
 

 

 

Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille –hanke  
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Loppuraportti 
 

 

1. Toteuttajan nimi 

 

Suomen Yrittäjäopisto 

  

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

 

Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille, hanketunnus 19083 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Maatilojen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Kilpailu kiristyy eri osa-alueilla, rakennekehitys 

menee eteenpäin askel kerrallaan. Tuottajahintojen ja kustannusten nopeat muutokset tuovat yhä 

kiihtyvämmällä vauhdilla muutostarpeita tiloille. Teknologia ja digitalisaatio luovat uusia 

mahdollisuuksia. Maaseudun väkiluku pienenee, palvelut karkaavat kauemmaksi. Sekä maatilojen että 

maatilayrittäjien on pohdittava, miten pysyy kehityksessä mukana, millainen yrityksen on oltava, jotta 

siitä voi elantonsa saada tulevaisuudessakin. On pohdittava myös, miten maaseudun yritykset voisivat 

paremmin tukea toisiaan, löytyisikö yhteisiä ajatuksia pysyä yhdessä hengissä. 

 

Hankkeessa lähdettiin etsimään keinoja siihen, miten maatilan kannattavuutta ja tuloksentekokykyä 

voidaan parantaa. Maatilan kannattavuus ja tuloksenteko voisi löytyä muustakin tuotannonsuunnasta tai 

toiminnasta kuin nykyisestä. Hankkeella haluttiin selvittää myös mahdollisuuksia, miten maatilayrittäjät 

ja maaseudun muut yrittäjät voisivat yhdessä löytää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia tai 

voisiko maatilan liiketoimintaa purkaa pienempiin osiin, useamman yrittäjän työllistäjäksi. Hankkeessa 

kantavana teemana oli yrittäjän jaksaminen, yrittäjänä menestymisen taidot sekä omasta hyvinvoinnista 

huolehtiminen ja liiketoiminnan kehittymisen eteenpäin vieminen. 

 

Hankkeessa tehtiin aktiivista yhteistyötä alueen kuntien maaseututoimien ja MTK-yhdistysten kanssa. 

He mm. markkinoivat tilaisuuksia ja olivat vaikuttamassa maatilayrittäjien mukaan lähtemiseen monella 

tavalla. Yhteistyössä pohdittiin myös mm. tilaisuuksien sisältöjä ja niiden järjestämiseen liittyviä asioita. 

Maaseudun muita yrittäjiä ja elinkeinotoimia saatiin heikosti lähtemään yhteistyöverkostoihin mukaan ja 

pohtimaan yhteistä tekemistä maatilojen kanssa. Maaseudun muu yritystoiminta ja maatilayrittäjyys ovat 

vieläkin niin kaukana toisistaan ja toimivat niin erilaisissa ympyröissä. Eikä vähäisimpänä asiana ole 

asenteet ja suhtautuminen, jotka vaikuttavat yhteistyön avauksiin. 

 

Palautetta kerättiin sekä paperilomakkeilla että erityisesti suullisesti. Suullisen palautteen kerääminen oli 

harkittua ja tarkkaan pohdittua. Tällä haluttiin itse palautteen lisäksi ns. ravistella osallistujia ja laittaa 

heitä pohtimaan tilaisuuksien ja matkojen tarkoitusta ja hyötyä omaan toimintaan ja omaan yrittäjyyteen. 

Palautteilla saatiin hyviä ideoita, uusia vinkkejä ja päästiin asioissa syvempiin pohdintoihin. Tilaisuuksia 

muovailtiin palautteiden perusteella ja niiden sisältöön pääsi sekä osallistujat että yhteistyökumppanit 

vaikuttamaan. 

 

 



 

 

 

 

 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

 

Hankkeen toimenpiteet edistivät erityisesti maatilayrittäjien osaamisen tasoa parantamaan oman 

yritystoiminnan kilpailukykyä ja resurssien tehokasta käyttöä. Hankeen avulla myös maatilayrittäjien 

johtamiseen liittyvä ammattiosaaminen, erityisesti yrityksen talouden ja omien johtamistaitojen osalta 

parani. Nämä molemmat ovat tärkeimpiä asioita oman yritystoiminnan kehittämisessä. 

 

b. hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeessa toteutettiin erilaisia tilaisuuksia ja matkoja, joiden kaikkien pääteema oli maaseudun 

yrittäjyyden kehittäminen ja itse yrittäjän oman jaksamisen vahvistaminen.  

 

Hankkeessa selvitettiin ja arvioitiin maatilayrittäjien oman osaamisen ja osaamisen kehittämisen tarvetta 

ja kiinnostusta ja mahdollisuuksia sekä maatilan kehittämiseen että maatilan toimintaympäristön 

kehittämiseen. Tehtiin erilaisia toimenpiteitä maatilojen yhteistyöverkostojen luomiseksi ja 

parantamiseksi sekä erilaisten kumppanuuksien syventämiseksi eri tilaisuuksien ja matkojen avulla. 

 

Hankkeessa pyrittiin innostamaan yrittäjiä panostamaan oman liiketoiminnan parantamiseen eri keinoilla 

ja saamaan toiminta tukevalle taloudelliselle pohjalle. Hankkeessa panostettiin löytämään keinoja ja 

tukemaan yrittäjän jaksamista. Samalla kehiteltiin ja luotiin alustavaa mallia siihen, miten maatilaa 

kehitetään kokonaisvaltaisesti koko ajan maatilayrittäjän osaaminen ja jaksaminen huomioiden.  

 

 

4.2 Toteutus 

a. toimenpiteet 

 

1) Hankkeen ”rekry-”/tiedotustilaisuudet 

 

- KickOff -tilaisuus Ylihärmässä 8.11.2016, aiheena Maatilan uudet liiketoimintamahdollisuudet, 

haasteet ja eväät tulevaisuuteen (10 osallistujaa + 10 järjestäjää) 

 

- KickOff -tilaisuus Alajärvellä 17.11.2016, aiheena Maatilayrittäjän jaksaminen ja arjen haasteet, 

eväitä ja voimia tulevaisuuteen (14 osallistujaa + 5 järjestäjää) 

 

 

2) Pienryhmäkoulutukset 

 

- Yrittäjän itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot Soinissa 12.1.2017 (7osallistujaa) 

- Oman jaksamisen ylläpitäminen Soinissa 2.2.2017 (3 osallistujaa) 

- Yrityksen hyvinvointi, verkostot tukena Soinissa 10.3.2017 (6 osallistujaa) 

- Yrityksen resurssien ja osaamisen hyödyntämiskeinot Alahärmässä 23.2.2017 (3 osallistujaa) 

- Työntekijän palkkaamistavat, oman osaamisen myynti ja markkinointi Alahärmässä 10.3.2017 (2 

osallistujaa) 

- Tärkkelysperunan viljely ja muita erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia Alajärvellä 26.6.2018 (4 

osallistujaa) 

 

 

3) Koulutuspaketit oman yrityksen analysoinnista ja kehittämisestä. Näkökulmana yrittäjien osaamisen 

kehittäminen yrityksen talousasioista sekä oman yrityksen tulevaisuuden suunnitelmien 

selkeyttäminen. Koulutuspaketeissa erilaisia näkökulmia, esim. tuotantosuunnan vaihtamiseen, 

erilaisiin investointitilanteisiin ja osakeyhtiöelämään. 

  



 

 

 

 

- Koulutuspaketti I Järviseutu 

o Oman maatilan talous – mahdollisuudet kehittämiselle, valmiuksia kirjanpitoaineiston 

käsittelyyn 30.11.2016 (2 osallistujaa) 

o Maatilan nyytilanteen analysointi: omat tavoitteet ja kiinnostus, resurssit, taloudellinen 

tilanne, budjetti käytännön työvälineenä 19.12.2016 (2 osallistujaa) 

o Käytännön suunnitelmat ja vaihtoehdot omalla tilallani, tilinpäätöksestä suunnittelun 

apuväline 10.1.2017 (2 osallistujaa) 

o Maatilan pitkän aikavälin kehittämisstrategian laadinnasta – valmiudet tilan itsenäiselle 

kehittämiselle 2.2.2017 (2 osallistujaa) 

o Päätöksenteon pohjaksi kehittämisstrategian toteuttamisen taloudelliset mahdollisuudet – 

parannetaan tilan valmiuksia laatia toteuttamiskelpoinen strategia 29.3.2017 (2 osallistujaa) 

 

 

- Koulutuspaketti II Kauhava – Alajärvi  

o Oman maatilan talous – mahdollisuudet kehittämiselle 13.1.2017 (3 osallistujaa) 

o Maatilan nykytilanteen analysointi -mm. verotus osana taloussuunnittelua ja 

kehittämisstrategiaa 18.4.2018 (2 osallistujaa) 

o Käytännön suunnitelmat ja vaihtoehdot omalla maatilallani – mm. budjetti työvälineenä 

talouden hallinnassa ja suunnittelussa 24.4.2017 (1 osallistujaa) 

o Maatilan nykytilanteen analysointi – esimerkkitilan tietojen pengastelu kirjanpito-ohjelman 

avulla, näkökulmaa oman tilan talouden analysointiin 10.1.2018 (10 osallistujaa) 

o Maatilan kehittämismahdollisuudet – esimerkkitilan tietojen pengastelu kirjanpito-ohjelman 

avulla, näkökulmaa oman tilan resurssien analysointiin 11.1.2018 (8 osallistujaa) 

o Maatilan toteuttamissuunnitelman ja strategian valinta, strategian koeponnistaminen 

laskelman avulla, näkökulmaa oman tilan kehittämismahdollisuuksiin 12.1.2018 (8 

osallistujaa) 

o Maatilan nykytilanteen analysointi, esimerkkitilan tietojen pengastelu kirjanpito-ohjelman 

avulla, näkökulmaa oman tilan talouden analysointiin 27.3.2018 (2 osallistujaa) 

o Maatilan kehittämismahdollisuudet, esimerkkitilan tietojen pengastelu kirjanpito-ohjelman 

avulla, näkökulmaa oman tilan resurssien analysointiin 28.3.2018 (2 osallistujaa) 

 

- Koulutuspaketti III Lapua 

o Oman maatilan talous – mahdollisuudet kehittämiselle: Maatilan yhtiöittäminen 

toimintamuodon muutoksella 25.10.2017 (5 osallistujaa) 

o Maatilan nykytilanteen analyysi: resurssit, taloudellinen tilanne – näkökulmana osakeyhtiö, 

mm. milloin kannattaa maatila yhtiöittää, yhtiöittämisen edellytykset ja elämä osakeyhtiössä. 

26.10.2017 (5 osallistujaa) 

o Käytännön suunnitelmat ja vaihtoehdot omalla tilallani, tilinpäätöksestä suunnitteluun – 

näkökulmana osakeyhtiö 10.11.2017 (7 osallistujaa) 

o Maatilayrityksen talouden johtaminen, työvälineenä mm. budjetointi – näkökulmana 

osakeyhtiö 23.11.2017 (5 osallistujaa) 

o Kehittämisstrategia talouden johtamisen työvälineenä. Investoinnit talouden suunnittelussa 

ja osana kehittämisstrategiaa 11.12.2017 (4 osallistujaa) 

 

 

4) Matkat 

 

- Hyvinvointimatka Rokualle 5.-6.4.2017, näkökulma omassa fyysisessä ja psyykkisessä jaksamisessa 

yrittäjänä (12 osallistujaa) 

- Matka Saksaan Agritechnica messuille ja yritysvierailuille 13.-16.11.2017 (41 osallistujaa) 

- Biokaasu- ja hyvinvointimatka Rokualle 4.-5.4.2018, biokaasulaitokseen tutustuminen – 

mahdollisuus uuteen toimintatapaan tilalla, hyvinvointiosion näkökulmana oma ajankäyttö ja 

johtamisosaaminen, itsensä johtaminen (11 osallistujaa) 

 



 

 

 

b. aikataulu 

  

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.-2016 – 1.8.2018. Hankkeen kestoaika oli sopiva. Maatilayrittäjien 

tapahtumien järjestäminen touko – syyskuulla on erityisen haastavaa ja siksi toiminta painottuu 

talvikaudelle. Hankkeen suunnittelu- ja raportointityötä voitiin tehdä aktiivisimman ajan ulkopuolella. 

 

 

c. resurssit 

 

Suomen Yrittäjäopiston henkilökunnasta hankkeessa töitä tekivät projektipäällikkö, hankekoordinaattori, 

projektisihteeri sekä kolme projektiasiantuntijaa. Asiantuntijapalveluita hankittiin Hautamäki Training 

Oy:n Jari Hautamäeltä, Lakeusrekry Oy:n Tuomo Ojalalta, Rokuan kuntoutukselta, ProAgria Etelä-

Pohjanmaalta, Autiomat Oy:n Osmo Autiolta, Antti Lintalalta, Mikko Kraatarilta ja Minna Potthastilta.  

 

 

d. toteutuksen organisaatio 

 

Suomen Yrittäjäopisto vastasi hankkeen hallinnoinnista, suunnittelusta, aikataulutuksesta, 

koordinoinnista, etenemisestä, viestinnästä, markkinoinnista, sisältöjen tuottamisesta, pienryhmäpäivien 

ja koulutuspakettien toteuttamisesta, ostopalveluna hankitun asiantuntijuuden aikatauluttamisesta ja 

koordinoinnista sekä yhteyden pidosta eri tahojen kanssa. 

 

 

e. kustannukset ja rahoitus 

 
                                                          budjetti €         käytetty €         käytetty%        Jäljellä € 
 
Henkilöstökustannukset           53.000,00€        53.003,24€       100%                -3,24€ 
Palvelujen ostot                       13.000,00€        13.109,33€       100,8%             -109,33€ 
Vuokrat                                   1.000,00€          260,00€             26%                   740,00€ 
Matkakulut                                  28.500,00€        25.374,65€        89%                   3.125,35€ 
Flat Rate 15%                             7.950,00€          7950,48€          100%                 -0,48€ 
 
Kokonaissumma                         103.450,00€      99.697,70€        83,16%              3.752,30€ 
 

 

 

f. raportointi ja seuranta 

 

Hankkeen tilaisuuksista kerättiin palautetta sekä paperilomakkeilla että suullisesti. Palautekyselyiden 

tuloksia hyödynnettiin koko hankkeen ajan ottamalla huomioon toiveita ja kehitysehdotuksia. 

Tilaisuudet saivat kiitosta mm. ajankohtaisista aiheista, uusista näkökulmista ja 

verkostoitumismahdollisuuksista uusien ihmisten kanssa. Moni lähti miettimään oman yrityksen 

mahdollisuuksia uudesta näkökulmasta. Myös oma yrittäjyys, jaksaminen, vuorovaikutustaidot ja oma 

hyvinvointi toivat tietyllä tavalla uutta näkökulmaa oman tilan kehittämiseen. Omien tavoitteiden 

ykköseksi nostaminen toi uutta puhtia ja ilmettä yrityksen toiminnan suuntaamiseen tulevaisuudessa. 

Erityisesti matkat avarsivat silmiä ja antoivat uusia verkostoja – myös kansainvälisiä. 

 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa Kauhavalla. Kokouksissa käytiin läpi toimenpiteitä, 

hankkeen etenemistä, taloutta ja kohderyhmän tavoittamista. Ohjausryhmä oli aktiivisesti mukana 

hankkeen arjessa tuoden aina uusia ideoita ja pohtien ajankohtaisia ja uusia näkökulmia ja aiheita. 

 

 

  



 

 

 

 

g. toteutusoletukset ja riskit 

 

Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja budjetti riitti hankkeen toteuttamiseksi. 

Lähes kaikki hankesuunnitelmassa suunnitellut tapahtumat saatiin toteutettua. Pienryhmäpäivien aiheet 

muotoutuivat kysynnän mukaan, niin kuin idea olikin. Osa etukäteen suunnitelluista aiheista ei saanut 

riittävää mielenkiintoa, joten aiheita suunnattiin kiinnostuksen mukaan. Viiden päivän kolme 

koulutuspakettia toteutui. Saksan reissu toteutui myös suunnitelman mukaan. Kotimaan matkoissa.  

painopiste siirtyi hyvinvointiteeman ympärille, mutta myös suunniteltu biokaasulaitokseen tutustuminen 

saatiin järjestettyä. 

 

Kyseessä oli kehittämishanke, jossa osallistujien saaminen tilaisuuksiin oli ensiarvoisen tärkeää, jotta ne 

voitiin toteuttaa ja tässä tapauksessa vielä yksityisraha saatiin kerättyä. Osallistujien rekrytoiminen on 

usein vaikein toimenpide, koska talvikaudella maatilayrittäjille on monenlaista koulutusta ja tapahtumaa 

tarjolla. Kesäaika taas on heidän oman yritystoiminnan kannalta vilkkainta aikaa ja silloin tapahtumia ei 

käytännössä voida/kannata paljon järjestellä. KickOff -tilaisuuksien osallistujamäärät jäivät pieniksi, 

vaikka päivien siältö oli todella hyvä ja mielenkiintoinen ja markkinointiin panostettiin. Hankkeen 

suunnitellut osallistujamäärät pienryhmäpäivissä ja viiden päivän koulutuspaketeissa saatiin kuitenkin 

täytettyä ja näin myös yksityisen rahan osuus saatiin kerättyä. 

 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

 

Hankkeen pääasiallisina yhteistyökumppaneina toimivat alueen kuntien maaseututoimet. Yhteistyötä 

tehtiin myös tuottajaosuuskuntien ja mtk-yhdistysten kanssa sekä alueen muiden toimialan sidosryhmien 

kanssa mm. tapahtumien ja pienryhmäpäivien järjestelyssä ja toteutuksessa. 

 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

- Pohdittiin omia tavoitteita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä oman elämän että yrityksen 

kannalta – tulevaisuuden suunnittelu sai uutta näkökulmaa. 

- Löydettiin keinoja omaan jaksamiseen. 

- Talousosaaminen lisääntyi, talouden hallinta ja analysointi toivat uutta jaksamista. 

- Saatiin tietoa työntekijän palkkaamisesta, yrittäjän toimimisesta työnantajana tai työn tekemisestä 

itse toiselle yritykselle. 

- Parannettiin omia vuorovaikutustaitoja ja oman itsensä tuntemista yritysjohtajana. 

- Saatiin uusia kontakteja ja uusia näkökulmia maatilan toiminnan monipuolistamiseen ja uusien 

liiketoimintamallien pohtimiseen ulkomaanmatkalta. 

- Selvitettiin uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannattavuutta ja pohdittiin niiden sopivuutta 

omaan yritykseen. 

- Saatiin tietoa ja laskettiin mahdollisuuksia uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kuten 

biokaasuasiasta sekä Saksassa että Suomessa, tuulivoimalasta ja lähiruokamyymälästä saksalaisilla 

maatiloilla. 

- Tuotiin esille ja selvitettiin yhteistyön eri toimintamalleja. 

- Selvitettiin ja laskettiin osakeyhtiömaatilan ja perinteisen toiminimimaatilan eroja, saatiin tietoa 

molempien talouden hallinnasta, analysoinnista sekä maatilan kehittämiseroista. 



 

 

 

- Saatiin osallistujille hyviä verkostoja sekä omalta alueelta että Saksan reissulta. Kasvatettiin myös 

sidosryhmien tunnettavuutta ja mahdollisuuksia tilojen toiminnan kehittämisen tukena. 

- Osallistujat saivat uusia kontakteja, vinkkejä, tietoa, rohkaisua sekä uutta intoa ja motivaatiota 

omaan työhön ja oman yrityksen kehittämiseen. 

- Palaute tilaisuuksista ja matkoista oli hyvin positiivista ja tuli tarpeeseen. Erityisesti jaksamisteeman 

yhdistäminen tilan kehittämiseen koettiin erittäin merkitykselliseksi. 

- Hankkeessa hahmoteltiin toimintamallia tilan suunnitelmallisen kehittämisen tueksi. Hankkeessa 

saatiin uusia näkemyksiä ja kokemuksia, erityisesti yrittäjän vuorovaikutustaitojen ja johtajuuden 

kehittämisestä, yrityksen talouden hallinnan ja kehittämisen rinnalla. Talousjohtaminen tarvitsee 

näitä asioita vahvasti tuekseen, jotta yrittäjällä on riittävät kyvyt ja taidot hallita yrityksen 

systemaattista kehittämistä toimintaympäristön kehityksen vauhdissa. Tämä asia vaatii vielä 

jatkojalostamista ja lähtee kehitykseen ja tuotteistamisen polulle Yrittäjäopiston toimesta hankkeen 

jälkeen. 

 

Tapahtumien, tilaisuuksien ja matkojen suunnitellut määrät, osallistujatavoitteet sekä näiden toteutumat 

 

 Tavoitteena 

tilaisuutta 

Toteutunutta 

tilaisuutta 

Tavoitteena 

osallistujaa 

Toteutunutta 

osallistujaa 

KickOff 2 2 50 + 50 20 + 19 

Pienryhmät 2* (4-5 kpl) 7 3 – 6 /tilaisuus 2 – 10 /tilaisuus, 

yhteensä 25 hlöä 

Viiden päivän 

koulutuspaketit 

3 pakettia, 

yhteensä15 päivää 

3 pakettia, 

yhteensä18 päivää 

3 – 10 / tilaisuus 2 – 10 /tilaisuus, 

yhteensä 72 hlöä 

Ulkomaan matka 1 1 30 41 

Kotimaan matka 2 2 40 21 

 

Palautetta kerättiin sekä paperilomakkeilla että suullisesti. Palautteet olivat kiittäviä ja niissä arvostettiin 

erityisesti yhdessäoloa, yhteisiä kokemuksia, arjen käytäntöjen sekä ilojen ja huolien jakamista. 

Osallistujat kokivat saaneensa hankkeesta uusia vinkkejä, uutta ajattelemisen aihetta, omien toimintojen 

kyseenalaistamista, tukea, tietoa ja ideoita omaan yritystoimintaan. 

 

Palautteista esimerkkejä: 

”Jaksamisen merkitys korostuu, kun taloustilanne on tukala. Kiitos reissuista!” 

”Yhdessäolo ja juttelu toisten viljelijöiden kanssa ovat minulle terapiaa ja auttavat jaksamaan arjessa!! 

”Vuorovaikutustaidot ovat melkein tärkeimpiä, mitä pitää osata.” 

”Talous vaikuttaa kaikkeen. Sitä ei voi koskaan opiskella liikaa.” 

”Pienryhmäpäivät ovat itsessään voimaannuttavia.” 

 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Yhtenä kantavana teemana jaksamisessa on yrittäjän taloudellinen osaaminen omassa 

yritystoiminnassaan. Talouden hallintakyky ja tunne siitä, että tietää asioiden todellisen tilanteen ja 

pystyy vaikuttamaan siihen, vaikuttavat erittäin paljon jaksamiseen. Jatkokehitystarpeina hankkeessa 

nähdäänkin erilaisten koulutuspakettien räätälöinnin erityisesti yrittäjien talousjohtamisen ja oman 

johtamisosaamisen kasvattamiseen. Jaksaminen on huomioitava tilan jokaisessa kehitysvaiheessa 

oikealla ajankäytön suunnittelulla ja oman työnpanoksen hinnoitteluna.  

 



 

 

 

Maatilojen tulosten vertailu myös maatiloilla keskenään tulisi olla systemaattisempaa ja selkeämpää. 

Hyvien käytäntöjen jakaminen voisi tätä kautta luoda uusia mahdollisuuksia toiminnan tuloksellisuuteen 

ja tehokkuuden parantamiseen. Kun osataan analysoida omaa yritystoimintaa, osataan myös lähteä 

hakemaan vaihtoehtoja yritystoiminnan kehittämiseksi. Suunnitelmallisen talousjohtamisen avulla löytyy 

ulkoistamisesta, vuokratyöstä, työntekijän palkkaamisesta, uusista yritys- tai yhtiömuodoista tai 

tuotantosuunnista ja -muodoista todellisia vaihtoehtoja nykyiseen toimintaan. 

 

Maatilayrittäjien määrä vähenee jatkuvasti, mutta jäljellä jäävien osaamisen tason on kasvettava nopealla 

tempolla, jotta toimintaympäristön haasteet voidaan kohdata. Maatilan yritystoiminnan kasvaessa 

maatilayrittäjän itse on kasvettava nopeampaa kuin yritys – hänestä on tultava yritysjohtaja, joka 

hallitsee kokonaisuuden entistä paremmin. Toisaalta maatilayrittäjyys on edelleenkin niin erilaista 

yritystoimintaa kuin muiden toimialojen yritystoiminta, että niiden kehittämisessä tarvitaan omaa 

panostusta. Sekä maatilayrittäjien että maaseudun muun yritystoiminnan yrittäjät tulevat tarvitsemaan 

jatkossakin juuri heille suunnattuja kehittämistoimenpiteitä.  
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