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YLÄ-PIRKANMAAN MAASEUTUYRITYSTEN JA YHDISTYSTEN TULEVAISUUS 
2015 
 
1. MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMINTAA YLÄ-PIRKANMAALLA 1995–2007  
 

Vuonna 1997 toteutettiin Ylä-Pirkanmaan alueella laaja kyselytutkimus, jonka aikana 
käytiin haastattelemassa n. 1000 maaseutuyrittäjää Kurun, Ruoveden, Vilppulan, Virtain 
ja entisen Kuoreveden alueella. Haastatteluilla haettiin mm. tietoja tilojen nykytilanteesta, 
tulevaisuuden suunnitelmista ja yhteistyömahdollisuuksista. Haastattelulomakkeen 
suunnittelu, aineiston analysointi sekä kuntakohtaisten ja seudullisen kirjallisten raportti-
en laatiminen tehtiin Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus MA-
KES:in toimesta.   
 
Tilakäynnit olivat tehokkaita tiedonvälitys- ja neuvontatilaisuuksia. Oli selvästi havaitta-
vissa, että maaseutuyritysten aktiivisuus oman yritystoiminnan kehittämiseen lisääntyi 
haastattelukierroksen edetessä.  Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin sekä paikallisten, 
että alueellisten maaseudun kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa. Hankkeen tulos-
ten perusteella käynnistettiin useita maaseutuyrittäjille suunnattuja kehittämistoimenpitei-
tä joiden toteuttajina oli julkinen sektori tai alueen tuottajayhdistykset.  
 
2000-luvulle tultaessa Pirkanmaalla perustettiin TE- keskuksen palvelupisteitä ja Ylä-
Pirkanmaalla toteutettu maaseutuyritysten haastattelututkimus loi pohjan sille, että Virtain 
palvelupisteen toiminta painottui maaseutuyritysten ja maatilojen kehittämiseen ja neu-
vontaan. Yhteistyökumppaniksi saatiin mm. Pro Agria Pirkanmaa ja paikalliset tuotta-
jayhdistykset.  Mikäli mittarina käytetään maatilayrityksille ja maaseudun pienyrityksille 
myönnettyjä investointirahoituksia Ylä-Pirkanmaa on ollut aktiivisin seutu Pirkanmaalla 
maaseudun pienyritystoiminnan ja maatilojen toiminnan edistämisessä vuodesta 2000 
lähtien.  
 

2. MAASEUTUYRITYSTEN JA YHDISTYSTEN TULEVAISUUS 2015-HANKE 
 

Maatalouden rakennemuutos on viime vuosina hidastunut, mutta jatkuu edelleen. Entistä 
tärkeämmäksi niin yritystoiminnassa, kuin maaseutuyritysten ja yhdistysten kehittämi-
sessä nousee tulevaisuuden ennakointi ja toimintakentän muutos. Yritystoiminnan kehit-
tämisessä johtamistaidot; strateginen pitkän tähtäimen suunnittelu, prosessien –, ja asi-
akkuuksien hallinta sekä taloussuunnittelu ovat välttämättömiä taitoja, niin yritysten joh-
tamisessa kuin maaseudun kehittämistoiminnassakin.  Tulevaisuuden ennakointi ja stra-
teginen suunnittelu tarvitsevat onnistuakseen pohjatietoja ja niiden oikeaa analysointia.  
 
Tarvetta on myös tuotantoon liittyvään tiedonvälitykseen. Tällä hetkellä Pirkanmaalla ei 
ole käynnissä yhtään puhtaasti tuotannon kehittämiseen ja analysointiin liittyvää maati-
layrityksille suunnattua hanketta.  
 
Tässä hankkeella maaseutuyrityksillä tarkoitetaan maatalouden EU-tukia hakeneita maa-
tilasidonnaisia tiloja ja hankkeen toimenpiteet on suunnattu tälle ryhmälle.  
 
Ylä-Pirkanmaan alueella toimii myös useita eri yhdistyksiä, joiden tavoitteena on maa-
seudun elinkeinojen ja siihen liittyvän muun toiminnan edistäminen. Kuitenkin useissa 
yhdistyksissä ongelmana on aktiivisten toimijoiden väheneminen ja toiminnan hiipumi-
nen.   
 
 
 
 
 
 



3. HANKKEEN TAVOITTEET  
 
  

1) Hankkeen tavoitteena on selvittää Kurun - Mäntän- Ruoveden- Vilppulan ja Virtain 
alueen maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitelmia sekä kehittämisen tarpeita, to-
delliseen alueelta kerättävään tietoon perustuen.  

 
2) Edistää maatilojen strategista ja tuotannollista osaamista liittyen mm liiketoiminta-, 

teknologia-, työturvallisuus ja ympäristöriskien hallintaan.  
 

3) Tuoda maatilayrityksille ajankohtaista uusinta tietoa liittyen maatilayritysten tuotannon 
kehittämiseen sekä taloudellisen ja strategisen osaamisen toimenpiteinä laadukkaat 
seminaarit ja työpajat, joissa luennoitsijoina käytetään alan parhaita asiantuntijoita.  

 
4) Hakea kansainvälistä tietoa liittyen vihreään energiaan ja taloudellisesti kannattavan 

bioenergiantuotannon edistämiseen maatiloilla.  Hakea kansainvälistä tietoa liittyen 
karjatalouden ja siihen liittyvään teknologiaan.  

 
5) Kartoittaa maatalouden edistämiseksi toimivat yhdistykset ja niiden toiminta ja aktiivi-

suus Ylä-Pirkanmaalla sekä aktivoida yhdistyksiä yhteistyöhön keskenään. Kartoitus 
rajataan koskemaan yhdistyksiä, joiden toiminnan tavoitteena on maatalouden ja sen 
yritystoiminnan kehittäminen (esimerkiksi tuottajayhdistykset, maamiesseurat, maa- 
ja kotitalousnaiset, 4H-yhdistykset)  

 
Hankkeella parannetaan Ylä-Pirkanmaan maaseutuyritysten osaamista, kannattavuutta 
ja annetaan valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen päätöksentekoon. 
Hankkeen aikana lisätään maatilojen tietotaitoa, uuden teknologian ja uusien tuotanto-
menetelmien, esimerkiksi kotieläintuotannon ja bioenergian mahdollisuuksista ja sopi-
vuudesta Pirkanmaan olosuhteisiin.  
 
Toiminta on pitkävaikutteisempaa ja tehokkaampaa, kun mukaan saadaan alueella toi-
mivat yhdistykset. Tällöin tietotaito jää alueelle ja sitä voidaan hyödyntää myös hankkeen 
päättymisen jälkeenkin. Yhdistysten välistä yhteistyötä lisätään, toimintoja aktivoidaan ja 
tehostetaan sekä päällekkäisiä toimintoja karsitaan.  
 

5. HANKKEEN TOTEUTUS JA AIKATAULU 
 
HANKKEN KÄYNNISTYS TAMMIKUU 2009   
 

Vuonna 1997 toteutettu kyselytutkimus alueen maaseutuyrityksille tehdään uudestaan 
alueella Kuru, Mänttä, Ruovesi, Vilppula ja Virrat. Vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen ky-
symykset pyritään päivittämään siten, että hankittava tieto on niin suurelta osin kuin on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista vertailukelpoista vuonna 1997 saatujen tulosten 
kanssa.  

 
Tammikuussa tehdään kyselytutkimusten kilpailuttaminen, hankkeen työntekijän valinta-
prosessi. Hankkeen seurantaryhmän nimeäminen ja työn käynnistäminen 
 

KYSELYTUTKIMUSLOMAKKEEN LAATIMINEN HELMIKUU 2009  
 

Kyselytutkimuksen lomakkeen suunnitteluun, ja analysointiin hankitaan tarvittaessa os-
topalveluna ulkopuolista asiantuntija-apua. Lomakkeen valmistelu suoritetaan hankkeen 
seurantaryhmän ja hankkeeseen palkatun työntekijän kanssa.  
 
 
 



 
 
 

KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN MAALISKUU 2009-MAALISKUU 2010 
 

Kyselytutkimus osoitetaan kaikille alueen maaseutuyrityksille.  Maaseutuyrityksiä alueella 
on 651. Kyselyt toteutetaan haastattelemalla maaseutuyrittäjiä tiloilla sekä puhelinhaas-
tatteluina.   
 
Haastattelututkimus on ajallisesti hitaampaa, mutta loppuun saatettujen haastattelujen 
määrä on suurempi ja tulos tarkempi kuin esimerkiksi puhelinhaastatteluissa. Lisäksi 
haastattelujen avulla saadaan käyttöön ns. hiljaista tietoa, joka ei muutoin kuin tilakohtai-
silla käynneillä tulisi esiin. Haastattelujen avulla pystytään tuottamaan tietoa myös muille 
alueiden toimijoille, kuten esimerkiksi, kunnille, rahoittajille, neuvonta- ja koulutusorgani-
saatioille sekä TE -keskusten palvelupisteille ja TE-keskukselle.  
 
Tilahaastattelut painotetaan aktiivitiloille, jotka tulevaisuudessakin todennäköisesti har-
joittavat maataloutta päätoimisesti tai ovat hiljattain tehneet sukupolven vaihdoksen tai 
suunnittelevat investointeja tai tuotannon laajentamista tai muuttamista toiseen tuotan-
tosuuntaan tai muuhun yritystoimintaan.  Haastatteluun otettavien tilojen valinnassa pyy-
detään apua muun muassa paikallisilta maaseutuelinkeinoviranomaisilta. Haastateltavia 
tiloja arvioidaan olevan noin 300. Tilalla tapahtuvaan haastatteluun annetaan mahdolli-
suus kaikille halukkaille maatiloille alueella, mutta pääpaino on yllä mainituissa ryhmissä. 
Muille tukia hakeneille tiloille haastattelu toteutetaan puhelinhaastatteluna. 
 
Tulokset tallennetaan projektityöntekijän toimesta, mutta tulosten analysoitiin ja rapor-
tointiin otetaan tarvittaessa ulkopuolista apua.  
 

MAASEUTUYRITYSTEN KYSELYTUTKIMUSTEN TULOSTEN JULKAISU JA TULOSTEN PERUS-
TEELLA SAATUJEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN HUHTIKUU 2010- JOULUKUU 2011 
 
 Tulosten analysoinnin jälkeen toimintaa jatketaan siten, että maaseutuyritykset jaetaan 

esimerkiksi MTT:n tutkimuspäällikkö Pasi Rikkosen jaottelun mukaan taloussuuntautu-
neiden, kasvuhakuisten ja perinne- ja ympäristötietoisten tilojen ryhmiin tai vaihtoehtoi-
sesti tuotantosuunnittain.  
 
Haastattelututkimus toteutetaan kaikille tukea hakeneille tiloille joko puhelimitse tai tila-
käynnillä. Käytännön toimenpiteet pyritään kuitenkin keskittämään ensisijaisesti talous-
suuntautuneiden ja kasvuhakuisten ryhmään.  
 
Pasi Rikkosen mukaan maatiloilla on tulevaisuudessa haasteita liittyen mm. riskienhallin-
taan laajasti ymmärrettynä. Näitä ovat liiketoimintariskit, teknologiariskit, työturvallisuus 
ja ympäririskit sekä muuttuvissa olosuhteissa että tuotannossa.  Teknologian merkitys 
korostuu tuottavuuden lisäämisessä ja ympäristöpäästöjen hallinnassa. Uuden teknolo-
gia käyttöönotossa korostuvat myös eläinten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kysy-
mykset (Rikkonen 2008)  
 
Maaseutuyrityksissä on tarvetta saada maatalouden tuotantoprosesseja ja niiden hallin-
taa entistä tehokkaammaksi, taloudellisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.  Johta-
miseen ja riskienhallintaan tarvitaan teknologista tukea. Uusien älykkäiden ja täsmällis-
ten viljelyjärjestelmien käyttöönotossa on tiedontarvetta. (Rikkonen 2008)  
 
Hankkeen aikana järjestetään 3-5 seminaaria liittyen tuotantoteknologiaan, työmenetel-
miin, tuotantoympäristöön sekä markkinoihin.  
 



Myös viranomaisille ja maatalousyrittäjille järjestetään seminaareja 1-2 liittyen maatilara-
kentamiseen. Tavoitteena on, että tietoa lisäämällä pystytään muodostamaan yhtenäi-
sempiä näkemyksiä ja vähennettyä tulkintaeroja esimerkiksi eri kuntien rakennus- ja pa-
loviranomaisten välillä.  On tärkeää, että tietoa saadaan vietyä myös heille, koska toimi-
alan ja tuotantomenetelmien parempi tuntemus helpottaa myös muuta kanssakäymistä.  
 
Tarvittaessa hankkeen aikana järjestetään 2-4 toimialakohtaista tai erityisteemaseminaa-
ria tai työpajaa.  Kotimaan tutustumis- ja opintomatkoja järjestetään 1-2 liittyen em. aihei-
siin.  
 
Yrittäjiä ohjataan käyttämään myös muiden organisaatioiden palveluita, joiden avulla 
voidaan edistää maatilayritysten toiminnan laatua, työturvallisuutta, kustannustehokkuut-
ta, tuotantoteknologiaa  tai toimialakohtaista osaamista.  
 
Hankkeen aikana perustetaan tuottajayhdistysten yhteinen internet-sivusto, jonne koo-
taan ajankohtaista tietoa sekä rakennetaan alueen maaseutuyrityshakemisto.  
 

OPINTOMATKA EURO-TIER MESSUILLE LOKAKUU 2010  
 

Maaseutuyritykset hakevat tietoa yhä enemmän myös ulkomailta, niinpä hankkeeseen 
sisältyy vuonna 2010 neljän päivän matka Saksaan, Hannoveriin EURO-TIER maatalo-
usnäyttelyyn sekä maatilakohteisiin. Näyttely on keskittynyt tuolloin karjatalouden ja bio-
energian esille tuomiseen.  
 
Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät energiaratkaisut vaikuttavat tulevaisuudessa suomalai-
seen maatalouteen paljon. Uudet energiantuotantotavat antavat maaseudulle uusia toi-
meentulomahdollisuuksia.  Jo nyt monella karjatilalla suunnitellaan myös sähköntuotan-
non käynnistämistä. Saksa on edelläkävijämaa tilakohtaisten biopolttoaineiden ja sähkön 
tuotannossa ja myös EURO-TIER messujen pääteemat ovat karjatalous ja bioenergia. 
EURO-TIER messuilta ja maatilakohteista Saksassa haetaan uusinta tietoa bioenergian 
tuotantoon ja karjatalouteen liittyviin kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat karjatalouteen tai 
bioenergiaan investointeja suunnittelevat tilat. Tavoitteena on, että matkalle osallistuu 50 
viljelijää Ylä-Pirkanmaan alueelta.  

 
ALUEELLA TOIMIVIEN MAATALOUDEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIEN YHDISTYSTEN KARTOIT-
TAMINEN JA HAASTATTELUT TAMMIKUU 2011-MAALISKUU 2011   
 

Alueella on useita yhdistyksiä, joiden toiminnan aktiivisuus on vaihtelevaa. Hankkeen ai 
kana kartoitetaan maatalouden parissa toimivat yhdistykset ja niiden toiminnan aktiivi-
suus. Tällä kartoituksella halutaan saada tietoa, voidaanko yhdistysten välistä yhteistyötä 
edistää tai voidaanko passiivisia yhdistyksiä jollain toimenpiteillä aktivoida toimintansa 
kehittämiseen.  

  
 
HANKKEEN AIKANA SAATUJEN TULOSTEN ANALYSOINTI, LOPPURAPORTOINTI JA HANK-
KEEN PÄÄTÄMINEN LOKAKUU 2011-JOULUKUU 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. HANKKEEN TOTEUTTAJAT 
 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena alueen tuottajayhdistysten MTK - Kuru ry, MTK -
Pohjaslahti ry, MTK - Ruovesi ry, MTK - Vilppula ry ja MTK - Virrat ry kanssa. Hankkeen 
vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii MTK - Virrat ry. Muita yhteistyökumppa-
neita on tähän mennessä;  
Virtain manttaalikuntasäätiö  Hakamäki-säätiö 
Ruoveden manttaalikuntasäätiö  Ikkalankylän maamiesseura ry  
Virtain Osuuspankki   Pohjois- Pirkka MHY 
Liedenpohjan maamiesseura ry 
Ruoveden maatalousseura ry 
Vilppulan maamiesseura ry 

 
 
 
 
 
 
7. HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS 
 

 2009 2010 2011 
 

YHTEENSÄ 

Palkat ja sivu-
kulut 

37 125 40 000 42 000 119 125 

Ostopalvelut 10 000 3000 2000 15 000 
Matkakulut 5 000 35 000 3000 43 000 
Vuokrat 2000 2200 2300 6500 
Muut kulut 1000 1000 1000 5000 
     
YHTEENSÄ 55 125 81 200 50 300 186 625 

 
Hankkeen rahoitukseen haetaan Poko ry:ltä 80 % rahoitusta ja 20 % rahoitetaan yksityi-
sellä rahoituksella. Hankkeeseen yksityisrahoitus saadaan mm.  yllä mainituilta yhteistyö-
tahoilta sekä EURO-TIER matkasta ja koulutustilaisuuksien osallistumismaksuista.  
 
Rahoitus 2009 2010 

 
2011 YHTEENSÄ 

Poko ry 44 100 64 960 40 240 149 300 
Yksityinen 
rahoitus 

11 025 16 240 10 060 37 325 

yhteensä 55 125 81 200 50 300 186 625  
 
  Projektityöntekijän kuukausipalkaksi on laskettu 2500 euroa/kk+ sivukulut  
 
Ostopalveluina hankitaan asiantuntija-apua kyselylomakkeen suunnitteluun ja analysoin-
tiin   
 
Matkakuluissa on huomioitu vuodelle 2009 tilahaastattelujen aiheuttamat kustannukset 
5000 euroa. 
 
Matkakustannukset sisältävät vuodelle 2010 EURO-TIER maatalousnäyttelymatkan 
Saksaan Hannoveriin 30 000 euroa. Matka suunnitellaan siten, että osallistujia haetaan 
50 aktiivitiloilta. Tässä vaiheessa matkan hinnaksi on arvioitu saatujen tarjousten perus-
teella 600 euroa/henkilö = 30 000. Matka on neljän päivän mittainen, kaksi matkustus-
päivää ja tutustuminen maatilakohteisiin (kohteet määritellään myöhemmin) ja kaksi päi-
vää näyttelyyn tutustumiseen. Yrittäjät maksavat matkakustannuksista 60 % eli 360 eu-



roa ja hanke 240 euroa. Matkan hintaan sisältyvät lentoliput, linja-auton vuokra Suomes-
sa ja Saksassa majoitus sekä pääsyliput näyttelyyn. Ruokailun osallistujat maksavat itse.  
Näyttelymatka kerryttää myös hankkeen omarahoitusosuutta viljelijöiltä kerättävällä 
osuudella eli 18 000 eurolla.  
 
 
Toimitilojen vuokrakustannuksiin on budjetoitu yhteensä 4400 euroa.  Vuokrakustannuk-
siin on laskettu myös mukaan tilaisuuksista muodostuvia tilojen vuokrakustannuksia.  
 
Raporttien painatuksista on varattu yhteensä 2000 euroa. Muita on suunnitelmaan las-
kettu 3000 euroa. ( Kopiointi, atk-laitteiden leasing, toimistotarvikkeet, matkapuhelin, pu-
helinkustannukset, kirjanpito)  
 
Hankkeen välirahoitukseen tullaan hakemaan korotonta lainaa Virtain kaupungilta 60 000 
euroa vuodelle 2009.  
 
 
 

8. HANKKEEN HYÖDYT  
 

Kymmenen vuotta sitten toteutetun haastattelututkimuksen jälkeen voitiin havaita yritys-
ten ja yhteisöjen kehittämistoimenpiteiden ja muun aktiivisuuden lisääntyminen.  
 
Hankkeen avulla saadaan tietoa alueen maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitelmista 
ja kehittämis- ja koulutustarpeista. Kyselytutkimuksesta saadun aineiston perusteella eri 
toimijat pystyvät entistä paremmin kohdentamaan toimenpiteitään vastaamaan asiakkai-
den tarpeita.  
 
Hankkeen aikana tullaan tekemään yhteistyötä valtakunnallisen maatalouden taloustut-
kimuksen kanssa. Hankkeen toteutuksesta on keskusteltu MTT:n taloustutkimuksen joh-
taja KTT Pasi Rikkosen kanssa. Hankkeesta saatava aineisto sovitetaan yhteen valta-
kunnallisen tutkimuksen kanssa noudattaen Pasi Rikkosen jakoa taloussuuntautuneiden, 
kasvuhakuisten ja perinne- ja ympäristötietoisten tilojen ryhmistä. Tällöin tutkimukselle 
saadaan myös valtakunnallista merkittävyyttä.  
 
Toteutettavat toimenpiteet perustuvat tutkittuun tietoon ja todelliseen tarpeeseen eivätkä 
olettamukseen. Toimenpiteiden vaikuttavuuden odotetaan näkyvän nopeammin kuin to-
teutettavat toimenpiteet voidaan kohdentaa vastaamaan alueen tarvetta.  
 
Pirkanmaalla on tällä hetkellä meneillä hankkeita, jossa kehitetään mm. maaseutuyritys-
ten johtamistaitoja, työssä jaksamista ja toimialakohtaisesti myös muita maaseutuyrittä-
jyyteen liittyviä osa-alueita. Perusmaatalouden kannattavuuden ja tuotantomenetelmien 
kehittämiseen ei ainakaan tällä hetkellä ole olemassa hanketta, kuten esimerkiksi on 
Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Tämän hankkeen aikana keskitytään saatujen 
tulosten perusteella perusmaatalouden tuotanto- ja talousosaamisen osaamisen kehit-
tämiseen.  
 
Hankkeen seurauksena arvioidaan, että maatalouden investoinnit alueella lisääntyvät n. 
3-5 %. Uusia tuotantotekniikoita otetaan käyttöön 3, ja bioenergiaan liittyviä investointeja 
toteutetaan 2. Ohjauksia muiden asiantuntijapalveluiden käyttöön arvioidaan tehtävän 
hankkeen aikana 30.  
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