailu, ei sen herättämästä mielenkiin-

nosta oppilaiden parissa ollut minkäänlaista kokemuspohjaa. Tämän vuoksi kilpailussa pää-

tettiin jakaa myös rahapalkintoja, joiden arveltiin herättävän mielenkiintoa kilpailuun osallis-

tumista kohtaan. 

Kilpailussa jaettiin rahapalkintoja seuraavasti: 

1. Palkinto 3000€ jaettuna tasan ryhmän jäsenille 

2. Palkinto 2000€ jaettuna tasan ryhmän jäsenille 

3. Palkinto 1000€ jaettuna tasan ryhmän jäsenille 

 

 

Koska maatilan johtaminen vaatii usein monen ihmisen työpanosta ja osaamista, kilpailuun 

osallistuttiin joukkueittain. Oppilailla oli mahdollisuus järjestäytyä kilpailujoukkueeksi opiske-

lupaikasta riippumatta. Joukkueen vähimmäiskooksi määriteltiin 2 henkilöä ja enimmäis-

kooksi 4 henkilöä. 
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Loppukilpailun tulosjärjestys: 

1. Sikaryhmä 

2. Kravattisonnit 

3. PA Tervo 

Game of Agribisnes – pelin idea 
 

Kilpailun tarkoituksena on kehittää maatilasta kannattava maatalousyritys. Kilpailun lähtöti-

lanne on kuvattu siten, että viljelijä on lahjakas nuori maatalousyrittäjä, jolla on vielä pitkä 

aika eläköitymiseen. Kilpailussa käytettävän esimerkkimaatilan maatalousyrittäjän ydinosaa-

misaluetta on sianlihantuotanto. Kilpailijoiden tehtävänä oli luoda maatalousyrityksestä 

mahdollisimman kannattava kokonaisuus, huomioiden toimintaympäristö ja sen muutokset 

tulevaisuudessa. 

Kilpailuohjelmassa kuvataan sekä pitkän aikavälin strategista johtamista että lyhyen aikavälin 

johtamisen taitoja ja päätöksentekokykyä. Karsintakilpailun maatalousyritys on kuvitteellinen 

tila, jonka luvut pohjautuvat suomalaiseen sikatilaan. 

 

Game of Agribisnes – kilpailu järjestettiin kahdessa osassa. Ensin järjestettiin karsintakilpailu, 

jossa johdettiin virtuaalista maatilaa kolmen vuoden ajan. Kilpailijoille annettiin maatilan pe-

rustiedot, eli tiedot maatilan sijainnista, toimintaympäristöstä, varallisuudesta, veloista sekä 

tuotantomääristä. Tämän jälkeen kilpailijoille annettiin tehtäväksi kehittää maatilaa kuuden 

vuoden ajan. Kehittämiseen annettiin muutamia vaihtoehtoja. Lisäksi jokaiselle maatilan toi-

mintavuodelle (pelikierrokselle) pyrittiin suunnittelemaan maatilalla ennalta arvaamattomia 

arkipäivän haastavia tilanteita. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi päätökset lisämaan han-

kinnasta. Haasteet pyrittiin rakentamaan niin, että mukana olisi sekä positiivisia yllätyksiä 

että negatiivisesti maatilan tulevaisuuteen vaikuttavia asioita. 

Karsintakilpailun jälkeen järjestettiin finaali, johon pääsivät karsintakierroksella eniten oikeita 

ratkaisuja tehneet kilpailijat. 

 

Karsintakilpailun tehtävien ratkaisemiseen oli aikaa noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen kilpailijat 

palauttivat tehtävänsä sähköpostitse kilpailun järjestäjille. Finaalissa tehtävien palautusaikaa 

oli rajattu, ja kukin tehtävä tuli palauttaa 2-3 tunnin kuluttua tehtävänannosta. Finaalitehtä-

vät olivat tasoltaan vaikeampia, ja lisäksi lyhyempi aika tehtävänannon ja tehtävän palautta-

misen antoi hyvän käsityksen kilpailijoiden todellisista taidoista sekä paineensietokyvystä. 

 

Maatilan kehittämiseen annettiin kolme valmiiksi mietittyä perusvaihtoehtoa. Kaikki vaihto-

ehdot tähtäsivät yritystoiminnan laajentamiseen, mutta ne olivat kolmessa eri kokoluokassa. 

Ohjeistus annettiin kirjallisena hankkeen kotisivujen kautta. Kotisivujen kautta jaettiin lähes 

kaikki kilpailuun tarvittava materiaali lukuun ottamatta vähäisiä jälkeenpäin annettuja kor-

jausehdotuksia, jotka lähetettiin kilpailijoille sähköpostin välityksellä. Lisäksi kilpailijoille an-

nettiin käyttöön kannattavuudenhallintaohjelma, jolla he pysyivät laskemaan eri vaihtoehto-

jen vaikutuksia maatilan talouteen ja kannattavuuteen. 
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Aineiston suunnittelu ja tuottaminen  

Hankkeen tunnus eli logo 

 

Hankkeen ensimmäisinä tehtävinä suunniteltiin hankkeelle logo. Logon suunnittelussa ja 

puhtaaksipiirtämisessä auttoi Päivi Kultalahti Leader – ryhmä Aisaparista. Hankkeen logon 

pohjana on vihreä traktori, jonka edessä on keltaisella ylöspäin nouseva tuloskäyrä. Hank-

keen logossa traktori kuvastaa maataloutta. Oikeanlainen johtaminen on ehdottoman tär-

keää myös maataloudessa, ja logossa oleva keltainen tuloskäyrä kuvaa juuri oikeanlaisen joh-

tamisen mahdollistamaa menestystä. 

 

 

 
 

 

Kilpailuaineiston suunnittelu 

 

Kilpailussa käytettävää aineistoa suunniteltiin vaiheittain vuoden 2017 aikana. Kesällä 2017 

huomattiin, että pelkästään kilpailussa käytettävän tilamallin ja siihen liittyvien katelaskel-

mien teko on sen verran suuri tehtävä, että hankkeeseen päätettiin palkata osa-aikainen 

työntekijä avustamaan kilpailutehtävän teknistä toteutusta. Tehtävään valittiin agrologiopis-

kelija Johannes Ahlholm. 
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Kilpailutehtävän aineisto alkoi muokkaantumaan lopulliseen muotoonsa kesällä 2017. Tällöin 

päätettiin, että karsintakilpailussa käytettävän maatilan tuotantosuuntana olisi sikatalous. 

Kilpailutilan ja – tehtävän mallina käytettiin jo olemassa olevan maatilan tietoja. Tietoja kui-

tenkin muokattiin niin, että varsinaista olemassa olevaa tilaa ei ole mahdollista tunnistaa kil-

pailun pohjatietojen perusteella. 

 

Aineiston suunnittelu aloitettiin aloituspalaverilla, jossa suunniteltiin pääpiirteittäin kilpai-

lussa käytettävän tilan perustiedot. Lisäksi ideoitiin kilpailun vuosina 2018–2023 eteen tule-

via niin positiivisia kuin negatiivisiakin tapahtumia. Tämän ideoinnin pohjalta lähdettiin to-

teuttamaan kirjallista ohjeistusta ja varsinaisia kilpailussa käytettäviä katelaskelmia. Vaikka 

tehtävänanto ja kilpailu pyrittiin rakentamaan mahdollisimman yksinkertaiseksi mutta sa-

malla haastavaksi, osoittautui vaihtoehtoisten katelaskelmien tekeminen melkoiseksi ura-

kaksi. 

 

Kilpailussa käytettiin ohjelmistona CashManPro – maatilan kannattavuudenhallintaohjel-

masta muokattua kisaversiosta. Ohjelmaan sisällytettiin kilpailua varten kilpailussa tarvittavia 

katelaskelmia. Katelaskelmien perustana käytettiin hyväksyttyjä kustannuksia, jotta katelas-

kelmat vastaisivat mahdollisimman hyvin myös tosielämässä maatilalla tapahtuvia asioita. 

 

Hankkeen tarkoituksena oli järjestää loppukilpailun osuus (finaaliosuus) Lapualla. Tästä kui-

tenkin luovuttiin kustannussyistä, ja koko kilpailu päätettiin järjestää internetin välityksellä.  

Karsintakilpailun ja loppukilpailun tiedotus ja kilpailumateriaalien jakaminen suunniteltiin 

niin, että ne voitiin jakaa hankkeen kotisivujen välityksellä. Näin itse kilpailu palveli mitä par-

haiten oppilaitosten digitalisaatiosta edistävää toimintaa. 

 

Hankkeen kotisivujen sivupohjasta vastasi ulkopuolinen tuottaja, mutta kotisivujen päivitystä 

johti pääosin hankevetäjä. Kotisivuilla sekä Facebookissa hyödynnettiin paljon ilmaisten ku-

vapankkien palveluja. Kuva on hankkeen kotisivujen etusivulta. 

 

 

 

Koska kilpailu oli ensimmäinen ja ainutlaatuinen tällä tavalla toteutettu maatalousalan johta-

mistaitokilpailu, ohjeistuksessa havaittiin jonkin verran puutteita kilpailun edetessä. Nämä 

puutteet korjattiin lähinnä lähettämällä henkilökohtaista sähköpostia kullekin kilpailujoukku-

eelle. Näin varmistettiin, että kaikki kilpailijat olivat ajan tasalla ohjeistuksen suhteen koko 

kilpailun ajan. 
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Neuvonta oppilaitoksissa  
 

Ennen varsinaisen kilpailuohjelman käyttöönottoa ohjelmaa ja pelin ideaa käytiin esittele-

mässä useissa eri oppilaitoksissa. Tämä esittelytilaisuus kesti noin 1-2 tuntia ja sen tarkoituk-

sena oli kertoa oppilaitosten henkilökunnalle sekä opettajiston jäsenille tulevasta kilpailusta 

ja siinä käytettävästä kilpailuohjelmasta.  

 

Koska kilpailussa käytettiin ammattilaistason ohjelmaa, ennen kilpailua järjestettiin hankkeen 

puitteissa opastusta ja neuvontaa kilpailuohjelman käyttöön liittyen. Neuvontaa ja opastusta 

toteutettiin Oulun Ammattikorkeakoulussa, Savonia Ammattikorkeakoulussa, Hämeen Am-

mattikorkeakoulussa ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa. Myös Seinäjoen Ammattikorkea-

koulussa järjestettiin yksi perehdytystilaisuus. Neuvontaan osallistui pääsääntöisesti toisen ja 

kolmannen vuoden amk-opiskelijoita sekä opettajia. Neuvonta piti sisällään ohjelman käyt-

töönoton opastuksen sekä kilpailuohjelman eri toimintojen esittelyä.  

 

Koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistui pääsääntöisesti noin parikymmentä henkilöä/op-

pilaitos. Neuvontatilaisuudesta pyydettiin antamaan palautetta loppukilpailun jälkeen.  

Game of Agribisnes -tapahtumien toteuttaminen 
 

Kilpailun tapahtumista tiedotettiin hankkeen alussa pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. 

Hankkeen kotisivujen avautumisen jälkeen tiedotusta hoidettiin myös kotisivujen välityksellä. 

Kotisivuilla oli esimerkiksi näkyvillä ajantasainen tapahtumakalenteri, missä näkyivät hank-

keen seuraavat tapahtumat kuten esimerkiksi neuvontatilaisuudet. Tämä osoittautui hyväksi 

tavaksi toimia, koska yhteisen tapahtumakalenterin avulla kaikki osapuolet olivat ajan tasalla 

hankkeen tapahtumista. Kilpailun tiedotusta hoidettiin myös hankkeen Facebook-sivujen 

kautta. 

 

Kilpailun alustavia esittelytilaisuuksia järjestettiin Oulussa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Hä-

meen ammattikorkeakoulun ensimmäinen esittelytilaisuus toteutettiin Skype-palaverin 

avulla. Alustavia esittelytilaisuuksia järjestivät hankkeen puolesta Taru Joutsi, Osmo Autio 

sekä Johannes Ahlholm. Varsinaiset neuvontatilaisuudet järjestettiin kaikilla em. paikkakun-

nilla. Neuvontatilaisuuksissa olivat läsnä hankkeen puolesta Osmo Autio ja Johannes Ahl-

holm. Taru Joutsi puolestaan keskittyi ”herättelykierrosten” organisointiin. 

 

Karsintakilpailun varsinainen toteutus alkoi aikataulutuksen suunnittelulla. Tämän jälkeen 

siirryttiin kilpailumateriaalin työstämiseen julkaisukelpoiseksi. Kilpailukutsut lähetettiin oppi-

laitosten yhteyshenkilöille syyskuun alkupuolella 2017. Oppilaitosten yhteyshenkilöt välitti-

vät kilpailukutsut puolestaan oppilaille. Samoihin aikoihin järjestettiin neuvontatilaisuuksia. 

Kilpailun karsintakierroksen tiedottamiseen osallistuivat niin oppilaitosten oppilaskunnat 

kuin opettajatkin. 

 

Kaikilla maatalousalan korkeakouluopiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailuun huoli-

matta siitä, missä oppilaitoksessa opiskelijat opiskelivat. Verkossa järjestettävä kilpailu 
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mahdollisti myös joukkuetyöskentelyn niin, että samassa kilpailujoukkueessa saattoi olla 

opiskelijoita eri oppilaitoksista.  

Karsintakilpailun kilpailutehtävän tehtävänanto ja tilamallit julkaistiin hankkeen kotisivuilla 

www.gofa.fi. Kilpailuun osallistujille annettiin mahdollisuus ladata kilpailutehtävät tietystä 

päivämäärästä lukien ja aikaa kilpailutehtävien suorittamiseen oli noin kaksi viikkoa, jonka 

jälkeen tehtävät palautettiin Agrimestarit ry:lle, jossa kilpailuvastausten käytiin läpi. Kilpailu-

vastausten tarkistamisesta sekä lisäohjeistuksen antamisesta vastasivat pääosin Osmo Autio 

ja Johannes Ahlholm. Jokaisen karsintakilpailuun osallistuneen joukkueen vastaukset käytiin 

yksityiskohtaisesti läpi. Alun perin karsintakierrokselle ilmoittautui 19 2-4 hengen joukkuetta, 

josta finaaliin selviytyi 13 joukkuetta. Alla näyttökuva karsintakilpailun tehtävänannosta 

hankkeen kotisivulla gofa.fi. 

 

 

 

 

 

Loppukilpailu eli finaali järjestettiin kaksipäiväisenä joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 

2017. Karsintakierroksella tehtävien ratkaisuun oli aikaa useampi päivä, mutta finaali toteu-

tettiin siten, että annettujen kilpailutehtävien ratkaisemiseen oli aikaa vain 2-3 tuntia/kilpai-

lukierros. Tämä tarkoitti sitä, että tehtävin piti paneutua tosissaan. Finaalikilpailun tehtävät 

julkaistiin samalla tavoin kuin karsintakierroksen kilpailutehtävät, eli verkossa hankkeen 
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sivulla gofa.fi. Erotuksena karsintakilpailuun finaalin tehtävät poistettiin heti vastausten pa-

lautusajan umpeuduttua.  

 

Jo karsintakierroksella todettiin, että kilpailutehtävien tarkastaminen vie paljon aikaa. Finaa-

likierroksella avuksi pyydettiin Agrimestarit ry:n jäsenistöön kuuluvia maatalousalan talous-

hallinnon ammattilaisia, jotka avustivat vastausten tarkistamisesta. Lisäksi mukana oli vapaa-

ehtoisia apuvoimia avustamassa mm. kirjaamiseen ja käytännön pisteiden laskuun liittyvissä 

toiminnoissa. Loppukilpailun toteuttamiseen osallistui siis myös joukko vapaaehtoisia avusta-

jia. Kuva loppukilpailun ”kisastudiosta” 

 

 

Kuvassa vasemmalta: Osmo Autio, Laura Kujala, Johannes Ahlholm, Pentti Pentin- 

mäki, Juha Sarviluoma sekä Anne Idström. 

 

Lehti 
 

Hankkeen aikana toimitettiin myös Game of Agribisnes – lehti. Lopulliseksi nimeksi annettiin 

yksinkertaisesti Gofa-lehti. Lehden sisällön toimittamiseen osallistui monia maatalousalan 

taloushallintoon erikoistuneita yhteistyökumppaneita, mm. asiantuntijoita mm. maatalous-

alaan keskittyvistä tilitoimistoista, ammattikorkeakoulun opettajista sekä pankinjohtajista. 

Lehti julkaistiin sekä painettuna versiona että nettiversiona. Gofa-lehden tarkoituksena oli 

tuoda erityyppisten juttujen kautta maatilan arkipäivän toimintaan liittyviä tapahtumia. Aja-

tuksena oli tarjota myös sponsoritilaa maatilojen toimintaa lähellä oleville sidosryhmille, 

mutta sponsorisopimusten hankkiminen todettiin erittäin vaivalloiseksi ja aikaa vieväksi, jo-

ten nopeasti tehtiin päätös keskittyä lehden toimittamiseen omin voimin. Lehti toimitettiin 
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hankkeen henkilöstön voimin, päätoimittajana toimi Osmo Autio ja lehden taiton sekä graafi-

sen ulkoasun kanssa toimitusta avusti Leader Aisaparista Päivi Kultalahti. Kuvassa on lehden 

kansi. Lehdestä toimitettiin myös 200 kpl painettuja versioita jaettavaksi yhteistyökumppa-

neille. Ja näin myös tehtiin. 

 

 

Raportointi ja muutoshakemus  
 

Hankkeen raportointi hoidettiin palavereissa, joita pidettiin useamman kerran kuukaudessa, 

karsinta- ja loppukilpailun lähestyessä myös viikoittain. Palavereissa käytiin läpi edellisessä 

palaverissa sovittujen tehtävien tilaa ja suunniteltiin seuraavien viikkojen ja kuukausien tule-

via tehtäviä. 

 

Varsinaisen kilpailutehtävän laatiminen osoittautui yllättävän laajaksi kokonaisuudeksi, ja 

tämän vuoksi hankkeelle palkattiin toinenkin puoliaikainen työntekijä, Johannes Ahlholm. 

Muutoshakemuksen laati ja allekirjoitti Osmo Autio. 

Hankeviestintä 

Sisäinen viestintä  
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Hankkeen sisäistä viestintää hoidettiin pääasiassa sähköpostin sekä puhelimen välityksellä. 

Lisäksi hankkeen avainhenkilöt kokoontuivat tarpeen vaatiessa yhteisiin palavereihin. Hank-

keen toteuttamisessa pyrittiin käyttämään hyödyksi nykyaikaisia viestintäkeinoja. Hankkeella 

oli käytössään esimerkiksi yhteisiä tiedostoja. Näihin tiedostoihin kukin henkilö pystyi lisää-

mään tietoa ja tämä tieto oli heti kaikkien muiden käytettävissä reaaliaikaisesti. Tämä työs-

kentelytapa osoittautui tehokkaaksi varsinkin kilpailutehtävien suunnitteluvaiheessa.  

Yhteisiä tiedostoja käytiin myös aktiivisesti läpi hankkeen palavereissa. Tällä varmistettiin, 

että ne henkilöt, joita asiat koskevat, ovat tehtäviensä tasalla. Tällä tavoin hankkeen sisäinen 

viestintä pyrittiin pitämään aina ”ajan tasalla”. 

Kiireettömät asiat hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä, mutta kiireellisissä asi-

oissa turvauduttiin useimmiten puhelinpalavereihin. Nykyajan tekniikka myös mahdollisti 

useamman henkilön osallistumisen puhelinpalaveriin pelkästään oman matkapuhelimen väli-

tyksellä. Kaiken kaikkiaan hankkeen sisäisessä viestinnässä pyrittiin käyttämään nykyajan 

käytössä olevia viestintäkeinoja hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Ulkoinen viestintä 

 

Hankkeesta tiedotettiin alussa lähinnä sähköpostin välityksellä. Viestinnän tueksi laadittiin 

muutamia kirjepohjia ja tiedotteita, joita pystyttiin käyttämään mahdollisimman monipuoli-

sesti erilaisiin tarkoituksiin. Hankkeen alkuaikojen viestintää voidaan kuvata seuraavalla kaa-

violla: 

 

 
 

Hankkeen kotisivujen julkaisemisen jälkeen hankkeesta tiedottamista jatkettiin myös verkon 

välityksellä. Kotisivuilla tapahtuvaa tiedotusta vahvistettiin myös Facebookin avulla. Ulkoinen 

tiedotus hoidettiin kaavamaisesti kuvattuna seuraavasti: 

Viestin 
määrittely

Viestin 
muokkaus ja 

tarkistus 
yhteistyössä 

hankkeen 
henkilöiden 

kanssa

Viestin 
vastaanottajien 

määrittely / 
yhteystietojen 

hankinta

Viestin lähetys 
sähköpostin 
välityksellä
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Ulkoisen viestinnän tueksi laadittiin useita lehdistötiedotteita, jotka lähetettiin sekä paikallis-

tason, maakuntatason että koko maan kattavien lehtien toimitukseen. Hankkeesta kirjoitet-

tiinkin useamman kerran maakuntatason paikallislehdissä sekä myös valtakunnallisesti ilmes-

tyvässä päivälehdessä.  

Mediaseuranta  
 

Hankkeen omissa verkkomedioissa kävijöitä (kotisivut ja Facebook-sivu) seurattiin viikko- ja 

kuukausitasolla. Käytännön seuranta järjestettiin kotisivujen tuottajan toimesta. Hankevetäjä 

seurasi hankkeen Facebook-sivujen kävijämääriä julkaisuittain. Paras Facebook –julkaisu ta-

voitti yli 5000 ihmistä. Viisi parasta julkaisua tavoitti kukin yli 500 henkilöä. Kokonaisuudes-

saan Facebook –julkaisut tavoittivat vuoden 2017 joulukuun loppuun mennessä yli 8000 ih-

mistä. 

 

Hankkeesta kirjoitettiin useissa eri paikallistason sanomissa, mm. Lapuan Sanomissa ja Ilkka –

lehdessä. Kokonaisuudessaan hankkeesta kirjoitettiin noin kymmenen lehtiartikkelia. Lehdis-

tötiedotteita lähetettiin kuitenkin myös valtakunnan tason sanoma- ja aikakauslehtiin sekä 

useisiin eri paikallistason lehtiin. Näiltä osin hanke olisi voinut saavuttaa enemmänkin julki-

suutta painetussa mediassa. Kuva Lapuan Sanomien artikkelista 14.12.2017. 

 

Sanoman 
määrittely

Julkaisu 
kotisivulla

Julkaisu 
Facebookissa

(Huomautus 
uudesta 

päivityksestä 
kotisivuilla)
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Hankkeen toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi 
 

Hankkeen toteutukseen ja vaikuttavuuteen voidaan olla tyytyväisiä. Kyseessähän oli uraa 

uurtava hanke ja hankkeen aikana saatiin arvokasta tietoa maatalousalan korkeakouluopis-

kelijoiden johtamistaitojen osaamisalasta.  

 

Hankkeen yhtenä tavoitteiden saavuttamisen muotona voidaan pitää myös sitä tosiseikkaa, 

että hankkeen alussa suunniteltuja toimia ei välttämättä pystytty toteuttamaan tarkalleen 

siinä muodossa missä niitä oli alun perin kaavailtu. Hankkeen edetessä hankkeeseen 
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sitoutunut henkilöstö pyrki luovasti kehittämään itse hanketta, niin että käytännön toimenpi-

teet pystytään sovittamaan alkuperäisen hankkeen perusideaan. Hankkeessa pidettiin myös 

tärkeänä vuoropuhelun mahdollisuutta, ja esimerkiksi opettajilta pyydettiin kehitysehdotuk-

sia, joita myös pyrittiin toteuttamaan aina kun se oli mahdollista. 

 

Hankkeen vaikutuksia arvioitiin myös loppukilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden palaut-

teen perusteella. Palautekyselyssä kerättiin tietoa koko hankkeen ajalta. Kyselyyn vastasi 20 

opiskelijaa 48 opiskelijasta. 

 

Kysymykseen ”Edesauttoiko kilpailu maatalouden tuotannon ja talouden ymmärtämistä?” 

kaikki vastaajat (20kpl) vastasivat ”kyllä”. Näiltä osin hanke pääsi siis tavoitteeseensa, sillä 

hankkeen tavoitteena oli ”pelinomaisella tavalla kehittää nuorten maaseutuyrittäjien tuotan-

non ja talouden osaamisen tasoa”. 

Tapahtumien toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi 
 

Hankkeen aikana toteutettiin kilpailun esittelyyn, neuvontaan ja itse kilpailuun liittyviä ta-

pahtumia. Kilpailun esittelyyn ja neuvontaan liittyvinä tapahtumina voidaan pitää myös kil-

pailun tiedottamiseen liittyviä tiedotteita. Itse kilpailuun liittyviä tapahtumia olivat kilpailun 

karsintakierroksen järjestäminen sekä varsinaisen loppukilpailun järjestäminen.  

 

Tapahtumien arviointia tehtiin myös palautelomakekyselyllä.  

 

Palautelomakkeella vastaajat kuvailivat kilpailua esimerkiksi näin: 

 

”Se pakotti opettelemaan suunnitteluohjelman käyttöä, mistä voi olla myöhemmin hyötyä. Se 

myös opetti ajattelemaan eri tuotantopanosten vaikutusta taloudelliseen lopputulokseen.” 

 

”Todella hyvä homma, että tällaisia järjestetään. Tämä oli ns. koeversio. Jotka osallistuivat 

niin varmasti ymmärtävät paremmin maatilan pyörittämistä, jollain tasolla. Tarvii toki käy-

täntöä. Jos ei näe sitä todellisuutta, sitä on hankala ymmärtää.. Muutaman viikon harjoitte-

lut siihen ei riitä. Paljon hyvää, mukavaa oli. Sai käyttää aivoja. Omat kokemukset olivat erit-

täin hyödyllisiä tähän kilpailuun. Tässä sitä tietämystä mitattiin jotenkin toisinko kuin amk 

ssa tähän kolmanteen opiskeluvuoteen mennessä missään. Motivaatio nousi.” 

 

”Kilpailussa kannustavat palkinnot. Käytettävä ohjelmisto tuntui toimivalta, kun siihen alkoi 

päästä sisälle, tämä tosin vasta kilpailun loppupuolella. Alkuinfo oli asiapitoinen ja kiinnos-

tava.” 

 

”Taloustaitojen kehittyminen” 

Viestinnän arviointi 
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Kilpailun tiedottamista arvioitiin riittäväksi tai melko riittäväksi. Palautekyselyyn saatiin 21 

vastausta ja suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tiedotus kokonaisuudessaan oli riittä-

vää. Alla olevissa kuvaajissa on esitetty, miten kilpailijat kokivat kilpailusta tiedottamisen en-

nen kilpailua, karsintakilpailussa ja varsinaisessa loppukilpailussa eli finaalissa. 
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Kehitysehdotukset 
 

Palautekyselyssä pyysimme ja saimme myös avointa palautetta kilpailun toteutukseen ja ke-

hittämiseen liittyen: 

 

”Kilpailussa käytettävään ohjelmistoon pidempi perehdytys.” 

 

”Lisää haastetta, vaikeampia ongelmia ratkottavaksi” 

 

”Ensivuodelle uusi teema” 

 

”Finaali samaan tilaan, niin tulee enemmän kilpailumeininkiä.” 

 

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys hankkeen päätyttyä 
Kilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 19 joukkuetta ympäri Suomen. Kilpailun idean juurruttami-

nen ammattikorkeakoulujen opiskeluympäristöön oli ensikontaktien perusteella varsin torju-

vaa. Oppilaitokset halusivat ymmärtää hankeen niin, että kilpailun avulla olisi asetettu am-

mattikorkeakoulut tiettyyn järjestykseen. Ja että tämä järjestys ratkottaisiin ohjelmalla, jota 

korkeakoulujen opettajat eivät ole itse saaneet olla kehittämässä. Ja vielä hankalammaksi 

asian teki se, että oppilaitosten opettajat vierastivat kilpailua, jonka sääntöihin he eivät itse 

ole voineet vaikuttaa. Edelleen korkeakoulujen taholta esitettiin, että tuollaiset kilpailut kuu-

luvat opistotason ”koululaisille”. Todellisuudessa korkeakoulujen opettajat pelkäsivät, että 

heidän oppilaansa eivät pärjäisikään kisassa ja siitä saatettaisiin muovata jonkinlainen lyömä-

ase oppilaitoksen opetuksen tasoon nähden. Gofa-hankkeen aikana ei missään vaiheessa ar-

vosteltu oppilaitosten opetuksen tasoa, vaan ehdottomasti kyse oli siitä, miten hyvin oppi-

laat olivat kyenneet ottamaan annetun opetuksen vastaan.  
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Tästä lähes ”vihamielisestä” vastaanotosta kertoo mm. Seamk:n kannanotto, jossa he ensin 

jopa kielsivät Seamk:n oppilaita osallistumasta itse kilpailuun. Pienen neuvottelun jälkeen 

tämä asenne loiveni niin, että oppilaat saivat osallistua, mutta eivät missään nimessä 

Seamk:n nimissä. Samoin viestitettiin Helsingin Yliopistolta, Viikistä. Päädyimmekin siis sii-

hen, että oppilaat osallistuvat kisaan omilla joukkueillaan, joka ei mitenkään viittaa heidän 

omaan oppilaitokseensa. Ja näin kisa pääsi vauhtiin. Yhdeksi kompastuskiveksi nousi myös 

itse kilpailuohjelma. Käytetty ohjelma ei ole käytössä ammattikorkeakouluissa ja koska oh-

jelma oli oppilaitoksille vieras, ohjelman ”soveltuvuutta tarkoitukseensa” epäiltiin. Ohjelmal-

lahan on toki tehty viimeisten 10 vuoden aikana vähintään 4000 – 5000 maatilojen talouslas-

kelmaa, joten kyllä ohjelma on kyntensä näyttänyt. Opettajat vain eivät ole ehkä seuranneet 

aikaansa, koskapa toivat jatkuvasti esiin excelin erinomaisuuden. Tätä ei Gofa-tiimimme kiis-

tänyt mitenkään ja tiedetään, että excel on hyvä apuväline, mutta kun tarkoitus on simuloida 

maatilan elämää vähintään 6 vuotta eteenpäin, excelin kyvyt eivät vain enää riitä. Suurim-

maksi kompastuskiveksi nousevat mm. aktiviinen veronlaskenta sekä verotukseen liittyvät 

poistomäärittelyt. 

Mutta kaikki hyvin lopulta. Oppilaat ottivat kilpailuohjelman ”hanskaansa” ja omaksuivat sen 

ominaisuudet melko helposti. Tämä on seikka, joka kuvastaa, että ammattikorkeakoulut ovat 

tehneet opetuksensa oikein, koska huonolla osaamisella ei tätä kilpailua kyennyt läpi vie-

mään. 

Hankkeen tuloksista tärkein oli se, että agrologiopiskelijoiden osaamisen taso oli keskimäärin 

varsin kovaa valuuttaa. Kuten aina, osa oppilaista ei päässyt alkumetrejä kauemmaksi, jota 

todistaa sekin, että 19 joukkueesta 6 jätti kisan kesken jo karsintakierroksen ensimmäisellä 

vuorolla. Mutta kaikki loppukilpailuun päässeet 13 joukkuetta olivatkin jo sitten varsinaista 

eliittiä. Kisa kiristyi loppua kohden ja nettietänä käydyn kisan kisastudioista tulleet näkymät 

kertoivat hikisistä hetkistä. 

 

Kilpailun yksi seurantatavoitteista oli etsiä joukkueiden suorituksista tekijöitä, joita voisi kut-

sua nimellä yrittäjäosaaminen. Tästä paras esimerkki on se, että joukkueiden menestymistä 

arvioitiin pankeistakin tutulla reittausperiaatteella. Arvioinnissa oli yhteensä 6 eri kriteeriä, 

joiden perusteella joukkueiden väliset tasoerot saatiin esiin suhteellisen varmana valintana. 

Menestymistä kuvaa parhaiten se, että paras joukkue keräsi 409 reittauspistettä ja heikoin 

lenkki päätyi lukemaan 109. Ja sitä mukaa myös erot olivat samaa luokkaa. 

 

On selvää, että kilpailun avulla saatiin arvokasta tietoa yrittäjäominaisuuksien ilmenemisestä. 

Heikko tekijä oli kuitenkin se, että joukkueiden lukumäärä oli vain 13, joten tulosten analy-

soinnille määrä oli liian alhainen. Tulosten perusteella voisi sanoa, että luotettavan arvion 

tekemiseen tarvittaisiin vähintään 30 joukkueen materiaali, mutta mieluummin 50. Vasta 

näiden perusteella voitaisiin kyetä luomaan malli, joka antaisi vastauksen, missä ja miten 

yrittäjäominaisuudet näkyvät. 

 

Gofa-kilpailu sai kisan jälkeen palstatilaa jopa valtakunnankin lehdistössä, mutta tämä lehdis-

tön nihkeä suhtautuminen oli hankeen toinen suuri hämmästyksen paikka korkeakoulujen 

epäilevien asenteiden lisäksi. Kilpailusta oli todella vaikeaa saada minkäänlaista juttua mm. 

maakuntalehteen, Käytännön Maamies-tyyppisiä lehdistä puhumattakaan. Maaseudun 
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Tulevaisuus julkaisi kilpailusta pari pientä juttua, mutta nekin saatiin läpi vasta, kun olimme 

yhteydessä suoraan Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajaan. Maakuntalehdistö epäsi 

lehtijutut pääosin sillä perusteella, että ”kyse on siis talouspainotteisesta kilpailusta – eihän 

se ketään kiinnosta”.   Ja samaan aikaan oli lehdissä monia juttuja tiloista, joilla menee hei-

kosti ja ihmeteltiin, että mikä mahtaa olla syynä moiseen. Suurimmalla osalla heikosti mene-

villä tiloilla kyse on johtamisen ongelmista ja tällä kilpailulla haettiin ratkaisuja juuri tähän 

asiaan. Jostain syystä taloustoimittajat eivät nähneet asioilla yhteyttä. Varsin outo peruste 

ilmeni myöskin näiden valtakunnallisten kuukausijulkaisujen suhteen. Suurin osa vetosi sii-

hen, että kyseessä on virtuaalikilpailu, ja vain konkreettinen tilamalli vasta kiinnostaa. Ja sa-

malla aukeamalla hehkutettiin KoneAgrian ylisuuria maatalouskoneita.  

 

Ja jos vielä halutaan nostaa esiin outoja asenteita, niitä ilmeni myöskin pankkien ja muiden 

sidosryhmien taholta. Oletimme, että pankit lähtevät innolla mukaan tämänlaisen kilpailun 

kenttätyöhön, sillä aihehan pureutui juuri siihen, mikä lainoja myönnettäessä on erityisen 

tärkeä seikka. Maatilan johtamistaitojen kartoitus. Mutta hämmästyksemme oli todella suuri, 

kun pankki toisensa jälkeen ilmoitti, että asia ei heitä kiinnosta. Ja samaa virttä veisasivat 

myös maatilojen tuotteita jatkojalostavat tahotkin. Kuten esim. maito- ja lihateollisuus. Paras 

kommentti lienee erään korkeassa asemassa olevan henkilön kannanotto: ”teette todella 

hyvää työtä ja tuota kenttä juuri tarvitsee. Mutta me emme kuitenkaan näe tässä sellaisia 

elementtejä, joiden takia me voisimme lähteä viemään sanomaanne eteenpäin”.  Suomeksi 

tämä on suurin piirtein: mieluummin velkajärjestelyt ja konkurssit, kuin että kannustaisimme 

asiakkaitamme parempaan yrittäjäosaamiseen. 

 

Summa summarum. Kilpailu täytti tehtävänsä itse asiassa yli odotusten. Loppukilpailu oli ko-

vaa vääntöä aamusta iltaan ja koska karsintakierrosten aikana joukkueille annettiin selkeää 

palautetta valintojen epäkohdista ja jopa vääristä valinnoista, loppukilpailusta muodostui 

varsin tasokas. Todellisuudessa kilpailutila oli ”kopio” autenttisesta tilasta, mutta lukuja pa-

ranneltiin tarkoituksella, koska alkuperäisellä aineistolla käyty kilpailu olisi johtanut vähin-

tään puolet joukkueista velkasaneeraukseen tai konkurssiin. Kilpailu haluttiin enemmänkin 

nähdä nuorten tulevien ruoantuottajien motivaation kasvattajana kuin että kilpailu olisi ve-

detty mollivoittoisissa tunnelmissa. Totta on, että tällä vääristettiin jossain määrin todelli-

suutta, mutta nyt tarkoitus pyhitti keinot, eli emme halunneet antaa vaikutelmaa, että tämän 

kokoluokan tila näillä oikeilla luvuilla olisi tosiasiassa tuhoon tuomittu. Nyt kilpailusta jäi ns. 

hyvä mieli ja käsitimme monista kommenteista, että monet ”hopealle” jääneet joukkueet 

olisivat halunneet uusia kisan seuraavana vuonna ja näyttää osaamisensa todellisen laidan. 

Tällaisen kisan järjestäminen oli valtaisa henkinen panostus ja pitää sisällään satoja tunteja 

vapaaehtoista työtä. On siis ehkä turhan optimistista odottaa, että joku lähtisi vielä uusimaan 

tällaista kisaa, mutta totta on sekin, että tällaisten kilpailujen kautta saataisiin arvokasta tie-

tämystä siitä, millä perusteilla tiloilla tehdään investointeja. Mutulla, vamilla vai taidolla ja 

osaamisella. 

 



20 
 

 

Selvitys avustuksen käytöstä 
Hankkeen kustannusarvio oli 49600 euroa, johon haettiin avustusta Aisaparilta 80%. Myön-

netty avustus oli näin ollen 39680 euroa. Agrimestarit ry:n omarahoitusosuus oli 20% hank-

keen kustannuksista, eli 9920 euroa. Hanke toteutettiin kuitenkin selvästi alkuperäistä kus-

tannusarviota edullisemmin ja tämä johtui pääosin siitä, että hankkeeseen sitoutuneet tahot 

tekivät satoja tunteja ilmaista työtä. Samoin hankkeen asiantuntijoina käyttämät tahot las-

kuttivat hanketta erittäin varovasti, jolloin kustannukset alittuivat senkin takia. Todelliset ku-

lut olivat lopulta 40611,38 euroa. Näin ollen omarahoitusosuudeksi riitti 0,2 x 40611,38 = 

8122,27 euroa.  
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Liitteet 
Liite 1 Tiedotustilaisuuksien ajankohdat ja paikat 

Liite 2 Tiedote oppilaitoksille 

Liite 3 Kilpailukutsu 

Liite 4 Lehdistötiedote 

Liite 5 Artikkeli Lapuan Sanomissa 

Liite 6 Artikkeli Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 

Liite 7 Yhteenveto sosiaalisen median ja kotisivujen kävijäluvuista 

Liite 8 Yhteenveto palautekyselystä 
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Haussa Suomen taitavin Agrimestari (pääkirjoitus)  
Vajaa vuosi sitten perustettu Agrimestarit ry. on saanut Leader-ryhmä Aisapari ry:ltä hankerahoituksen Suo-

men Agrimestarikilpailun järjestämiseksi.  Hankkeen virallinen nimi on GofA, eli lyhennelmä sanasta Game 

of Agribisnes. 

 

Hakkeen ja kilpailun taustavoimat 
Agrimestarit ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää nuorten, alle 
41-vuotiaiden maatalouden- sekä maatalouden liitännäiselinkeinoyrittäjien tuotannollista ja taloudellista 
osaamista, edistää heidän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia.  

 
Agrimestarikilpailun kohderyhmä 
Yhdistyksen tavoite on selkeä, mutta tavoitteen kirkastamiseksi oli mietittävä niin konkreettista tapahtu-
maa, että se tavoittaisi kohderyhmän ja siinä samalla herättelisi myös laajemminkin tunnistamaan maatilo-
jen entisestään kasvaneen johtamisen vaativuustason. Tätä tavoitetta varten Agrimestarit ry. päätti järjes-
tää Suomen Agrimestarikilpailun. Ja koska Suomen ruokahuollon tulevaisuus on nuorten tuottajien harteilla, 
oli itsestään selvää, että päätimme valita ensimmäisen SM-tason Agrimestarikisan kohderyhmäksi maata-
lousalan oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuslaitoksissa opiskelevat nuoret maatalousalan opiskelijat. Mikäli 
ensimmäinen GofA-kierros osoittautuu onnistuneeksi valinnaksi, seuraava kilpailutapahtuma voisi olla 
vaikka Maaseutunuorten organisoima valtakunnallinen kisa. Elleivät maatalousalan oppilaitokset sitten yh-
dessä päätä, että kisasta tehdään vuosittainen tapahtuma, jonka järjestelyvastuu on aina edellisen vuoden 
kilpailun voittaneen joukkueen oma oppilaitos. 

 
Kaksivaiheinen kilpailu 
Kilpailu järjestetään kaksivaiheisena siten, että kilpailujen ensimmäinen osuus toteutetaan karsinakilpai-
luna. Ja toinen vaihe niin, että karsintakilpailuun osallistuneiden joukkueiden keskuudesta valitaan loppukil-
pailuun 12 parhaiten maatilan johtamisessa onnistunutta joukkuetta. Ja koska maatilan johtaminen ei ole 
mikään yksilösuoritus, karsintakierrokset järjestetään 2-4 hengen tiimeissä. Matkan varrella on tullut sel-
väksi, että osa ammattikorkeakouluista eivät halunneet omien oppilaidensa osallistuvan kilpailuun oppilai-
toksensa nimissä. Tämä ei ole mikään ongelma, sillä joukkueet toimivat itsenäisinä ryhminä, eivätkä täten 
ole oppilaitostensa virallisia edustajia. Toki esim. Jyväskylän, Oulun sekä Rovaniemen joukkueet osallistuvat 
oppilaitoksensa nimissä, mutta kyse on silti vapaaehtoisesta kilpailusta, joten tällä kilpailulla ei ole mitään 
tarvetta ryhmitellä oppilaitoksia paremmuusjärjestykseen. Korostettakoon, että tämä kilpailu mittaa pää-
asiassa sitä, miten opiskelijat ovat kyenneet omaksumaan annetun opetuksen. 

 
Kilpailun toteutus 
Kilpailu toteutetaan sitä varten räätälöidyllä peliohjelmalla. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole varsinai-
sesti peli, vaan täysipainoinen ohjelma, joka mukailee numeroiden kautta maatilan vuosittaisia tapahtumia. 
Pelin aikana tiimi tekee hallitustyöskentelyyn verrattavia päätöksiä, joilla on kauas tilan tulevaisuuteen vai-
kuttavia seurauksia. Heti pelin ensimmäisellä kierroksella tiimit joutuvat tekemään mittavan investoinnin, 
miettimään sen rahoitusta, vaikutusta tilan kannattavuuteen sekä maksuvalmiuteen. Investointi tuo tulles-
saan myös muuta mietittävää; peltoalan riittävyys, koneistuksen tehokkuus, koneurakoinnin hyödyntämi-
nen, yhteistyö naapuritilojen kanssa jne.  Eli aivan puhtaasti samoja asioita, mitä jokaisella tilalla mietitään 
vuosittain muutenkin. Tarkoituksena on pelinomaisella tavalla ohjata nuoria tekemään tulevaisuuden tilal-
leen soveltuvia oikeita ratkaisuja, joiden kautta tilasta tulee entistä kannattavampi ja paremmin menes-
tyvä. Ja on aivan varmaa, että pelin aikana tullaan kokemaan myös konkursseja, sillä pelin henki on se, että 
kassaa ei saa koskaan päästää miinukselle. Tulot ja menot on rytmitettävä niin, että tulot kattavat juokse-
vat menot. Jo yksistään tässä riittää pähkittävää mille tahansa nykyajan maatilalle.  Lisärahoitusta kun ei 
ole rajattomasti tarjolla, eikä Kanadan mummonkaan perintö ole vielä moniin vuosiin näköpiirissä. Ja taka-
metsätkin alkavat huveta vinhaa vauhtia. 
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Lapualla pidettävän loppukilpailun suojelijana toimii Antti Herlin 
Koska kyseessä on SM-tason kisa, kilpailun suojelijaksi lupautui itse Antti Herlin. Loppukilpailu käydään 
myös nettiversiona, nykyajan digitaalisuutta korostaen. Kisastudio on fyysisesti Lapualla, mutta pelaajat 
nettiyhteyksien päässä ympäri Suomen niemen. Pelin vaatimustaso on samaa luokkaa kuin keskikokoisen 
maatilan johtamiseen vaadittava osaamistaso. Virheisiin ei ole varaa ja peliin saadaan vielä lisää dramatiik-
kaa tuomalla eri vuosille mukaan tilan elämään vaikuttavia tekijöitä, joita parhaatkaan osaajat eivät ky-
kene aina ennakoimaan. Tällaisia ovat mm. tukien siirtymät, muutokset tukitasoissa, tuottajahintojen rajut-
kin muutokset, tuotantopanosten hintamuutokset, sato- ja tuotostasojen muutokset. Voipa käydä niinkin, 
että pitkään vuokralla ollut pelto tuleekin myyntiin ja juuri mittavan investoinnin tehnyt tila joutuukin miet-
timään, ostaako pellon itselleen vai luopuuko tilalle tärkeästä vuokrapellosta toisen kylän suurtilallisen hy-
väksi. Konerikkoja, palkkariitoja, koneurakoitsijan lopettaminen jne. Nämä kaikki luovat tilan johtamiselle 
sellaisia haasteita, että kilpailun järjestäjät takaavat pelin ”imevän” kilpailijoista kaiken sen osaamisen, 
mitä käytettävissä on. Mutta voittajien on sitten helppo hymyillä, sillä palkinnotkin ovat melkoiset. 
 

Pelin raati koostuu alan parhaista ammattilaisista 
Karsinta- ja loppukilpailun tuomaristo koostuu alan parhaista laskenta-ammattilaisista. Pelin voittajatiimi 
tullaankin valitsemaan pitkälti samojen periaatteiden mukaan, millä pankit yleisesti päättävät tilojen luoto-
tuksesta. Tällaisia tekijöitä ovat mm. yrittäjäosaaminen, tilan kannattavuus, maksuvalmiuden säilyttämi-
nen, taseen vahvuus, verkostoituminen, vakuudet jne.  Lyhyesti sanottuna: tilan johtaminen vaatii entistä 
monialaisempaa osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa.  
  
Joulukuun toisen päivän iltana saamme selville, kuka tai mikä joukkue on Suomen ensimmäinen Agrimes-
tari. 
 
Agrimestarit ry 
Osmo Autio, pj. 
www.agrimestarit.fi 
Lapua  

 

http://www.agrimestarit.fi/

