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Tarjous koskee kaikkia yli
30.000 euron hintaisia vaihtokoneita.

MIINA RAUTIAINEN

VIIDEN VUOROKAUDEN SÄÄ

Koko maassa
poutaista ja lämmintä

SÄÄ EILEN

Miika Virpiö toivoo, että viljelijäksi ryhtyminen helpottuu. Suomessa valtaosa ryhtyy viljelijäksi vanhempiensa jalanjäljissä.

Viljelijäksi ilman sukutaustaa

KORKEAPAINEEN ALUE VAIKUTTAA Suomen säähän. Koko maassa on poutaista ja enimmäkseen selkeää.
Viikon vaihteessa sää muuttuu epävakaisemmaksi Lapissa. Tuuli on pääosin heikkoa.
PÄIVÄN YLIN LÄMPÖTILA on 20–26 asteen välillä.
Yön alin lämpötila on pääosin 3–12 asteen välillä.
JAKSON ENNUSTETTU SADEMÄÄRÄ on 0 milliä,
Lapissa 3–6 milliä.

Suomessa on
harvinaista
ryhtyä viljelijäksi
ilman perimistä.

SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAUDEN aikana korkeapaine vähitellen väistyy ja sää viilenee pohjoisesta
alkaen.

Pysyvästi edullista

VIHTI
”Maanviljelijän ammatin pitäisi
olla kaikille mahdollinen uravaihtoehto”, sanoo vihtiläinen
Miika Virpiö. Hän aikoo aloittaa
vihannesten viljelyn ilman aiempaa kokemusta maataloudesta.
Euroopassa tilanteeseen on
jo herätty. Vuonna 2012 käynnistettiin EIP-Agri-hanke, joka
kokoaa yhteen eurooppalaisia
maanviljelijöitä, neuvojia, tutkijoita, yrityksiä ja järjestöjä. Han-

Ilmatieteen laitoksen

lämmitysöljyä
ja moottoripolttoöljyä

Erilainen tapa tehdä
Kari Koppelmäki aloitti vaimonsa kanssa vihannesten vil-

jelyn Hyvinkäällä vuonna 2010.
He myyvät suoraan kuluttajille
ja toimittavat vihanneksia myös
ruokapiireille.
Kausiluonteisuuden vuoksi
pariskunta tekee osan ajasta
muita töitä. ”Tavoite on, että
tulevaisuudessa tila elättäisi
puolet perheestä”, Koppelmäki
kertoo.
Myös Virpiö aikoo aloittaa
osa-aikaviljelijänä. Viljelyn
ohella hän työskentelee omassa
it-alan yrityksessä.
Uudet viljelijät suosivat usein
erikoisviljelyä, lyhyitä ketjuja ja
suoramyyntiä.
”Yleensä uudet ajattelevat
markkinalähtöisesti, koska ei
ole tukia. Ainut tapa on aloittaa
pienestä”, Koppelmäki sanoo.

Silti pieniä tiloja pidetään hänen
mukaansa usein näpertelynä.

viljelijöitä, ulkopuolelta tulevat
pitäisi ottaa vakavasti.”

Uudet kaipaavat tukea
Tiedon ja tuen saanti voi olla
uusille vaikeaa.
”Nykyiset kanavat ja verkostot on tehty niille, joilla on jo
kokemusta alalta. Uusille pitäisi
olla oma verkosto, joka puuttuu
Suomesta”, Virpiö sanoo.
Koppelmäen mukaan uusille
ei ole yhteiskunnan tukea, vaan
koko järjestelmä on kehitetty
sukupolvenvaihdoksia ajatellen.
”Uusia ei houkutella alalle
tai ainakaan se ei näy hallinnon
toimissa. Uusia ei osata edes
auttaa, vaan sanotaan heti, että
se ei ole kannattavaa”, Koppelmäki sanoo. ”Jos halutaan uusia

Avoimuutta tarvitaan
Virpiö toivoo, että maanviljelijät alettaisiin nähdä ihmisinä ja
osaajina. Kokeneemmat viljelijät
voisivat hänen mielestään olla
avoimempia uusille tulokkaille.
”Ajatusmalli siitä, että maanviljelijät ovat köyhiä, on väärä.
Maanviljely voi olla hyvää
bisnestä, kun sen suunnittelee
hyvin. Koko asia on piilossa,
kun piirit ovat suljetut ja vain
perimällä voi tulla viljelijäksi”,
Virpiö sanoo.
”Voisimme viestiä makeasta
elämästä, ettei aina olisi vain
säistä ja tuista jurottamista.”

Maan hinta ja tuotto eivät kohtaa

Tilaukset
arkisin 8-16:
02083–55555

Suurin ongelma uusille tulokkaille on maan korkea markkinahinta verrattuna siitä saatuun
tuottoon, sanoo Pro Agrian investointipalveluiden asiantuntija Jarmo Keskinen. Vapailta
markkinoilta ostaminen on liian
kallista.
Tyypillinen sukupolvenvaihdoshinta on 2 000 euroa hehtaarilta, mutta markkina-arvo
Etelä-Suomessa on viisinkertainen.
Maa- ja metsätalousmaan
hinnasta on Keskisen mukaan

Kestotilaajana saat aina enemmän!
Maaseudun Tulevaisuuden kestotilaajana saat:

> TÄYDELLISEN SÄÄPALVELUN
> Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden ja Kantri
-kuukausiliitteen näköislehteen ja arkistoon.

> Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden

tableteille optimoituun lehteen lukulauta.m1t.fi

Lue lisää eduista Maaseudun Tulevaisuuden nettisivuilta
www.maaseuduntulevaisuus.fi
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muodostunut markkinakupla.
Jos maatalous olisi liiketoimintaa, maasta maksettaisiin
tuottoarvo.
”Uusille ei välttämättä haluttaisi myydä maata: Nykyiset aktiiviviljelijät eivät ole kauhean
innoissaan siitä, että tulisi uusia
ulkopuolelta, koska lisämaista
on kova kysyntä ja kilpailu. Ei
haluttaisi, että tulee lisää kilpailua”, Keskinen sanoo.
Poikkeuksiakin on. Keskisen
mukaan aina joskus on hieno
kuvio, että myyjä suostuu myy-

mään sukupolvenvaihdoshintaan, mutta se on harvinaista.
Myös maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki maa- ja
metsätalousministeriöstä pitää
korkeaa hintaa usein aloittamisen esteenä, vaikka kiinnostusta
olisi. Aina halu päästä maanviljelijäksi ei ole realistinen:
”Silloin tällöin tulee kyselijöitä, joilla ei ole realiteetit
hallussa. Rehellisesti koetamme
kertoa”, hän sanoo.
Tuotanto voi hänen mukaansa olla kannattavaa, mutta

MIINA RAUTIAINEN

MIKÄ?

se ei ehkä silti riitä elämiseen.
Maanviljelijäksi haluavan ei
kuitenkaan kannata heti hylätä
suunnitelmiaan. Onnistuneita
tarinoita on.
”He ovat oikeasti kovia yrittäjiä ja heillä on ammattitaitoa
ja halu tehdä, Koivumäki sanoo.
Keskinen kehottaa ostamaan
maatilan sieltä, missä hinnat
ovat maltillisempia, kuten Itätai Pohjois-Suomesta. Monelle
hiljenevälle kylälle olisi hyvä,
että tulisi uusia yrittäjiä.
MIINA RAUTIAINEN

Aloitustuki
Alle 41-vuotias viljelyn
ensimmäistä kertaa aloittava
voi hakea nuoren viljelijän
aloitustukea.
Vaaditaan riittävä osaaminen
tai koulutus.
Yrittäjätulon tulee liike
toimintasuunnitelman
perusteella olla viimeistään
kolmantena vuonna 15 000
tai 25 000 euroa vuodessa.
Lisätietoja ja valinta
perusteet: www.mavi.fi
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Investointitukihakemuksia
aletaan hyväksyä syyskuussa

PUINtIsEsONKI läHEstYY

YHdEllä RUNGOllA KAIKKI
tIlAN KUljEtUKsEt

VAIHtOlAVAPERäVAUNUllA VOIt KUljEttAA

sORAA, VIljAA, lUNtA, VEttä VEsItANKIllA, lIEtEttä, HAKEttA, KAPPAlEtAVARAA, KONEItA KUljEtUslAVEtIllA YM.

> tERVEtUlOA KäRRYKAUPOIllE! VAltRA-MYYjäsI, AGCO sUOMI OY
Lähimmän myyjän yhteystiedot saat
numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi

Valtra is a worldwide brand of AGCO.

ke on osa EU:n kestävän kasvun
ohjelmaa.
Virpiö osallistui uusia tulokkaita käsittelevän ryhmän tapaamiseen kesäkuussa ainoana
Pohjoismaista.
Virpiön mukaan on selkeästi
tarvetta sille, että viljelijäksi
ryhtyminen helpottuu.
Suomessa on harvinaista tulla
alalle ilman sukupolvenvaihdosta. Eri ammateista maanviljelijän ja eläintenkasvattajan ammatti siirtyy kaikkein useimmin
vanhemmilta lapsille, Helsingin
Sanomien ja Tilastokeskuksen
tuore selvitys kertoo.

Lue lisää www.fmg.fi

YOUR
WORKING
MACHINE

Investointitukien ensimmäinen
hakujakso päättyi viime perjantaina. Sen aikana jätettyjen hakemusten kokonaismäärä ei ole
vielä tiedossa, mutta sähköisesti
hakemuksia jätettiin yli 550.
Kokonaismäärä selviää, kun
elykeskukset ovat tallentaneet
kaikki paperilomakkeella jätetyt hakemukset sähköiseen
järjestelmään, kertoo johtava
tietojärjestelmäasiantuntija
Timo-Jaakko Joensuu Maaseutuvirastosta (Mavi).
”Tämänhetkisen arvion mukaan sähköisten hakemusten
osuus on yli 60 prosenttia.”
Investointitukia, nuoren viljelijän aloitustukea sekä maaseudun yritys- ja hanketukia
oli nyt ensi kerran mahdollista
hakea sähköisesti. Sitä varten
rakennettu Hyrrä-palvelu otettiin käyttöön keväällä.
Toisin kuin aiemmin, myös
investointi- ja aloitustukien
haku on vastedes jatkuva. Haku
on jaettu neljään vuosittaiseen

jaksoon. Hakujakson vaihtuessa
siihen mennessä jätetyt hakemukset siirtyvät viranomaisten
käsiteltäväksi.
Hakujaksot on säädetty tukia
koskevassa asetuksessa.
Investointitukihakemukset
käsitellään ensimmäisenä
Viime viikon perjantaihin
mennessä jätetyt hakemukset
siirtyvät viranomaisten käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kaikki
paperilomakkeilla jätetyt hakemukset on saatu tallennettua
järjestelmään.
Joensuun mukaan käsittely
alkaa syyskuun puolivälissä.
”Päätöksiä päästään tekemään siinä aikataulussa, jonka
kesäkuussa ilmoitimme. Tällä
hetkellä ei ole tiedossa syitä,
joiden vuoksi käsittelyn alku
viivästyisi.”
Maatalouden investointitukea hakenut viljelijä ei saa
aloittaa tuen kohteena olevaa
investointia ennen tukipää-

Tällä hetkellä
ei ole tiedossa
syitä, joiden vuoksi
käsittelyn alku
viivästyisi.
TIMO-JAAKKO JOENSUU

töstä. Siksi Hyrrässä jätetyistä
hakemuksista käsitellään ensin
maatalouden investointitukihakemukset, Joensuu kertoo.
”Yritys- ja hanketukina
haettuja toimenpiteitä voi toteuttaa omalla riskillä jo ennen
päätöstä, joten niiden osalta
päätöksenteko alkaa maatalouden investointitukihakemusten
jälkeen.”
Lisäksi nuoren viljelijän
aloitustuen ensimmäinen maksupäivä on lokakuun lopussa,
minkä vuoksi niiden päätök-

senteko aloitetaan syyskuussa,
Joensuu kertoo.
Hyrrä rakennettiin
valmiiksi nopeasti
Maaseutuvirasto rakensi Hyrrän valmiiksi nopealla aikataululla. Sen viimeistely voitiin
Joensuun mukaan toteuttaa
vasta tukia koskevien maa- ja
metsätalousministeriön asetusten valmistuttua. Asetukset
valmistuivat maaliskuussa.
Tiukasta aikataulusta huolimatta Hyrrä saatiin käyttöön
suunnitellussa aikataulussa ja
se on toiminut pääosin hyvin.
”Järjestelmässä on havaittu
vain yksittäisiä mahdollisia
kohtia, joissa sen toiminta ei ole
moitteetonta.”
Hakija voi esimerkiksi hakea
maatalouden investointitukea
yritystukena, jolloin hakemus
on virheellinen. Sitä ei tällä
hetkellä ole mahdollista estää,
Joensuu kertoo.
JUHANI REKU

