
 

 

Yhteenveto tuottavuuden ja tuotantorakenteen parantamista koskevan 
työpajan keskustelusta 29.1.2019  
 
Maatalouden investointituki 
 

- keskusteltiin hakuprosessin yksinkertaistamismahdollisuuksista; toisaalta nykyi-
nen sähköinen haku todettiin hyvin toimivaksi 

- hanke tulisi saada aloittaa omalla riskillä heti hakemuksen jättämisen jälkeen  
- iso osa hakemuksista jätetään edelleen hyvin puutteellisena ja täydennyspyyntöjä 

tehdään useita. Mitä isompi hanke, sen tärkeämpää se on suunnitella hyvin ja 
ajoissa. Voisiko prosessia kehittää siltä osin, ettei kovin puutteellista hanketta 
saisi vireille? 

- samat dokumentit pitäisi kelvata useampaan tarkoitukseen 
- esitettiin ajatus siitä, että osa avustuksesta maksettaisiin vasta, kun hankkeen ta-

voitteet saavutettu 
- tukitasojen yhtenäistäminen, mahdollisesti pieni korotus esim. eläinten hyvin-

vointi, ympäristön tilaa parantavat investoinnit 
- uusista tukikohteista esitettiin mm. erilaisia ympäristön tilaa parantavia inves-

tointeja, voisiko pieniä hankkeita koota yhteen suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi/perustuen esimerkiksi ympäristösuunnitelmaan? 

- keskusteltiin tuen kohdentamisesta/suuntaamisesta. Jos resurssit niukat, pitäisikö 
kohdentaa enemmän päätoimisille? Miten tuki suunnattaisiin niille, jotka sitä to-
della tarvitsee? 

- sivutoimisille mahdolliseksi yhteishankkeet 
- osa toivoi korotusta tuen enimmäismäärään, yhteishankkeet olleet ongelmallisia 

kun tuen enimmäismäärässä ei mahdollisuutta korotukseen 
- tukijärjestelmä eivät saisi estää/suosia erilaisia yritysmuotoja 
- enemmän huomiota yhteishankkeisiin, esimerkiksi kotieläin/kasvitilojen yhteis-

työtä tulisi saada kehitettyä 

Liiketoimintasuunnitelma 
 

- liiketoimintasuunnitelman kehittäminen yrittäjälähtöisemmäksi 
- kokonaisvaltainen strategia/suunnitelma investointien lähtökohdaksi (liiketoimin-

tasuunnitelma osana strategiaa) 
- liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja riippumattomuus 
- yrittäjäominaisuuksien arviointi 

 

 



 

 

Muut tuottavuuden kehittämistä edistävät toimet 
 

- Tuotanto olisi keskitettävä tuottavuudeltaan parhaille lohkoille 
o tässä olisi hyvä saada ohjausta tulotukityyppisistä toimista 
o tuki viljelyyn ei pellon hallintaan 
o sadonkorjuuvaatimus olisi palautettava 
o erityinen tuki lohkojen peruskunnostusta varten 
o olisiko perusteltua metsittää heikoimmin tuottavia lohkoja? 

- Aktiivimalli maatalouteen 
o Perustason tuki ja siihen lisäosia viljelijän tekemien erityisien toimenpi-

teiden perusteella 
o Vähän saman tyyppistä kuin pääministeri Sipilän mallissa  

- Ei tukea niin sanotuille ”hömppäheinille” 
- Maataloustuotantokin tarvitsisi LEAN –menettelyn, jolla toimintaa voitaisiin te-

hostaa ja hukkaa pienentää.  
- Rakennetuissa usean yrittäjän / yrityksen hankkeille erityinen tukikatto (kuten 

aiemmin). 
- Kotimaisen ruoan erityinen huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa  
- Lupa- ja kaavamenettelyn sujuvoittaminen  
- Johtamis- ja esimiesosaamisen kehittäminen & tilojen strategian tarkentaminen  
- Suuriosa viljelijöistä ajattelee tuottavuutta päivittäin toimissaan  
- Toiminnan kokonaistaloudellisuuden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa 
- Kannustaminen yhteistyöhön 

o Erityiskohtelu tukiehdoissa 
o Yhteiskoneisiin kannustaminen 

- Tilusjärjestelyjä olisi edistettävä 
- Tilojen on edelleen luontaisempaa tavoitella maksimi tuotosta kuin taloudellista 

optimia 

 


