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Esipuhe

Muutoksesta on tullut yhteiskunnan slogan ja muutostilasta pysyvää. Myös maatalous-

elinkeinon harjoittamisessa ja toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu muutok-

sia. Niistä voidaan mainita esimerkiksi Suomen jäsenyys Euroopan unionissa sekä tilakoh-

taiset paineet joko laajentaa tuotantoa tai monialaistaa tilaa. Jatkossa muutoksia on

ennustettavissa siihen, mitä ja kenelle tuotetaan. Julkisessa keskustelussa on esitetty aja-

tuksia siirtymisestä maataloustuotteiden tuottamisesta maaseudun tuottamiseen. Yh-

teiskunnalliset muutokset ilmenevät yksilötasolla, siksi niiden aiheuttamia vaikutuksia

yksittäisiin ihmisiin ei ole syytä vähätellä.

Tässä hankkeessa tutkittiin sitä, miten nuoret maatilayrittäjät kokevat työnsä ja elämän-

sä maaseudulla. Miten sellaiset maataloussuuntautuneet tai monialaiset nuoret yrittäjät,

joilla ei ole kokemusta maatilatalouden harjoittamisesta ennen EU:ta ja CAP:ia näkevät

maatilayrittäjyyden? Millaisin argumentein he ryhtyivät yrittäjiksi, millaista heidän nyky-

päivänsä on ja miten he näkevät tulevaisuutensa? Maatalouden ja maaseudun tulevai-

suuden kannalta huomion kiinnittäminen nuoriin on olennaista.

Nuoret maatilayrittäjät ovat yrittäjiä. Nuoret maatilayrittäjät ottavat EU-byrokratian osa-

na yrittäjyyttä. Nuorilla on halua jatkaa maatilayrittäjyyttä, kunhan se pysyy taloudellises-

ti järkevänä. Tässä kohtaa pallo heitetäänkin viranomaisille. Pysyyhän yrittäminen järke-

vänä! Nuoret maatilayrittäjät ovat siis yrittäjiä, mutta mitä he tuottavat? He tuottavat

tiloillaan pääasiassa maataloutta, maataloustuotteita. He eivät koe itseään niinkään

maiseman tuottajiksi kuin maatalouden, yritystoiminnan tuottajiksi. Ajatuksen laajamit-

tainen omaksuminen ’tuotantosuunnan muutoksesta’ vienee vielä yhden sukupolven.

Tutkimuksen suunnitteli ja aloitti HTM Tarja Toivonen. Hänen työtään jatkoi hetken HTM

Merja Paunikallio. Vuoden 2004 alusta lähtien hankkeen tutkijana oli FM Telle Lemetyi-

nen, joka teki tutkimuksen loppuun. Tutkijoiden tukena oli ohjausryhmä, johon kuuluivat

maanviljelijä Kai Kytölä Jalasjärveltä, tutkimusjohtaja Asko Peltola Seinäjoen ammatti-

korkeakoulusta, EU-projektisuunnittelija Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalous-

ministeriöstä (hankkeen alussa) ja professori Kari Vesala Helsingin yliopiston sosiaalipsy-

kologian laitokselta sekä erikoistutkijat Petri Kahila ja Pauli Valkosalo Helsingin yliopiston

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksiköstä. Tutkimuksen teknises-

sä toteutuksessa avustivat viestintäpäällikkö Jari Eloranta, julkaisusihteeri Jaana Huhtala,

toimistosihteeri Tiina Jakonen ja tutkimusavustaja Terttu Poranen. Kiitos heille työpanok-

sesta.

Hankkeen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyö-

ryhmä, jolle kiitokset rahoituksesta. Suurkiitos vielä kaikille teille, nuorille maatilayrittäjil-

le, jotka jaoitte ajatuksenne kanssamme. Realistinen mutta myönteinen suhtautumisen-

ne tulevaisuuteen antaa uskoa muutoksen hallinnasta ja toisaalta intoa maaseudun elin-

keinojen ja elinolosuhteiden kehittämiseen.

Seinäjoella loppusyksyllä 2004

Johtaja Sami Kurki
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Nuoret maatilayrittäjät
Maataloussuuntautuneiden ja monialaisten maatilayrittäjien yrittäjyyspäätös,
nykypäivä ja tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa

Tiivistelmä

Maatilayrittäjyys on merkittävää suomalaisen maaseudun elinvoimaisuudelle. Sillä on

vaikutuksensa niin maaseudun asutus- kuin työllisyystilanteellekin. Kuitenkin maatilojen

ja niillä tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrät vähenevät jatkuvasti. Tulevaisuuden kehi-

tyksen kannalta nimenomaan nuorten maatilayrittäjien rooli kasvaa. Miten nuoret suh-

tautuvat maatilayrittäjyyteen työnä, elinkeinona ja elämäntapana? Mitkä asiat houkut-

televat nuoria maatilayrittäjyyteen ja mikä heitä siinä arveluttaa?

Tällä tutkimuksella selvitetään nuorten maatilayrittäjien ajatuksia maatilayrittäjäksi ryh-

tymisestä, maatilayrittäjänä toimimisesta ja maatilayrittäjyyden tulevaisuudesta. Tutki-

muksen kohderyhmään kuuluivat 35-vuotiaat tai sitä nuoremmat maatilayrittäjät, jotka

olivat aloittaneet toimintansa Suomen Euroopan unionin jäsenyyden aikana. Tutkimusta

varten on tehty yhteensä 37 haastattelua, joista 19 tehtiin Etelä-Pohjanmaalla ja 18 Poh-

jois-Karjalassa. Mukana olleista tiloista 25 oli maataloussuuntautunutta ja 12 monialaista

tai monitoimista tilaa.

Maatilayrittäjäksi ryhtymiseen johti yleisimmin kasvaminen tai kasvattaminen maatila-

yrittäjäksi. Perinteillä ja sukutilan jatkuvuudella oli merkitystä monelle nuorelle maatila-

yrittäjälle. Lisäksi tilan kannattavuus vaikutti maatilayrittäjäksi ryhtymiseen.

Maatilayrittäjän arkipäivässä nähtiin hyviä ja huonoja puolia. Erityisesti hyvänä pidettiin

työn itsenäisyyttä ja vaihtelevuutta, mutta myös perhettä ja maaseutua arvostettiin.

Maatilayrittäjyyden huonoina puolina nähtiin muun muassa työn raskaus, sitovuus ja

määrä. Maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys aiheutti nuorille maatilayrittäjille päänvaivaa

ja haittasi tulevaisuuden suunnittelua. Tukipolitiikan merkitys maatalouden selviämiselle

ymmärrettiin, vaikkakin järjestelmää kritisoitiin. Strategiavalinta maataloussuuntautunei-

suuden ja monialaisuuden välillä nähtiin tilakohtaisena ratkaisuna; sama ratkaisu ei sovi

kaikille tiloille ja molemmilla ratkaisuilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Nuoret

maatilayrittäjät arvioivat tavallisesti oman tähänastisen menestyksensä hyvänä, tosin ar-

vioon vaikutti muun muassa se, miten pitkään nuori oli hoitanut tilaansa. Menestyvän

maatilayrityksen tunnusmerkeiksi nostettiin yrittäjän ammattitaito sekä tilan elinkelpoi-

suus ja taloudellinen vakaus.

Nuorilla maatilayrittäjillä on halua jatkaa maatilayrittäjyyttä, koska muun muassa työtä

pidettiin mielekkäänä ja sukutilan jatkuvuus nähtiin tärkeänä. Myös velat ja muut sitou-

mukset saivat jatkamaan työtä. Haastateltujen suunnitelmat tilojensa kehittämisestä vaih-

telivat; osa oli jo tehnyt suunnittelemansa investoinnit, kun taas osa vasta ajatteli niitä.

Oman tilan tulevaisuus nähtiin tavallisesti valoisana. Yleisesti suomalaisen maatalouden
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uskottiin säilyvän jatkossakin huolimatta esimerkiksi Euroopan unionin itälaajenemista.

Tulevaisuudessa suomalaisten maatilojen koot kasvavat ja niiden erikoistuminen lisään-

tyy, samoin lisääntyy tilojen tukiriippuvuus. Tämä vaikuttaa maatilayrittäjän ammatinku-

van muuttumiseen entistä yrittäjämäisemmäksi. Jatkossa maatilayrittäjien on pystyttävä

hankkimaan jatkuvasti tietoa niin maataloudesta kuin tukipolitiikastakin. He kohtaavat

tiukentuneita vaatimuksia muun muassa ympäristö- ja laatukysymyksissä sekä lisäänty-

nyttä byrokratiaa. Yrittäjän tulee olla pitkäjänteinen, sietää painetta ja olla rohkea, mut-

tei tyhmänrohkea.

Maatilayrittäjiksi ryhtyneet nuoret vaikuttivat tyytyväisiltä tekemäänsä ammatinvalintaan.

He uskoivat tulevaisuuteen, kuitenkin sillä varauksella, että maatalouspolitiikka ei mene

mahdottomaksi. Nyt on selvitetty maatalousyrittäjäksi ryhtyneiden nuorten ajatuksia ja

kokemuksia. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota niihin nuoriin, jotka ovat päättäneet olla

ryhtymättä maatilayrittäjiksi ja siirtyneet muihin töihin. Heidän ajatuksensa olisivat ar-

vokkaita, kun mietitään, minkä tekijöiden tulisi muuttua, että maatilayrittäjyys olisi ny-

kyistä suositumpi ammatti.

Avainsanat: maatilayrittäjä, nuori, maataloussuuntautunut, monialainen, päätös, nykytila,
tulevaisuus.
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Young farm entrepreneurs
The establishment of farm enterprises that are diversified or oriented towards
basic agriculture by young people in southern Ostrobothnia and northern Kare-
lia, and their current circumstances and future prospects

Abstract

Farm entrepreneurship has a significant impact on the vitality of the Finnish countryside

both in terms of population and employment. However, the number of farms and of

intergenerational farm transfers continues to decrease. Future development thus depends

on the next generation of farm entrepreneurs. What are the views of young people on

farm entrepreneurship as a line of work, a source of livelihood and a way of life? What

are the factors that attract young people to become farm entrepreneurs and what causes

them to waiver?

This study examines the views of young farm entrepreneurs on setting up a farm enterprise

and working as farm entrepreneurs, as well as on their future prospects. The subjects

interviewed for the study were farm entrepreneurs who were 35 years old or younger

and had started their enterprise after Finland became a member of the European Union

in 1995. A total of 37 interviews were carried out, of which 19 were in southern

Ostrobothnia and 18 in northern Karelia. Of the farms involved in the study, 25 were

oriented towards basic agriculture and 12 were diversified.

Most of the interviewees had been brought up to be farm entrepreneurs or had grown

into that role. Tradition and the desire to continue to run the family estate had an impact

on many of the young farmers, and the profitability of the farm also played a role in their

decision-making.

The interviewees saw both pros and cons in the everyday life of a farm entrepreneur. The

independent and diverse nature of the work was considered as a positive feature, and

the young farmers also valued family relationships and the countryside. In contrast, the

hard work, the necessary level of commitment and the heavy workload were cited as

downsides. The short-sightedness of agricultural policy, which hinders planning for the

future, was another cause of concern for the young entrepreneurs. The importance of

subsidies for the survival of the agricultural industry was well understood by the

interviewees, although they criticised the system. The choice between the strategies of

diversification and orientation towards basic agriculture was seen as a decision that each

farm entrepreneur must make independently, since no single solution fits everyone’s

needs and both alternatives have benefits and disadvantages. Most of the young farm

entrepreneurs reported that their enterprise had so far proved to be successful, although

this assessment depended on the length of time they had been in the business and on

other factors. According to the interviewees, the characteristics of a successful farm

enterprise include the professional competence of the entrepreneur and the viability and

financial stability of the farm.
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The young farm entrepreneurs would like to continue to work on their farms because

they consider the work as meaningful and the survival of the family estate as important.

Debts and other commitments also motivate them. The plans made by the interviewees

for the development of their farms differed noticeably; some had already made

investments, while others were only beginning to formulate plans. In general, most of

the young farmers were optimistic about the future of their farms and believed that

Finnish agriculture would survive despite the eastward enlargement of the European

Union.

In future, Finnish farms will become bigger, more specialised and more dependent on

subsidies. As a result, the professional image of farmers will become even more

entrepreneurial. Farm entrepreneurs must be able to acquire the latest information about

agriculture and support policy. They will face stricter environmental and quality

requirements and increased bureaucracy. The entrepreneurs must be persistent, stress

tolerant and bold, but not reckless.

The young farm entrepreneurs interviewed for this study seemed satisfied with their

choice of profession. They believe in the future of agriculture, as long as agricultural

policy does not make the survival of their farms impossible. While this study examines

the views and experiences of young farm entrepreneurs, future research should focus on

the young people who have decided not to become farm entrepreneurs and have entered

other employment. Their views will be valuable when considering the factors that must

change in order to increase the popularity of farm entrepreneurship as a profession.

Keywords: farm entrepreneur, young people, orientation towards basic agriculture,

diversification, decision, current circumstances, future
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa muutti maatalouden toimintaympäristöä merkittä-

västi. Maatilayrittäjien ammatinharjoittamista ja yksityiselämää varjostavat epävarmuus-

tekijät, kuten tilan ulkopuolella tapahtuva päätöksenteko, päätösten lyhytjänteisyys sekä

tuotannosta riippumattomien tukien kasvu (katso esim. Kallio 1997). Maatilayrittäjyys

onkin muuttunut yhä haastavammaksi ja monimutkaisemmaksi ammatinharjoittamisen

muodoksi, jonka ennustettavuuden arviointi on vaikeutunut.

Edellä esitetty tilanne ei ole ollut omiaan lisäämään maatilayrittäjyyden houkuttelevuutta

ammattina. Maatilojen lukumäärä ja niillä tehdyt sukupolvenvaihdokset ovatkin vähen-

tyneet. Vuosien 1995–2000 aikana maataloustukea hakeneiden tilojen lukumäärä laski

98 700 tilasta 78 400 tilaan, mikä tarkoittaa keskimäärin 4,5 prosentin vuotuista vähe-

nemistä ja tilamäärän ennustettavaa puolittumista vuosien 1995 ja 2010 välillä (Lehto-

nen ym. 2002: 3–5). Tilojen vähenemisessä on ollut alueellisia eroja. Etelä- ja Länsi-Suo-

messa tilat ovat vähentyneet vähiten ja vastaavasti Itä- ja Pohjois-Suomessa eniten (Pyyk-

könen 2001a: 49). Sukupolvenvaihdosten määrä on vähentynyt vieläkin rajummin kuin

maatilojen lukumäärä. 1990-luvun alussa sukupolvenvaihdoksia tehtiin noin 2 500 vuo-

dessa ja vuosikymmenen lopussa enää noin 1 000 vuodessa. (Ala-Orvola 2002: 18–19;

Pyykkönen 2001b: 20.)

Maatilayrittäjien on ollut pakko sopeutua tapahtuneisiin muutoksiin joko tietoisesti tai

tiedostamatta. On olemassa erilaisia sopeutumisvaihtoehtoja, joista osa liittyy tuotan-

toon, sen määrään tai suuntaan: tuotantomäärä voidaan pitää samana, sitä voidaan

lisätä tai vähentää tai sitten tuotantosuunta voidaan vaihtaa. Tilanteeseen voidaan so-

peutua myös hankkimalla sivu- tai liitännäiselinkeinoja maatilalle esimerkiksi jatkojalos-

tuksesta. Tuloja voidaan pyrkiä lisäämään myös maatilatalouden ulkopuolelta joko yritys-

toiminnasta tai palkkatyöstä. Lisäksi yhtenä sopeutumisvaihtoehtona on maataloustuo-

tannon lopettaminen. (Sonkkila 2002.)

Virallinen maatalouspolitiikka kannustaa tilakoon kasvattamiseen ja tätä kautta tapah-

tuvaan kannattavuuden parantumiseen sekä keskittymiseen ja erikoistumiseen. Kuiten-

kin vain pieni osa maatilayrittäjistä vastaa tapahtuneisiin muutoksiin kasvattamalla tila-

kokoaan. Tilakoon kasvua rajoittavat kasvukauden lyhyys, tilojen sijainnin pirstaleisuus

sekä haluttomuus suuriin investointeihin ja riskinottoon. Ne maatilayrittäjät, jotka eivät

laajenna, tyytyvät joko luopumaan, köyhtymään tai etsimään uusia toimeentulolähteitä.

Tilojen monialaistuminen tai monitoimistuminen onkin vaihtoehto tilakoon kasvulle. Ter-

meillä viitataan tulojen hankkimiseen joko yritystoiminnasta tai palkkatyöstä. (Peltola

ym. 1998, Peltola 2000.)
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Maatilojen tarjoamat toimeentulomahdollisuudet, joko pää- tai sivutoimiset, ja maaseu-

dun asuttuna pitämisen tavoitteet nostavat maatilayrittäjyyden 2000-luvullakin yhdeksi

tärkeäksi maaseudun elinvoimaisuutta ja työmahdollisuuksia turvaavaksi tekijäksi. Maa-

seutupoliittisesta näkökulmasta maatilat ovat tärkeitä paitsi maaseudun elinkeinoraken-

teelle myös sen asuttuna pysymiselle. (YTR 2000.) Maatalous olennaisena osana elinvoi-

maista maaseutua nostetaan esille myös vuosille 2004–2007 tehdyssä maaseutupoliitti-

sessa kokonaisohjelmassa (YTR 2004: 89–93).

Tapahtuneiden muutosten ja maatilayrittäjyyden merkittävyyden takia onkin syytä kysyä,

miten maatilayrittäjyyden käy tulevaisuudessa. Maatilayrittäjyyden jatkuvuuden kannal-

ta nuoret maatilayrittäjät ovat ratkaisevassa asemassa. Silti erityisesti nuoria maatilayrit-

täjiä koskevia tutkimuksia on tehty vähän. Nyt tarvitaan tietoa nuorten maatilayrittäjien

motiiveista ryhtyä maatilayrittäjiksi, kokemuksista maatilayrittäjänä sekä tulevaisuuden-

suunnitelmista. Näin muita nuoria voidaan realistisin perustein kannustaa ja tukea maa-

tilayrittäjyyteen.

1.2 Tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä raportin
eteneminen

Tutkimus kohdistuu nuoriin alle 35-vuotiaisiin maatilayrittäjiin, jotka ovat aloittaneet

maatilanpidon Suomen Euroopan unionin jäsenyyden aikana. Tutkimuksessa on mukana

sekä maataloussuuntautuneita että monialaisia ja monitoimisia maatilayrittäjiä, joiden

väliltä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja. Maataloussuuntautuneella maatilayrittäjällä tai

maatilayrittäjäperheellä tarkoitetaan yrittäjää, joka saa tuloja pääasiallisesti maa- ja met-

sätaloudesta. Monialaisella maatilayrittäjällä tai maatilayrittäjäperheellä tarkoitetaan

puolestaan yrittäjää, joka harjoittaa joko maatilalla tai sen ulkopuolella maa- ja metsäta-

louden lisäksi muuta yritystoimintaa. Monitoimisella maatilalla tarkoitetaan tässä tutki-

muksessa maatilaa, jossa viljelijä, hänen puolisonsa tai molemmat käyvät maatalouden

harjoittamisen lisäksi palkkatyössä tilan ulkopuolella. Tässä työssä siis on käytössä hiukan

erilainen luokittelu, mitä esimerkiksi Peltola (2000) on käyttänyt. Hänen mukaansa mo-

nialainen tila on sellainen tila, jolla harjoitetaan muunkin alan toimintaa kuin maatalou-

den yritystoimintaa ja monitoiminen tila on sellainen tila, jolla tuloja hankitaan useasta

eri lähteestä, esimerkiksi yritystoiminnasta ja palkkatyöstä. Peltolan luokitteluun pala-

taan raportin luvussa 2 Maatilojen reagointi muuttuvaan toimintaympäristöön, ja tässä

työssä käytettävä kohderyhmien luokittelu esitetään tämän raportin luvussa 4 Maatalo-

ussuuntautunut vai monialainen maatila.

Tutkimus perustuu 37 nuoren maatilayrittäjän haastatteluun. Haastatteluista 18 tehtiin

Pohjois-Karjalassa ja 19 Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimus- ja haastattelukysymykset kohdis-

tuivat kolmeen osa-alueeseen (kuva 1). Ensinnäkin selvitettiin sitä, miksi nuoret ihmiset

päättävät ryhtyä maatilayrittäjiksi nykyisessä tilanteessa. Toiseksi selvitettiin, millainen on

nuorten maatilayrittäjien nykypäivä, kuten esimerkiksi mitä hyvää ja huonoa heidän työs-
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sään ja elämässään maaseudulla on, millaisena he pitävät menestyvää maatilayritystä ja

miten he kokevat oman tähänastisen menestymisensä työssään. Kolmanneksi tutkimuk-

sella selvitettiin, millaisena nuoret maatilayrittäjät näkevät maatilayrittäjyyden tulevai-

suuden omalla kohdallaan ja toisaalta yleisesti Suomessa.

ANALYSOINNIN KOHTEET

  Päätös    Tulevaisuus
Nykytila

- maatilayrittäjäksi -  kehittämis-
ryhtymisen syyt - hyvää työssä ja elämässä suunnitelmat

- huonoa työssä ja elämässä - omat
- menestyminen: oma ja yleinen tulevaisuuden-
- me – ne: strategiavalinta näkymät
- toimintaympäristö eli lähinnä EU  - yleiset

tulevaisuuden-
näkymät

Kuva 1.   Analysoinnin kohteet

Tutkimuksella saadaan tietoa nuorten maatilayrittäjien tuntemuksista ja kokemuksista

maatilayrittäjyyden eri puolista. Saaduista vastauksista on hyötyä niin mahdollisille tule-

ville maatilayrittäjille, nykyisille maatilayrittäjille kuin eri viranomaisillekin. Sellaiset nuo-

ret, jotka miettivät, ryhtyäkö maatilayrittäjäksi vai ei, voivat lukea tästä raportista sellais-

ten nuorten ajatuksia, jotka ovat ryhtyneet maatilayrittäjiksi, ja näin saada omille ajatuk-

silleen vertailukohdetta. Myös sellaiset henkilöt, jotka jo toimivat maatilayrittäjinä, voivat

saada raportista omille ajatuksilleen ja tuntemuksilleen vahvistusta ja kaikupohjaa. Maa-

tilayrittäjien kanssa toimivat ja maatalouspolitiikkaa määrittävät virkamiehet puolestaan

voivat hyödyntää raporttia hankkien siitä tietoa nuorten maatilayrittäjien tuntemuksista.

Virkamiehet saavat tutkittua tietoa siitä, miten heidän asiakkaansa kokevat työskentelyn

ja elämän maatilayrittäjinä. Tällaisen tiedon merkitystä korostaa entisestään se, että jat-

kossa suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle lisääntyy tarve tehdä sukupolvenvaihdok-

sia nykyistä enemmän, mikä tarkoittaa samalla lisääntyvää tiedontarvetta sukupolven-

vaihdoksista.

Tämän johdannon jälkeen raportissa käsitellään tutkimusaiheeseen liittyvää taustaa eli

käsitellään maatilojen reagointia muuttuvaan toimintaympäristöön sekä nuorista maati-

layrittäjistä aiemmin tehtyä tutkimusta. Sitten määritellään, mitä tarkoitetaan maatalo-

ussuuntautuneella, monialaisella ja monitoimisella maatilalla ja millaisia erityispiirteitä

tilojen luokittelussa kyseisiin ryhmiin on käytetty tässä tutkimuksessa. Taustaosion jäl-

keen raportissa esitellään käytetyt haastattelu- ja analyysimenetelmät. Seuraavaksi siirry-

tään haastatteluaineiston analyysiin, jossa ensin käydään läpi taustatiedot tutkimukseen

osallistuneista tiloista ja maatilayrittäjistä. Varsinaisessa analyysiosiossa on kolme pää-
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osaa, jotka ovat maatilayrittäjäksi ryhtyminen, maatilayrittäjien kokemukset nykypäiväs-

tä sekä maatilayrittäjyyden tulevaisuus. Analyysiosion jälkeen raportissa vedetään yhteen

saadut tulokset ja tehdään päätelmiä tuloksista ja tutkimuksen etenemisestä sekä noste-

taan esille uusia tutkimusaiheita.
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2 Maatilojen reagointi muuttuvaan
toimintaympäristöön

Maatalouden toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia. Suomen Euroopan

unioniin liittyminen on näistä muutoksista viimeaikaisin. Maatilayrittäjät reagoivat muu-

toksiin eri tavoin riippuen muun muassa henkilökohtaisista taidoista ja mieltymyksistä

sekä tilan koosta ja resursseista. Sonkkila (2002: 103) on väitöskirjassaan erotellut kah-

deksan maatilan selviytymiskeinoa, jotka ovat (1) nykyisen tuotannon ylläpitäminen, (2)

tuotannon laajentaminen, (3) tuotannon vähentäminen, (4) tuotantosuunnan vaihtami-

nen, (5) sivu- ja liitännäiselinkeinojen tai (6) jatkojalostuksen kehittäminen, (7) maatalou-

den ulkopuolisten tulojen lisääminen sekä (8) tuotannon lopettaminen.

Edellä esitetyistä Sonkkilan (2002: 103) erittelemistä selviytymiskeinoista lienee karkeasti

johdettavissa kolme erilaista strategiaa, jotka ovat tilan maataloussuuntautuneisuus, ti-

lan monitoimistuminen tai -alaistuminen sekä maatalouden lopettaminen. Maatalous-

suuntautuneiden tilojen joukossa on hyvin eri lailla toimivia tiloja. Niiden koot ja tuotan-

tosuunnat vaihtelevat. Lisäksi niillä on menossa erilaisia prosesseja: yhtä tilaa laajenne-

taan voimakkaasti, toisella vedetään henkeä laajennusprojektien välillä, kolmannella jat-

ketaan vanhaan malliin, neljännellä vaihdetaan tuotantosuuntaa, viidennellä ajetaan tuo-

tantoa alas. Vaihtoehtoja on monia.

Erityisesti maataloussuuntautuneilla maatiloilla tapahtuva yrityskoon kasvu on yleismaa-

ilmallinen ilmiö. Tilakokoa kasvattamalla toimiala pyrkii vastaamaan tiukentuvaan kilpai-

lutilanteeseen. Kyseisellä maatilojen kehityssuunnalla on vaikutuksia maaseudun elinvoi-

maisuuteen ja asuttuna pitämiseen. Mitä suuremmiksi maatilayritykset kasvavat, sitä

harvemmille viljelijöille ja viljelijäperheille ne takaavat toimeentulon. Kun maatilayrittä-

jyyden merkitys työllistäjänä ja toimeentulon antajana supistuu, etäännytään samalla

maaseudun asutuspäämääristä. (Katso esim. Järvenpää 2002: 5; Peltola 2000: 12, 195.)

Maatilayrityksien monialaistuminen tai -toimistuminen on myös yleinen ja laajentuva il-

miö. Peltola (2000: 24) jakaa tutkimuksessaan Viljelijäperheiden monitoimisuus suoma-

laisilla maatiloilla sellaiset tilat, joilla toimeentuloa saadaan muualtakin kuin varsinaisesta

maa- ja metsätaloudesta, monialaisiin ja monitoimisiin maatiloihin. Monialaisella maati-

lalla Peltola (2000: 24) tarkoittaa tilaa, jolla harjoitetaan muunkin alan kuin maatalouden

yritystoimintaa. Termin on nähty viittaavan nimenomaan itse yritykseen (Rantamäki-Lah-

tinen 2002: 7). Monitoimisella tilalla Peltola (2000: 24) viittaa tilaan, jolla viljelijäperhe

saa tuloja useasta eri lähteestä. Monitoimisuuteen kuuluvat sekä muu kuin maatilatalo-

uteen liittyvä yritystoiminta että palkkatyö. Peltolan jaottelussa monitoimisuus- ja alai-

suus ovat nähtävissä hierarkisina termeinä, joissa monitoimisuus sisältää monialaisuu-

den. Tässä tutkimuksessa termejä käytetään rinnakkaisina. Monialaisiksi tiloiksi määritel-

lään ne tilat, joilla harjoitetaan muutakin yritystoimintaa kuin maa- ja metsätaloutta ja

monitoimisiksi tiloiksi määritellään ne tilat, joilla tuloja hankitaan maatilatalouden lisäksi

tilan ulkopuolisista palkkatöistä.
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Tilan ulkopuolelta saatavat ansiot ovat yleisiä niin Suomessa kuin muissakin teollisuus-

maissa. Suomessa monitoimisuus on ollut aina yleistä jo kasvukauden lyhyydestä johtu-

en. (Peltola 2000: 195–216; YTR 2000: 73, 118.)  Monitoimisuus voi olla maatiloilla vain

välivaihe, mutta useissa tapauksissa se on jo tilanpitoa aloitettaessa mietitty pysyväksi

ratkaisuksi. Perhe- ja henkilökohtaiset syyt kuten arvostukset sekä yksilölliset taidot ja

ominaisuudet vaikuttavat sekä halukkuuteen että mahdollisuuksiin hankkia tuloja maa-

tilan ulkopuolelta.

Tilojen monitoimistuminen tai -alaistuminen on nähty tärkeänä maaseudun kehittymi-

sen kannalta. Kun tiloille syntyy aiempaa enemmän yritystoimintaa, lisääntyvät myös

mahdollisuudet uusien työpaikkojen syntymiseen. (Katso esim. YTR 2000: 118.) Mitä

enemmän maaseudulla on työpaikkoja, sitä paremmat mahdollisuudet ihmisillä on työs-

kennellä ja asua maaseudulla samalla ylläpitäen alueen palvelurakennetta.
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3 Nuoria maatilayrittäjiä koskeva tutkimus

Maatilayrittäjyydestä ja varsinkin maataloudesta on tehty paljon tutkimuksia. Läheskään

aina tutkimuksissa nuoria maatilayrittäjiä ei eroteta muista viljelijöistä. Kaikissa tutkimuk-

sissa nuorten erottaminen muista ikäryhmistä ei olekaan olennaista. Tietyissä tapauksis-

sa nuorten maatilayrittäjien tutkiminen on kuitenkin tärkeää. Tärkeyttä voidaan perus-

tella maaseudulla tapahtuneella rakennemuutoksella ja sukupolvenvaihdosten määrän

vähentymisellä maamme EU-jäsenyyden jälkeen. Nuorissa maatilayrittäjissä on maatila-

yrittämisen ja maaseudun tulevaisuus.

Suomalaisen maatalouden rakenteen yksi ongelma tulevina vuosina on viljelijöiden ikä-

rakenteen painottuminen vanhempiin ikäluokkiin (Lehtonen ym. 1999: 40–41, 129).

Vuonna 1996 joka neljäs aktiivitila oli yli 55-vuotiaan viljelijän hallussa. Nuorten viljelijöi-

den osuus oli puolestaan alhainen, vain 15 % viljelijöistä oli alle 35-vuotiaita. Syiksi maa-

talouden sukupolvenvaihdosten alhaiseen tasoon arveltiin joko tilojen lunastamiseen liit-

tyvän järjestelmän puutteita tai heikkoa uskoa tulevaisuuteen.

Suomessa ei tilastoida erikseen sukupolvenvaihdosten kokonaismäärää. Maatalousyrit-

täjien eläkevakuutuksen piiriin tulleiden uusien viljelijöiden määrän perusteella arvioitu-

na sukupolvenvaihdosten määrä on romahtanut 1990-luvulla. 1990-luvun alussa suku-

polvenvaihdoksia tehtiin noin 2 500 vuodessa ja vuosikymmenen lopussa enää noin

1 000 vuodessa. (Ala-Orvola 2002: 18–19.) Sukupolvenvaihdoksia on tehty näiden vuo-

sien aikana ennätysmäisen vähän. Sukupolvenvaihdosaktiivisuus on ollut Etelä- ja Länsi-

Suomessa voimakkaampaa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tuotantosuunnittain sukupol-

venvaihdosaktiivisuudessa ei ole kovin suuria eroja. (Pyykkönen 2001b: 20.)

Sukupolvenvaihdokseen liittyy huomattava määrä taloudellisia tekijöitä ja kannustimia

(katso esim. Pyykkönen 2001b, Katila 2000), mutta henkistenkin tekijöiden painoarvo

on siinä suuri. Maatilan pidossahan ei tavallisesti ole kyse pelkästä yritystoiminnasta,

vaan siihen liittyy paljon muitakin tekijöitä, kuten sukutilan jatkuvuus ja maatilayrittäjyys

elämäntapana (katso esim. Silvasti 2004). Henkilökohtaisella tasolla sukupolvenvaihdos-

ta voidaan tarkastella niin tilasta luopujan kuin sen jatkajankin näkökulmista. Esimerkiksi

Silvasti (2004: 79–108) on analysoinut maatilayrittäjien kokemuksia sukupolvenvaihdok-

sesta. Hänen aineistossaan ja analyysissaan ovat painottuneet kertomukset tilasta luopu-

misesta.

Sukupolvenvaihdokseen liittyy olennaisesti tilan kehittäminen. Mikäli tilan jatkaja on tie-

dossa, tilaa kehitetään usein aktiivisemmin kuin jos jatkajaa ei ole tiedossa (Silvasti 2004:

82–87). Toisaalta monet nuoret maatilayrittäjät investoivat innokkaasti tilaansa heti sen

haltuunoton jälkeen. Nuoren viljelijän aloittamistukea vuosina 1996–1998 saaneet tilat

ovat kehittäneet sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilaa voimakkaasti, kasvattaneet pelto-

alaa ja investoineet (Pyykkönen 2001b: 20).

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen nuorilla maatilayrittäjillä alkaa varsinainen, vastuunalai-

nen työ maatilayrittäjänä. Rajamäki (1996: 2, 47–48) on selvittänyt päättötyössään Suo-
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men EU-jäsenyyden vaikutuksia alle 35-vuotiaiden maatalousyrittäjien elämään ja tule-

vaisuuden suunnitelmiin. Tutkimustulosten mukaan nuorten maatalousyrittäjien tulot

putosivat tuotantosuunnasta riippuen 30–50 % tuottajahintojen romahtamisen seurauk-

sena. Tuotantokustannukset eivät kuitenkaan laskeneet samassa suhteessa. Nuorten

maatalousyrittäjien elantoon jäävä rahamäärä pienentyi noin kuusi prosenttia ensimmäi-

sen EU:n jäsenyysvuoden aikana. Avoin kilpailutilanne EU:n muiden jäsenmaiden maata-

lousyrittäjien kanssa koettiin vakavana uhkana alan yritystoiminnan tulevaisuudelle. Nuor-

ten viljelijöiden työmotivaatio heikentyi tukimuotojen vaikutuksesta. Keskeisimpiin ke-

hittämissuunnitelmiin kuuluivat kustannusten alentaminen, yhteistyön lisääminen mui-

den viljelijöiden kanssa, tuotantomäärän kasvattaminen sekä tuotannon laadun paran-

taminen.

Timonen (2000) on väitöskirjassaan tutkinut maatilayritysten yrittävyyttä, liikkeenjohtoa

ja menestymistä. Hänen (2000: 75–85) mukaansa nuoremmilla maatilayrittäjillä oli pa-

rempi koulutus kuin vanhemmilla maatilayrittäjillä. Alle 35-vuotiaista vain 5 % oli vailla

ammatillista koulutusta, kun vastaava osuus yli 55-vuotiailla oli kolmannes. Maatilayri-

tyksissä päätoimisesti työskennelleiden puolisoiden koulutus oli merkitsevästi heikompi

kuin tilapäisesti tai osa-aikaisesti tilalla työskennelleiden puolisoiden koulutus. Timonen

(2000) huomasi niin ikään, että ikä ei erottele maatilayrittäjien yrittäjyysideologian ra-

kentumista muutoin kuin suhtautumisessa työhön. Työ ei ole niin keskeistä nuorille maa-

tilayrittäjille kuin vanhemmille maatilayrittäjille. Samoin se ei ole niin keskeistä koulute-

tuille maatilayrittäjille kuin vähemmän koulutetuille maatilayrittäjille. (Timonen 2000: 150.)

Vuonna 1997 valmistuneessa tutkimuksessa Selviytyjiä, epätietoisia ja putoajia, Nuoren

viljelijäväestön erilaistuminen (Pråhl-Ollila 1997) on kerätty yhteen alle 45-vuotiaiden

suomalaisten viljelijöiden vuosina 1993, 1995 ja 1997 tekemiä arvioita maataloustyön

rasittavuudesta, maatalouden muutoksesta, selviytymisestä, voimavaroista ja tulevaisuu-

desta. Tutkimuksessa kuvataan lähinnä sitä, miten nuoret viljelijät keskimäärin voivat ja

miten he arvelevat selviytyvänsä sekä selviytymisen perustana olevia voimavaratekijöitä

ja niiden merkitystä viljelijän elämässä. Pråhl-Ollillan (1997) mukaan kolmannes viljelijöis-

tä näki tulevaisuutensa valoisana ja joka viides viljelijä arvioi tulevaisuutensa synkäksi. Yli

puolet tutkituista nuorista viljelijöistä uskoi tilansa toiminnan jatkuvan vielä viiden vuo-

den kuluttua. Epävarmoja tilansa tulevaisuudesta oli kolmannes vastaajista. Voimia anta-

viksi tekijöiksi nousivat maaseutu elinympäristönä, puoliso, lapset ja uskonto. (Pråhl-Olli-

la 1997.)

Kallio (1997) on tutkinut viljelijäväestön henkistä ilmapiiriä ja syitä sen huononemiseen,

viljelijäväestön selviytymiskeinoja sekä mahdollista talonpoikaisidentiteetin murenemista

Suomen EU-jäsenyyden alkuaikana. Kallion (1997) tutkimuksessa on mukana eri ikäisiä

maatilayrittäjiä, mutta siinä myös erotellaan nuoria maatilayrittäjiä vanhemmista maati-

layrittäjistä. Maatilayrittäjän iällä olikin jonkin verran vaikutusta viljelijän kokemalle hen-

kiselle rasitukselle. Talouteen ja toimeentuloon liittyvistä asioista 30–40-vuotiaat yrittäjät

huolehtivat eniten, ja sukupolvenvaihdokseen liittyvistä asioista huolta kantoivat eniten

alle 30-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat yrittäjät (Kallio 1997: 36–37). Kallio (1997: 85–86) löysi

tutkimuksessaan neljä erilaista viljelijöiden käyttämää selviytymistapaa, joiden edustajat
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hän nimesi odottajiksi, laajentajiksi, supistajiksi ja lopettajiksi. Nuoria oli näistä ryhmistä

erityisesti laajentajissa, mutta myös lopettajissa. Laajentajiin liittyi muun muassa maata-

loustulojen suuri osuus kaikista tuloista ja vahva usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Lopettajiin puolestaan liittyivät muun muassa merkittävät tulot tilan ulkopuolelta.

Niin nuoret kuin vanhemmatkin maatilayrittäjät joutuvat toimimaan jatkuvasti muuttu-

vassa toimintaympäristössä ja sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Sonkkila (2002: 101–104) on tutkinut maatilayrittäjien EU-sopeutumiseen liittyvää pää-

töksentekoa ja strategisia ratkaisuja vuosina 1993 ja 1998. Maatilayrittäjien joko tietoi-

sen tai tiedostamattoman EU-sopeutumiseen liittyvän päätöksenteon mukaisesti maati-

layrittäjät voitiin luokitella nykyisen tuotannon ylläpitäjiin (44 %), tuotannon laajentajiin

(20 %), tuotannon vähentäjiin (3 %), tuotantosuunnan vaihtaneisiin (5 %), sivu- ja liitän-

näiselinkeinoja tai jatkojalostusta kehittäneisiin (3 %), maatalouden ulkopuolisia tuloja

lisänneisiin (10 %) sekä tuotannon lopettaneisiin (15 %). Maataloustuotteiden jatkoja-

lostus, maatalouden ulkopuolisten tulojen lisäys ja tuotannon laajentaminen ovat ylei-

sempiä keskimääräistä nuorempien maatilayrittäjien hallinnassa olevilla maatiloilla, kun

taas vastaavasti nykyistä tuotantoa vähentävät tai nykyisessä tuotannossa pitäytyvät

maatilayrittäjät ovat selvästi muita maatilayrittäjiä vanhempia. Tuotantosuunnan vaihta-

minen maatiloilla taas tapahtuu usein sukupolvenvaihdoksen aikana tai heti sen jälkeen.

(Sonkkila 2002: 66.)

Sonkkilan (2002) esittelemien selviytymisstrategioiden lisäksi sopeutumiskeinoja muut-

tuneeseen maatalousympäristöön voidaan tarkastella maataloussuuntautuneisuutena ja

monialaistumisena tai monitoimistumisena. Peltolan (2000: 191–216) tutkimuksen mu-

kaan monitoimiset tilat poikkeavat päätoimisista tiloista viljelijän iän, peltoalan ja muual-

ta kuin maa- ja metsätalousalalta saadun koulutuksen perusteella. Monitoimiset maati-

layrittäjät ovat puolisot mukaan lukien nuorempia, heillä on enemmän muun kuin maa-

ja metsätalousalan koulutusta sekä pienemmät tilat kuin päätoimisilla. Ansioita maatilal-

le saadaan siis sitä todennäköisemmin muualtakin kuin oman tilan alkutuotannosta, mitä

parempi muun kuin maa- ja metsätalousalan koulutus viljelijällä tai viljelijäpuolisolla on,

mitä pienemmästä tilasta ja mitä nuoremmasta viljelijästä ja puolisosta on kyse.

Nuoret maatilayrittäjät eivät ole mikään homogeeninen joukko. Heitä erottelevat toisis-

taan muun muassa tuotantosuunnat, tilakoot ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Hirvi

(2004) on tutkinut nuorten maatilayrittäjien tulonmuodostusta ja työnkäyttöä kolmella

eri toimialalla eli maidontuotannossa, sikataloudessa ja viljantuotannossa. Hän on huo-

mannut muun muassa, että nuorten viljelijöiden keskimääräiset viljelyalat olivat suurem-

pia kuin vanhempien viljelijöiden viljelyalat mutta samalla nuoret olivat velkaisempia kuin

vanhemmat. Erityisesti nuoret viljelijät sika- ja maitotiloilla olivat vanhempia viljelijöitä

velkaisempia.
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4 Maataloussuuntautunut vai monialainen
maatila

4.1 Tilojen määrittely

Maatilan luokittelu joko maataloussuuntautuneeksi, monitoimiseksi tai monialaiseksi ti-

laksi ei ole yksiselitteistä eikä ongelmatonta. Kun maatiloja jaotellaan maataloussuun-

tautuneisiin tai monitoimisiin tiloihin, on keskeistä miettiä, mihin tarkoitukseen luokitte-

lua tarvitaan. Maataloussuuntautuneiden ja monitoimisten maatilojen rajanveto voi olla

vain tutkimuksen sisäinen ongelma, mutta luokittelua voidaan pohtia myös siitä näkö-

kulmasta, onko luokittelulle käyttöä maatalouspolitiikan toimenpiteiden suuntaamises-

sa. Maatalouspolitiikassa luokittelulla on ollut merkitystä esimerkiksi investointituissa,

sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä avustuksissa, työttömyysturvan saamisessa, eläkkeissä

ja lomituspalveluissa. (Peltola 2000: 196.) Ryhmittelyä tiettyjen kriteerien perusteella voi-

daan pitää tarpeellisena myös silloin, kun maatilayrittäjän omaa mielipidettä ei pidetä

riittävänä perusteena luokittelun ja erottelun tekemiselle (Peltola 1999: 29, 45). Maaseu-

tupolitiikan näkökulmasta maatiloja ei ole tarpeen jaotella päätoimisuuden perusteella,

vaan olennaisempaa on tarkastella erilaisia maatiloja asumisen perusteella. Jos tilalla asu-

taan vakituisesti, sen maaseutupoliittinen merkitys on erilainen kuin sellaisen tilan, jolla

ei asuta vakituisesti. (Peltola 2000: 198.)

Peltola (1999: 29–48) on tarkastellut tutkimuksessaan Päätoimisuuskriteerit suomalaisil-

la maatiloilla tekijöitä, joiden avulla maatilayritys voidaan tarvittaessa luokitella päätoimi-

seksi eli kokoaikaiseksi tai sivu- tai monitoimiseksi. Tutkimuksen pohjalta päätoimisuu-

den määrittelyssä käyttökelpoisiksi kriteereiksi nousevat tulonmuodostus ja työaika. Luo-

kittelua tehtäessä on oleellista ratkaista, mitkä tuloa tuottavat toiminnot sisällytetään

maatilatalouteen ja kenen tai keiden tulot ja työpanos otetaan tarkasteluun mukaan.

Yleisimmin luokittelussa keskitytään joko viljelijän tuloihin ja työpanokseen tai viljelijäpa-

rin ollessa kyseessä sekä viljelijän että puolison tuloihin ja työpanokseen.

Peltola (1999: 39 & 2000: 29) on siis päätynyt käyttämään omassa tutkimuksessaan

ensisijaisina kriteereinä tulonmuodostusta ja työnkäyttöä. Sen mukaisesti tila on katsottu

päätoimiseksi, jos maatilataloudesta saatavien tulojen osuus on kummallakin puolisolla

vähintään 75 % kokonaistuloista ja he molemmat työskentelevät maataloudessa vähin-

tään 1 350 tuntia vuodessa. Lisäksi ryhmittelyn apuna on käytetty verotus- ja työnkäyttö-

tietoja sekä kyselystä saatuja tietoja, elleivät kyseiset kriteerit ole täyttyneet tai tilaa kos-

kevat tiedot ovat olleet ristiriitaisia.

Viljelijäperheen monitoimisuutta selittää Peltolan (2000) mukaan koulutustaso, tilan pel-

topinta-ala sekä ikä. Mitä parempi on muun kuin maatalouden koulutus, mitä pienempi

tila on ja mitä nuorempi viljelijä on, sitä todennäköisemmin tila on monitoiminen. Tästä

on päätelty, että monitoimisuus ei tule vähenemään tulevaisuudessa. Siis monitoimisuus
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on erityisen olennaista nuorten maatilayrittäjien kannalta ja tätä kautta maaseudun tule-

vaisuuden kannaltakin.

4.2 Tilojen määrittely tässä tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa tilat luokitellaan joko maataloussuuntautuneeksi, monialaiseksi tai

monitoimiseksi pääasiallisesti haastateltujen ilmoittamien tulojen mukaan. Tila, jolla ta-

pauksesta riippuen joko viljelijäperhe tai viljelijä saa 75 % tai enemmän tuloistaan maa-

ja metsätaloudesta, määritellään maataloussuuntautuneeksi (kuva 2). Tilat, joilla enem-

män kuin 25 % tuloista tulee muusta kuin maa- ja metsätaloudesta, määritellään puo-

lestaan monialaisiksi tai monitoimisiksi tiloiksi. Tässä työssä monialaisella tilalla tarkoite-

taan sellaista tilaa, jolla maatalouden lisäksi harjoitetaan jotakin muutakin yritystoimin-

taa kuin maataloutta ja monitoimisella tilalla tilaa, jolla tuloja hankitaan työskentelystä

tilan ulkopuolella.

Tilan tulojen jakautuminen Tilan määrittely

75% tai enemmän maatilataloudesta Maataloussuuntautunut tila

Enemmän kuin 25 % muusta Monialainen tila

yritystoiminnasta kuin maatilataloudesta

Enemmän kuin 25 % tilan ulkopuolisesta Monitoiminen tila

palkkatyöstä

Kuva 2.   Tilojen luokittelu maataloussuuntautuneiksi, monialaisiksi ja monitoimisiksi tässä tutkimuksessa.

Edellä tilojen luokitteluun käytettiin tilojen tuloja, mutta kuten Peltolakin (1999) on käyt-

tänyt tilojen luokittelussa tulojen lisäksi myös tilan työllistävyyttä, niin tehdään tässäkin

työssä.Tiloja siis katsotaan hiukan eri tavoin, kun niitä määritellään joko maataloussuun-

tautuneiksi, monialaisiksi tai monitoimisiksi tiloiksi sen suhteen millainen perhe niillä asuu

ja työskentelee (kuva 3). Mikäli tilalla asuu viljelijäpariskunta, jonka molemmat puolisot

työskentelevät ensisijaisesti tilalla tai siihen liittyvässä elinkeinossa, käytetään tilan luokit-

telussa molempien puolisoiden yhteenlaskettuja tuloja (a). Jos tilaa pitää yksi henkilö,

luokitellaan tilan suuntautuneisuus luonnollisesti hänen tulojensa mukaan (c).
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PERHE- Viljelijäpariskunta, Pariskunta,     Viljelijä
YKSIKKÖ jonka molempien jonka toinen    pelkästään (c)

ensisijainen osapuoli
työpaikka on ei osallistu
maatilalla (a) tilanpitoon (b)

LUOKITTELUN     Perhe                       Viljelijä
PERUSTA

Kuva 3.   Perheyksikön vaikutus tilojen luokitteluun tässä tutkimuksessa.

Haastateltujen tilojen joukossa on myös sellaisia tiloja, joilla asuvat henkilöt muodostavat

keskenään pariskunnan mutta eivät viljelijäpariskuntaa (b). Tällaisen tilan ollessa kysees-

sä ei puolison osuuden huomioon ottaminen tee oikeutta tilan luokittelulle. Monesti

nuorten ihmisten parisuhteet eivät ole vielä vakiintuneet ja heillä voi olla erilliset taloudet

huolimatta asumisesta saman katon alla. Esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori henkilö hoi-

taa maatilaa käytännössä yksin, mutta hänen kanssaan asuu henkilö, joka ei osallistu

tilan töihin ja hankkii tulonsa tilan ulkopuolelta, ei tilaa voida oikeutetusti määritellä

monitoimiseksi puolison tulojen takia. Tällaisessa tapauksessa tilan maataloussuuntautu-

neisuus tai monitoimisuus määritellään pelkästään viljelijän tulojen mukaan. Mikäli puo-

liso työskentelee ensisijaisesti tilalla, määritellään tila viljelijäpariskunnan (luokka a) mu-

kaisesti. Pariskuntien parisuhdestatus (avo- tai avioliitto) ei vaikuta määrittelyyn, vaan se

tehdään puolisojen maatilan hoitamisen, siellä tapahtuvaan yritystoimintaan osallistumi-

sen tai molempien kautta.

Sellaisten pariskuntien, joissa molemmat todella työskentelevät tilalla tai siellä tapahtu-

vassa yritystoiminnassa, erottaminen sellaisista pariskunnista, joissa puolisolla ei ole to-

dellisuudessa oikeastaan mitään tekemistä maatilayrittäjyyden kanssa, on nähty tarpeel-

liseksi, jotta tilojen luokittelu olisi mahdollisimman hyvin tutkimuksen tarpeita palveleva.

Muutoin voisi helposti syntyä tilanteita, joissa sama tila ja maanviljelijä luokitellaan eri

tavoin sen mukaan, millaisessa parisuhteessa hän elää. Seurusteluvaiheessa tila luokitel-

taisiin pelkästään maanviljelijän tulojen mukaan, mutta yhdessäasumisvaiheessa, jossa

kuitenkin tulot ja taloudet ovat vielä erilliset, tila luokiteltaisiin yhteisten tulojen mukai-

sesti, vaikkei tällaisia ’yhteisiä tuloja’ ja yhteistä tilaa ole edes olemassa. Tällainen jaottelu

on paikallaan siitäkin syystä, että esimerkiksi Siiskonen (1990: 107) on kirjoittanut siitä,

miten nykyisin naisten tavoitteena ei ole tulla emänniksi maatiloilla vaan he käyvät töissä

tilan ulkopuolella. Tällöin syntyy kaksi erilaista ja eri paikkoihin sijoittuvaa ammattiroolia:

isäntä toimii maatilayrittäjänä tilalla ja emäntä toimii palkkatöissä tilan ulkopuolella.

Vuonna 2004 tehdyissä haastatteluissa myös haastatellun oma näkemys tilansa määrit-

telystä on rajatapauksissa voinut vaikuttaa tilan luokitteluun. Vuonna 2003 tehdyt haas-

tattelut on luokiteltu pelkän haastattelumateriaalin pohjalta. Tuolloin haastatellut henki-

löt eivät itse ole voineet ilmaista mielipidettään tilan luokittelusta.
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5 Haastattelu- ja analyysimenetelmät

Työn empiirinen aineisto koostuu 37 nuoren maatilayrittäjän tai maatilayrittäjäpariskun-

nan haastattelusta. Näistä 19 tehtiin Etelä-Pohjanmaalla ja 18 Pohjois-Karjalassa. Haas-

tateltavat poimittiin Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien erilaisilta maa-

seutualueilta: harvaan asutulla, ydinmaaseudulla ja kaupunkien läheisellä maaseudulla

toimivista nuorista maatilayrittäjistä. Haastatteluja tehtiin kahdessa jaksossa hankkeessa

tapahtuneiden tutkijavaihdosten vuoksi. Ensimmäiset 15 haastattelua tehtiin keväällä

2003 ja loput 22 haastattelua alkuvuodesta 2004. Tutkija Tarja Toivonen teki haastatte-

luja keväällä 2003, ja loput haastattelut tekivät tutkija Telle Lemetyinen ja tutkimusavus-

taja Terttu Poranen.

Nuorten maatilayrittäjien yhteystiedot saatiin eri tavoin Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Poh-

janmaalta. Pohjois-Karjalasta kuntien maaseutusihteerit luovuttivat niiden kriteereitä vas-

taavien henkilöiden yhteystiedot, jotka olivat antaneet luvan yhteystietojensa luovutta-

miseen tutkimuskäyttöön. Lisäksi maaseutusihteerit hiukan kuvailivat kyseessä olevia yrit-

täjiä. Etelä-Pohjanmaan osalta nuorten maatilayrittäjien yhteystiedot saatiin maa- ja

metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen kautta. Näiden haastateltavien valintaan

saatiin apua Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosastolta.

Haastatteluihin valittiin sellaisia nuoria maatilayrittäjiä, jotka olivat aloittaneet toimintan-

sa Suomen EU-jäsenyyden jälkeen ja jotka olivat 35-vuotiaita tai sitä nuorempia. Haas-

tatteluihin otettiin sekä maataloussuuntautuneita että monialaisia tai monitoimisia maa-

tilayrittäjiä. Haastateltujen tarkempi kuvaus esitetään tämän raportin luvussa 6 Tutkitut

tilat ja haastatellut yrittäjät.

Nuoret maatilayrittäjät suostuivat haastateltaviksi mielellään; vain muutama viljelijä kiel-

täytyi haastattelusta. Haastattelut kestivät noin tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haas-

tattelun alussa haastateltaville kerrottiin vielä uudelleen tutkimuksen tarkoitus ja kohde-

ryhmä, vaikka ne oli jo puhelimessa haastattelusta ja haastatteluajankohdasta sovittaes-

sa selvitettykin. Tällä haluttiin lisätä haastateltavien kiinnostusta, ajatusten suuntautu-

mista ja motivaatiota tutkimusta ja haastattelukysymyksiä kohtaan. Haastattelu aloitet-

tiin taustatietojen (liite 1) läpikäynnillä. Koska taustatietolomakkeessa oli runsaasti kysy-

myksiä, täyttivät haasteltava ja haastattelija sen yhdessä siten, että molemmat näkivät

kysymykset.

Käytetyssä taustatietolomakkeessa (liite 1) oli kysymyksiä, joihin oli mahdollista vastata

hyvin eri tavoin ja näin oli tehtykin. Seuraavissa tutkimuksissa taustatietolomakkeen täs-

mällisyys on varmistettava, että esimerkiksi työllisyyskysymyksestä selviää, ovatko työlli-

set palkollisia vai talkootyöläisiä ja kuinka paljon he tekevät työtä. Huolehtimalla tausta-

tietolomakkeen kysymysten yksiselitteisyydestä varmistetaan saatujen vastausten täsmäl-

lisyys ja yhteensopivuus, jolloin tietoja voidaan käyttää analysoinnissa.

Taustatietojen läpikäynnin jälkeen haastateltavalle kerrottiin pääteemat, joita haastatte-

lussa käsitellään. Teemat olivat (1) maatilayrittäjäksi ryhtyminen sekä (2) maatilayrittäjä-
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nä olemisen nykytila ja (3) tulevaisuus (liite 2). Haastattelua ei voi kutsua varsinaiseksi

teemahaastatteluksi, koska haastattelulomakkeessa oli paljon kysymyksiä. Mikäli vastaa-

va tutkimus toistetaan, kannattanee miettiä kysymysten määrän vähentämistä. Kysy-

mysten määrästä huolimatta haastatteluissa kuitenkin pyrittiin siihen, että kysymykset

eivät kahlitse vaan ohjaavat haastateltavaa ja että hän saa puhua mahdollisimman va-

paasti. Näin myös sellaiset mielipiteet ja ajatukset, joita ei haastattelujen suunnitteluvai-

heessa oltu huomioitu, pääsivät toivottavasti esille. Vuosina 2003 ja 2004 tehdyissä haas-

tatteluissa esitettiin samat kysymykset, mutta niiden järjestystä vaihdettiin hiukan. Haas-

tattelut nauhoitettiin ja litteroitiin jälkeenpäin sanasta sanaan. Yksi haastattelunauha

litteroitiin kuitenkin vain osittain teknisten vaikeuksien vuoksi.

Koska haastattelulomakkeen kysymykset ja tutkimuksen kohteet ovat hyvin pitkälti pääl-

lekkäisiä, toteutettiin analysointi aluksi kysymyskohtaisesti. Toisin sanoen kutakin tutki-

muskysymystä vastaavat haastattelukysymykset analysoitiin yksittäin. Haastattelukysy-

mysten taustatietoina pidettiin haastateltavan sijaintia (Pohjois-Karjala – Etelä-Pohjan-

maa), strategiavalintaa (maataloussuuntautunut – monialainen, monitoiminen) sekä ti-

lan haltuunottovuotta. Mikäli mielipiteissä on havaittu eroja taustatietojen suhteen, on

näistä eroista mainittu analyysitekstissä. Haastattelujen kysymyskohtaisen analyysin jäl-

keen koko haastattelumateriaali luettiin vielä läpi pitäen mielessä se, että haastateltavat

ovat voineet puhua analysoidusta aiheesta myös muussa yhteydessä kuin varsinaisesti

teemaa käsittelevässä kysymyksessä.

Yleisesti tässä raportissa tiloista käytetään joko nimitystä maataloussuuntautunut tai

monialainen maatilayritys. Tämä siitä syystä, että monitoimisiksi luokiteltavia tiloja on

tutkimuksessa mukana vain kaksi. Ne on yhdistetty monialaisten tilojen kanssa samaan

luokkaan. Niissä analyysin kohdissa, joissa monitoimiset tilat ovat eronneet muista tilois-

ta, se mainitaan erikseen.
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6 Tutkitut tilat ja haastatellut yrittäjät

6.1 Tutkitut tilat

  Etelä-Pohjanmaa      Pohjois-Karjala          Yhteensä
Tiloja yhteensä 19 18 37
 - maataloussuuntautuneita 12 13 25
 - monialaisia   7   3 10
 - monitoimisia   0   2   2
 - kasvinviljelytiloja   5   3   8
 - kotieläintiloja 14 15 29
 - keskipeltopinta-ala (ha) 71,2 46,1 59,0
 - keskimetsäpinta-ala (ha) 71,8 63,2 67,6

Tutkimus perustuu yhteensä 37 tilan yrittäjän tai yrittäjäparin haastatteluun, joista 19

tehtiin Etelä-Pohjanmaalla ja 18 Pohjois-Karjalassa. Haastatelluista pääyrittäjistä neljä oli

naisia ja loput miehiä. Osassa haastatteluista läsnä olivat sekä tilan emäntä että isäntä.

Tällaisten yhteishaastattelujen lukumäärää on mahdotonta sanoa täsmällisesti, koska

monesti näissä haastatteluista puoliso oli haastattelussa mukana vain osan aikaa tehden

samalla jotakin muuta, esimerkiksi laittaen ruokaa. Joissakin haastatteluissa läsnä oli myös

haastateltavan muita sukulaisia, lähinnä hänen vanhempansa. Vaikkakin tällaisessa tilan-

teessa haastateltava saattoi tarkistaa joitakin tietoja vanhemmiltaan, lähes pääsääntöi-

sesti heidän läsnäolonsa haastattelussa pikemminkin haittasi haastattelua kuin edisti sitä.

Ymmärrettävästi monen nuoren oli vaikea puhua tuntemuksistaan ja toiveistaan, kun

vanhemmat kuuntelivat vieressä.

Tämän tutkimuksen alkuasetelmassa on ajateltu, että maataloussuuntautuneisuuden ja

toisaalta monialaistumisen tai monitoimistumisen strategian valinneet viljelijät muodos-

tavat kaksi ryhmää ja kenties poikkeavat toisistaan ajatustensa ja näkemystensä suh-

teen. Aiemmin luvussa 4.2 esitetyn maataloussuuntutuneisuus-, monialaisuus- ja  moni-

toimisuusjaottelun mukaan haastatelluista tiloista 25 oli maataloussuuntautunutta, 10

monialaista ja 2 monitoimista. Pohjois-Karjalassa haastatelluista tiloista 13 oli maatalous-

suuntautunutta, 3 monialaista ja 2 monitoimista tilaa, Etelä-Pohjanmaalta haastateltiin12

maataloussuuntautunutta ja 7 monialaista tilaa.

Viime aikoina tukea saaneiden tilojen keskikoko on Uusitalon (2004) mukaan kasvanut,

vuonna 2003 keskikokoisella tilalla oli 31,0 peltohehtaaria. Tiloista 44 % oli alle 20 heh-

taarin ja 17 % oli yli 50 hehtaarin suuruisia. Pellonvuokraus on kasvattanut tiloja enem-

män kuin varsinaiset maakaupat. (Uusitalo 2004: 20.) Tutkittujen tilojen keskipinta-ala

oli huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. Omaa peltoa tiloilla oli keskimäärin 35,3

ha ja vuokrattua peltoa 23,7 ha eli yhteensä tiloilla oli keskimäärin 59,0 peltohehtaaria.
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Tilojen peltopinta-alat vaihtelevat 10–135 hehtaarin välillä. Tutkitut eteläpohjalaiset tilat

olivat peltopinta-alaltaan keskimääräisesti suurempia kuin tutkitut pohjoiskarjalaiset ti-

lat. Etelä-Pohjanmaalla tutkittujen tilojen keskimääräinen pinta-ala oli 71,2 ha, kun Poh-

jois-Karjalassa vastaava luku oli 46,1 ha. Tutkitut tilat eivät ole ainoastaan valtakunnan

keskiarvoja suurempia, vaan ne ovat maakuntiensakin keskiarvoja suurempia. Kokonai-

suudessaan eteläpohjalaisilla tiloilla on keskimäärin 31 ha peltoa ja pohjoiskarjalaisilla 27

ha (Mela 2004).

Metsä on olennainen osa useaa suomalaista maatilaa. Uusitalon (2004: 23) mukaan

tuetuilla tiloilla oli keskimäärin 59 ha metsää vuonna 2003. Tämän tutkimuksen tiloilla oli

keskimäärin 67,6 ha metsää, mikä on valtakunnallista keskiarvoa yli 8 ha enemmän.

Tilojen metsäpinta-alat vaihtelevat 0–205 hehtaarin välillä. Tutkimuksessa mukana olleil-

la pohjoiskarjalaisilla tiloilla oli keskimäärin 63,2 ha ja eteläpohjalaisilla tiloilla oli keski-

määrin 71,8 ha metsää. Tutkittujen pohjoiskarjalaisten tilojen metsäpinta-alat ovat lähel-

lä maakunnan keskiarvoa, joka on 65 ha, mutta tutkittujen eteläpohjalaisten tilojen

metsäpinta alat ovat maakunnan keski-arvoa (39 ha) suurempia (Mela 2004).

Tutkituilla maataloussuuntautuneilla tiloilla oli keskimäärin 69,9 hehtaaria peltoa ja 64,0

hehtaaria metsää. Monialaisilla tiloilla oli keskimäärin vähemmän peltopinta-alaa, mutta

enemmän metsäalaa kuin maataloussuuntautuneilla. Keskikokoisella monialaisella tilalla

oli 36,3 ha peltoa ja 75,0 ha metsää. Kun tutkitut tilat jaotellaan sekä niiden sijaintimaa-

kunnan että niiden valitseman selviytymisstrategian (maataloussuuntautunut – moni-

alainen) mukaan, tulee esille melkoisia eroja (taulukko 1). Esimerkiksi keskimääräinen

peltopinta-ala vaihtelee pohjoiskarjalaisten monialaisten yrittäjien 17,4 hehtaarista ete-

läpohjalaisten maataloussuuntautuneiden yrittäjien 83,7 hehtaariin. Keskimääräinen

metsäpinta-ala puolestaan vaihtelee pohjoiskarjalaisten monialayrittäjien 37,8 hehtaa-

rista eteläpohjalaisten monialayrittäjien 101,6 hehtaariin.

Taulukko 1. Tutkittujen pohjoiskarjalaisten ja eteläpohjalaisten maataloussuuntautuneiden ja
monialaisten tilojen peltojen ja metsien keskialat.

       Maataloussuuntautunut         Monialainen

Peltoa        Metsää Peltoa Metsää

  Pohjois-Karjala          57,2          72,9  17,4   37,8

  Etelä-Pohjanmaa          83,7          54,4  49,9 101,6
  Yhteensä          69,9          64,0  36,3   75,0

Maatalouden tuotantorakenne on muuttunut viime aikoina; kasvinviljelytilojen osuus on

vähentynyt ja kotieläintilojen osuus on noussut. Kasvintuotantotiloja oli 57 % ja koti-

eläintiloja oli 39 % vuonna 2003 kaikista maamme tiloista (Uusitalo 2004: 22–23). Haas-

tatellut tilat poikkeavat päätuotantosuuntien mukaan valtakunnan yleisestä tilanteesta,

sillä haastatelluista tiloista vain 8 eli 21,6 % tiloista oli päätuotantosuunnaltaan kasvinvil-

jelytiloja ja loput 29 tilaa olivat erilaisia kotieläintiloja. Pohjois-Karjalassa päätuotanto-
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suunnalta kasvinviljelytiloja oli kolme tilaa haastatelluista 18 tilasta ja Etelä-Pohjanmaalla

kasvinviljelytiloja oli viisi tilaa haastatelluista 19 tilasta.

Tutkituilla päätuotantosuunnaltaan kasvinviljelytiloilla viljeltiin viljaa (4 tilaa), mansikoita

(2 tilaa), perunoita (1 tila) ja rypsiä (1 tila). Kasvinviljelytiloista kaksi oli maataloussuuntau-

tunutta ja loput kuusi monialaista. Maataloussuuntautuneet kasvinviljelytilat olivat mo-

lemmat viljatiloja, niistä toinen sijaitsi Pohjois-Karjalassa ja toinen Etelä-Pohjanmaalla.

Monialaisten kasvinviljelytilojen päätuotantosuunnat ja yritysten toimialat on listattu ohei-

seen taulukkoon 2.

Taulukko 2. Monialaisten kasvinviljelytilojen tuotantosuunnat ja yritystoimialat maakunnittain. Toimintojen
taloudellinen merkittävyys suhteessa toisiinsa on merkitty matemaattisin merkein. >-merkki
tarkoittaa, että maatalous on merkittävämpi tulonlähde kuin yritystoiminta, <-merkki tar-
koittaa, että yritystoiminta on merkittävämpi tulonlähde kuin maatalous ja =-merkki tarkoittaa,
että tuloja tulee suunnilleen yhtä paljon maataloudesta ja yritystoiminnasta.

Tuotantosuunta Vs. Toimiala Maakunta

Mansikanviljely > Jatkojalostus, suoramyynti P-K
Mansikanviljely < Mökkimatkailu, koneurakointi P-K

Rypsinviljely < Teuraseläinkuljetukset sekä
autojen ja koneiden korjaus E-P

Viljanviljely = Hevostila, matkailu E-P

Viljanviljely = Metallin alihankinta E-P
Perunankasvatus > Mattokutomo E-P

Uusitalon (2004) mukaan maamme kaikista tiloista lähes 26 %:lla harjoitetaan lypsykar-

jataloutta. Muutoin tilamäärällä mitattuna kotieläintilat voidaan listata seuraavaan suu-

ruusjärjestykseen: naudanliha (6,6 %), porsaan kasvatus ja sianlihan tuotanto (5,0%)

sekä siipikarja (1,4 %). Lypsykarjatiloja on suhteessa eniten Itä-Suomessa. (Uusitalo 2004:

22–23.) Tutkituista tiloista 17:llä (45,9 %) maatalouden päätuotantosuuntana oli lypsy-

karjatalous. Kuudella tilalla harjoitettiin naudanlihantuotantoa1 ja kolmella tilalla joko

sianlihan2- tai siipikarjantuotantoa. Tutkituilla pohjoiskarjalaisilla kotieläintiloilla tuotan-

tosuunta oli joko lypsykarja tai naudanlihantuotanto. Etelä-Pohjanmaalla kotieläintilojen

tuotantosuunnat vaihtelivat enemmän, edellisten lisäksi niillä harjoitettiin myös sianlihan

ja siipikarjanlihan tuotantoa. Lihatiloista vain yksi oli monialainen maatila.

Pääosa kotieläintiloista oli maataloussuuntautuneita. 29 tutkitusta kotieläintilasta neljä

oli monialaisia ja kaksi monitoimista tilaa. Näiden tilojen tuotantosuunnat sekä yritysten

toimialat tai ulkopuolinen palkkatyö on listattu oheiseen taulukkoon 3.

1 Sisältää sekä lihatuotannon että vasikoiden kasvatuksen
2 Sisältää sekä lihatuotannon että porsaiden kasvatuksen
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Taulukko 3. Monialaisten kotieläintilojen tuotantosuunnat ja yritystoimialat maakunnittain. Toimintojen
taloudellinen merkittävyys suhteessa toisiinsa on merkitty matemaattisin merkein. >-merkki
tarkoittaa, että maatalous on merkittävämpi tulonlähde kuin yritystoiminta ja <-merkki tar-
koittaa, että yritystoiminta on merkittävämpi tulonlähde kuin maatalous.

Tuotantosuunta Vs. Toimiala  tai ulkopuolinen Maakunta
palkkatyö

Lihakarja >  Koneurakointi P-K
Maidontuotanto <  Palkkatyö P-K

Naudanliha <  Palkkatyö P-K
Maidontuotanto >  Koneurakointi E-P
Maidontuotanto >  Kuntoutus E-P

Siipikarja >  Metallin alihankinta E-P

Haastatelluista 12:sta monialaisesta maatilasta kuudella maatalous oli taloudellisesti

merkittävämpää kuin yritystoiminta tai palkkatyö (taulukot 2 ja 3). Kahdella haastatellul-

la tilalla eri toimeentulomuodot olivat taloudellisesti yhtä merkittäviä, mutta näistä aina-

kin toisella tulevaisuuden panostukset suunnataan yritystoimintaan, jolloin sen merkitys

tulee nousemaan verrattuna maatalouden merkitykseen. Haastatelluista tiloista kahdella

yritystoiminta ja kahdella palkkatyö oli maataloutta merkittävämpi tulonlähde.

6.2 Haastatellut yrittäjät

Haastateltujen yrittäjien keskeisimmät taustatiedot
• Haastateltujen keski-ikä 29,9 vuotta
• Tavallisin tilanpidon aloitusvuosi 2001
• Vuonna 2000 tai sen jälkeen tilanpidon aloittanut yli 60 % haastatelluista
• Kaikilla tiloilla asui yrittäjän lisäksi myös muita henkilöitä

(esim. vanhemmat, oma perhe, sisaruksia, palkollisia)

Haastateltujen maatalousyrittäjien iät vuonna 2003 vaihtelivat 23 vuodesta 35 vuoteen,

haastateltavien keski-ikä oli tuolloin 29,9 vuotta. Pohjois-Karjalan haastatellut henkilöt

olivat keskimäärin hiukan vanhempia kuin Etelä-Pohjanmaan haastatellut. Pohjoiskarja-

laisten keski-ikä oli 30,7 vuotta ja eteläpohjalaisten 29,1 vuotta. Monialaisten yrittäjien

keski-ikä oli 30,6 vuotta ja maataloussuuntautuneiden tätä alempi eli 29,6 vuotta. Nuo-

rin ryhmä olivat eteläpohjalaiset monialaiset yrittäjät (keski-ikä 29,1 vuotta) ja vanhin

pohjoiskarjalaiset monialaiset yrittäjät (keski-ikä 32,6 vuotta.)

Tutkimuksessa tarkasteluun oli valittu Suomen EU-jäsenyyden aikana maatilan haltuun

ottaneita henkilöitä. Aineistossa on sukupolvenvaihdoksia tai tilan haltuunottoja vuodes-

ta 19953 vuoteen 2003, eli haastatelluilla yrittäjillä oli ajallisesti eri pituisia kokemuksia

3 Yhden tilan aloitus ajoittuu aivan vuodenvaihteeseen 1994–1995. Nimellisesti yrittäjä on ostanut tilan vuo-
den 1994 lopussa, mutta ilmeisesti varsinainen käytännön työ on käynnistynyt vuonna 1995.
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tilanpidosta. Tavallisin tilanpidon aloitusvuosi oli vuosi 2001. Haastatelluista eteläpohja-

laisista tiloista 68,4 % oli aloittanut toimintansa vuonna 2000 tai sen jälkeen, kun poh-

joiskarjalaisista tiloista 61,1 % oli aloittanut tuona aikana. Näin ollen haastatelluilla ete-

läpohjalaisilla yrittäjillä on keskimäärin hiukan lyhempi kokemus maatalousyrittäjyydestä

kuin haastatelluilla pohjoiskarjalaisilla yrittäjillä. Tutkituilla monialaisilla tiloilla oli keski-

määrin lyhyempi kokemus tilanpidosta kuin maataloussuuntautuneilla tiloilla. Monialai-

sista tiloista 75,0 % oli aloittanut toimintansa 2000-luvulla ja 60,0 % maataloussuuntau-

tuneista tiloista oli aloittanut toimintansa samana aikana. Pienryhmistä lyhin kokemus oli

pohjoiskarjalaisilla monialayrittäjillä, heistä 80,0 % oli aloittanut tilanpidon 2000-luvulla.

Tässä mielenkiintoista on se, että heillä on lyhin kokemus tilanpidosta, vaikkakin heidän

keski-ikänsä oli ryhmistä korkein. Keskimäärin pisin tilanpitokokemus oli pohjoiskarjalai-

silla maataloussuuntautuneilla yrittäjillä, heistä 46,2 % oli aloittanut toimintansa 1990-

luvun loppupuoliskolla.

Kaikki maataloussuuntautuneet yrittäjät työskentelivät luonnollisesti maataloudessa pää-

toimisesti. Jokunen heistä teki myös niin pienimuotoista yritystoimintaa, että se ei riittä-

nyt tekemään tilasta monialaista. Monialaisista yrittäjistä osa toimi päätoimisesti maati-

lalla ja osa päätoimisesti yritystoiminnassa. Ymmärrettävästi tilan koko ja tuotantosuun-

ta sekä yritystoiminnan koko ja toimiala vaikuttivat monialaisten yrittäjien maatilalla työs-

kentelyn päätoimisuuteen.

Mielenkiintoista oli huomata, että yksikään haastatelluista maatilayrittäjistä ei asunut

yksin tilallaan. Yksi haastateltava asui vanhempiensa kanssa samalla tilalla mutta eri ta-

loissa, muuten yrittäjät asuivat samaa taloa yhdessä jonkun kanssa. 37 haastatellusta

nuoresta maatilayrittäjästä 25:llä oli joko avo- tai aviopuoliso. Näistä pareista lapsia oli

15:llä. Haastatteluhetkellä haastateltavilla oli yhteensä 38 lasta eli lapsiperheissä oli kes-

kimäärin 2,5 lasta. Puolisottomien haastateltavien kanssa samalla tilalla asui useimmiten

tilallisen vanhemmat eli edellinen yrittäjäpolvi. Vanhempien lisäksi tilalla saattoi asua myös

yrittäjän sisaruksia, isovanhemmat tai karjakko. Yhteensä 13 haastateltua yrittäjää asui

tilalla yhdessä edellisen sukupolven kanssa. Sellaisia tiloja, joilla asuu sekä yrittäjän puo-

liso että vanhemmat, oli aineistossa vain kolme. Yhden tilan veljekset omistivat ja hoitivat

kaksin, he myös asuivat siellä yhdessä.

Avo- tai aviopuolisoista hiukan reilu puolet eli 13 työskentelee tavallisesti tilalla joko

maataloudessa tai yritystoiminnassa, lähinnä kuitenkin maataloudessa. 11 puolisoa on

tavallisesti töissä tilan ulkopuolella. Haastatteluhetkellä yksi maatilayrittäjä ja neljä puoli-

soa oli joko äitiyslomalla tai hoitovapaalla. Tällaisilla seikoilla on vaikutuksensa työllisyy-

teen ja työntekijätilanteeseen.
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7 Maatilayrittäjäksi ryhtyminen

Seikat, jotka nousivat useimmin esille maatilayrittäjäksi ryhtymisessä
• Yrittäjäksi kasvaminen tai kasvattaminen
• Ajautuminen yrittäjäksi
• Perinteiden ja sukutilan merkitys vaihteli

Muuta sukupolvenvaihdokseen liittyvää
• Sukupolvenvaihdoksen ajoittaminen
• Vastuun siirtyminen vaiheittain sukupolvien välillä
• Edellisen sukupolven into kehittää tilaa loppuun asti vaihteli

Suurin osa haastatelluista maatilayrittäjistä on hankkinut tilan itselleen sukupolvenvaih-

doksen kautta. Mukana otoksessa oli myös jokunen sellainen yrittäjä, joka oli hankkinut

tilan itselleen toisin eli ostamalla sen joko joltakin suvun ulkopuoliselta henkilöltä tai

muulta sukulaiselta kuin omilta vanhemmilta. Tyypillisimmillään yrittäjät kertoivat ryhty-

neensä maatilayrittäjiksi sen vuoksi, että he olivat kasvaneet tai joissakin tapauksissa

heidät oli kasvatettu siihen. Maatilayrittäjyystutkimuksen puolelta tähän kasvamiseen tai

kasvattamiseen tilanpitäjäksi liittyy muun muassa Silvastin (2004: 81) esittämä ajatus

siitä, että maatilanpito ei ole pelkästään ammatti vaan myös elämäntapa, joka opitaan

asumalla maatilalla. Yleisemmin yrittäjyystutkimuksen puolelta tämä kasvaminen yrittä-

jyyteen liittyy Lindroosin (1995) mukaan yrittäjyyteen perinteiden pohjalta, missä suvulla,

perinnöllä, yhteisöllisyydellä, velvoitteilla ja moraalilla on tärkeä sijansa.

’Melekke oon kasvanu yrittäjäks, pienestä lähtien. Kasvanu se on, melek-

keen. Ihan mukavaahan tämä on.’ (MO, PK, 2001)4

Maatilayrittäjäksi kasvamisen tai kasvattamisen lisäksi osa yrittäjistä ryhtyi maatilayrittä-

jäksi olosuhteiden pakosta. Nämä olosuhteiden pakot liittyvät esimerkiksi perheeseen tai

työllistymiseen. Tämän kaltaisissa tilanteissa Lindroos (1995) puhuu yrittäjäksi päätymi-

sestä sattumalta. Siinä sattumanvaraiset tilanteet ajavat yrittäjäksi, ihminen tavallaan

ajautuu yrittäjäksi. Vanhempien sairastuminen tai ikääntyminen sekä sisarusten puuttu-

minen, heidän haluttomuutensa jatkaa maatilayrittäjinä tai muutokset heidän elämäs-

sään ovat luokiteltavissa perheestä johtuviksi syiksi ottaa tila hoitaakseen. Työllistyminen

maaseudulla voi olla hankalaa, mikäli ei itse työllistä itseään. Ainakin muutama haasta-

teltu maatilayrittäjä oli päättänyt ryhtyä maatilayrittäjäksi, koska he eivät nähneet muu-

takaan vaihtoehtoa työllistyä maaseudulla. Varmistamalla työllistymisensä maaseudulla

he samalla varmistivat sen, että he saattoivat jäädä asumaan sinne.

4Lainausten perässä olevat tunnukset kertovat seuraavaa: MT = maataloussuuntautunut tila, MO = moni-
alainen tai monitoiminen tila, PK = Pohjois-Karjala, EP = Etelä-Pohjanmaa, vuosiluku ilmoittaa tilanpidon
aloitusvuoden
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’Se on niin kuin, mulla on kaks siskoo, ei niistä ollu jatkamaan, ja jonkun

kuitenkin täytyy ruveta jatkamaan periaatteessa. Vähän niin ku olosuhtei-

den pakosta ja toisaalta on mielenkiintoa hommaan niin.’ (MT, EP, 2001)

Tilanpidon jatkaminen oli monelle haastatellulle yrittäjälle luonnollinen valinta, koska he

olivat kasvaneet tilalla ja olivat kiinnostuneita työstä siellä. Osassa haastatteluissa nousi

esille myös se, että tilan jatkamiselle ei ollut pakkoa. Yrittäjät kertoivat ryhtyneensä työ-

hön omasta halustaan, varmistettuaan ensin, että tilanpito on kannattavaa. Myös Silvas-

ti (2001) kertoo hahmottamansa sukutilan jatkuvuuden ideaalimallissa, että malli ei ole

reflektoimaton ja jäykkä vaan tilanpidosta luovutaan, jos tilalla ei ole elinmahdollisuuk-

sia. Tosin tulee muistaa, että monissa tutkimuksissa korostetaan sitä, että maatilan pito

ei ole pelkkää taloudellista toimintaa, vaan siinä on kyse elämäntavasta (katso esim.

Katila 2000, Peltola 2000, Sonkkila 2002).

Sukutilalla ja perinteiden jatkuvuudella oli osalle haastatelluista yrittäjistä suuri merkitys,

osalle pieni ja osa ei ollut pysähtynyt ajattelemaan tällaista ajatusta ollenkaan. Vaikka

perinteet olivat osalle yrittäjistä tärkeä syy jatkaa tilan pitoa, eivät ne olleet ainoa tai

merkittävin syy jatkaa. Muun muassa oma halu, tilan kannattavuus ja haluttomuus men-

nä muualle töihin vaikuttivat jatkamispäätökseen perinteiden lisäksi. Joissakin haastatte-

lussa nousi esille se, että sukutilan jatkuvuus oli ehkä tärkeämpää vanhemmille, isovan-

hemmille ja muille sukulaisille kuin tilaa jatkaneelle yrittäjälle itselleen.

Sukutilan jatkuvuus ja perinteet ovat tärkeitä syitä maatilayrittäjäksi ryhtymiselle sekä

maataloussuuntautuneille että monialaisille yrittäjille. Monialaisille yrittäjille maatilan

merkitys voi kuitenkin olla hiukan toinen kuin maataloussuuntautuneille yrittäjille, koska

heillä on näköpiirissä ehkä maataloussuuntautuneita yrittäjiä realistisemmat mahdolli-

suudet hankkia elanto muualta kuin maataloudesta. Monialaisten yrittäjien haastatte-

luista onkin poimittavissa kommentit maatalouden tunnemerkityksestä ja yritystoimin-

nan taloudellisesta merkityksestä sekä kehotuksesta hankkia myös toinen ammatti.

’No kyllä se nyt tietysti, suurinkin merkitys, että ei tarvinnu kellekään vie-

raalle sitä ruveta myymään. Pysyy omas suvussa. Vaikkei käytännössä mulla

mitään suurempaa taloudellista merkitystä. Jos mä olisin tuon saman ra-

han, mitä mä oon ny maatalouteen tuhlannu, niin kyllä se olis varmaan

muualla tuottanu paljon enemmän rahaa se.’ (MO, EP, 2003)

’Kukaan sanonu, että mun olis pakko ruveta sitä viljelemään, ku se on aina

ollu suvun hallussa. Kyllä se ihan omasta tahdosta on tullu. Kotona on aina

sanottu, että hanki joku muu, muuki koulutus, ammatti, että ei tällä elä

yksistänsä.’ (MO, EP, 2002)

Silvastin (2004: 80) mainitsemat jatkuvuuden ja laajentamisen ihanteet sukupolven-

vaihdoksessa nousivat molemmat esille haastatteluissa. Osa haastatelluista halusi olla

osana sukupolvien ketjua kehittämässä tilaa eteenpäin. Muutama haastatelluista oli sel-
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keästi ylpeä siitä, että he olivat pystyneet laajentamaan tilaa esimerkiksi yhdistämällä

suvun tilan maat, jotka oli aiemmin pirstottu.

’…vaik onhan se, mun paappa on veljensä kans tilat jakanu ja minä oon ne

sit taas yhistäny.’ (MT, EP, 1995)

Sukupolvenvaihdoksen ajoittaminen nousi esille joissakin tehdyissä haastatteluissa. Su-

kupolvenvaihdoksen ajoittamiseen olivat vaikuttaneet muun muassa vanhempien mah-

dollisuus jäädä luopumis- tms. eläkkeelle tai vanhempien äkillinen sairastuminen. Eräällä

tilalla sukupolvenvaihdosta jouduttiin lykkäämään sen takia, että vanhempien ikävaati-

mukset sukupolvenvaihdokselle eivät täyttyneet. Ne vuodet, jolloin sukupolvenvaihdosta

odotettiin, tuntuivat nuoren maatilayrittäjäparin mielestä ’sitkuttelulta’. He olisivat ha-

lunneet ottaa vastuun tilasta jo itselleen, he halusivat jo päästä työnteosta isännyyteen

(vrt. Silvasti 2004: 83). Tällä tilalla sukupolvenvaihdos tehtiin muutamaa vuotta myö-

hemmin kuin nuoripari olisi toivonut. Jälkeenpäin katsottuna sukupolvenvaihdoksen vii-

västyminen oli nuorelle parille hyvä asia, koska näin he saivat itselleen lisää aikaa hankkia

tietoja ja taitoja ja koska vaihdoksen ehdot paranivat ’viivästyksen’ aikana.

Perinteisesti Suomessa tila on siirtynyt vanhimmalle pojalle, joka liittyy Silvastin (2001)

hahmottamaan sukupuolisidonnaisen työnjaon malliin. Tähän malliin on tulossa muu-

tosta. Nykyisin tila siirtyy entistä useammin myös jollekin muulle lapselle kuin vanhimmal-

le pojalle (Silvasti 2004: 83–84). Haastateltujen joukossa oli perheen vanhimpia poikia,

jotka olivat ottaneet tilan haltuunsa, mutta myös perheiden tyttäriä ja nuorempia poikia.

Eräällä haastatelluista tiloista oli kolme tytärtä, joista vain yksi oli kiinnostunut maatilan

töistä ja maalla asumisesta. Tämä emäntä hoiti tilaansa yksin, tosin vanhempiensa avus-

tuksella, ja oli kokenut paineita ympäröivän kyläyhteisön suunnalta siitä, ettei nainen

pystyisi huolehtimaan tilasta. Joillakin tiloilla jatkaja ei ollut perheen vanhin poika vaan

esimerkiksi nuorin poika. Naurahtaen yksi haastateltu totesikin olevansa perheen nuorin

lapsi, ja että vanhemmat sisarukset olivat älynneet hankkia toisen ammatin ja lähteä

tilalta ajoissa pois, jolloin hän jäi sinne viimeisenä lapsena ’nalkkiin’. Mukana oli myös

ulkopuoliselta ostettuja tiloja, joilla ei näin ollen ollut suvun perinteitä.

Suurella osalla niistä tiloista, jotka olivat tilan emännän kotitiloja, myös aviomies osallistui

tilanpitoon. Yhdellä tilalla sinne naitu isäntä hoiti tilaa pääasiallisesti emännän käydessä

palkkatöissä tilan ulkopuolella. Tällä tilalla emännällä oli myös veli, mutta hän ei ollut

halukas tai kyvykäs ottamaan tilaa itselleen. Toisella tilalla sekä isäntä että emäntä olivat

molemmat ottaneet omat kotitilansa hoitoonsa, joita he hoitivat enemmän tai vähem-

män yhdessä.

Maataloussuuntautuneilla ja monialaisilla yrittäjillä oli hyvin samantapaiset syyt jatkaa

maatilan pitoa, eli he olivat joko kasvaneet tilanpitoon tai he ottivat tilan itselleen olosuh-

teiden pakosta. Maatilan merkitys työllistäjänä, elinkeinon tuojana, vaihteli monialaisten

yrittäjien kesken. Monelle monialaisista yrittäjistä maatalous ja yritystoiminta oli sopiva,

toisiaan esimerkiksi tulonmuodostuksessa ja työhuipuissa tasaava yhdistelmä. Yksi moni-

alayrittäjistä olisi halunnut tehdä vain maatilan töitä, mutta siten ei olisi saanut taattua
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elantoa. Yksi heistä taas piti maatilaa lähinnä kalliina harrastuksena, josta ei malttanut

luopua, koska se oli perintöä aiemmilta sukupolvilta. Elannon hän olisi saanut pelkästä

yritystoiminnasta. Rantamäki-Lahtinen (2004) puhuu monialaisia maatiloja käsitteleväs-

sä tutkimuksessaan mahdollisuus- ja välttämättömyysyrittäjyydestä maatilojen moniala-

istumisen taustalla. Edellä esitetyistä esimerkeistä ensimmäinen on lähinnä välttämättö-

myysyrittäjyyttä, koska yrittäjyydellä varmistetaan toimeentulo. Tosin se on myös mah-

dollisuusyrittäjyyttä, koska yrittäjä hyödyntää yritystoiminnassaan olemassa olevia henki-

siä ja fyysisiä mahdollisuuksia ja hänellä on kova kasvuorientoituneisuus. Jälkimmäinen

esimerkki on vielä vahvemmin mahdollisuusyrittäjyyttä. Siinä yrittäjällä on hyvä liikeidea,

halu kasvattaa ja kehittää yritystä sekä olemassa olevia resursseja.

Osalle haastatelluista ja heidän vanhemmilleen oli pitkään selvää, että sukupolvenvaih-

dos tehdään, että tilalle on jatkaja. Tällaisissa tilanteissa nuori yrittäjä oli voinut ottaa

vastuuta itselleen tilanpidosta jo etukäteen. Eräskin haastateltu kertoi käytännössä hoi-

taneensa tilaa viisi vuotta ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta. Näin hän oli saanut

mahdollisuuden oppia ja kokeilla ennen vastuun lopullista siirtymistä hänelle. Osalla tut-

kituista tiloista oli tehty suuria investointeja muutamaa vuotta ennen sukupolvenvaih-

dosta, jotta uuden yrittäjän olisi sitten mahdollisimman helppo aloittaa työskentely.

Toisilla tiloilla taas jatkajan olemassa olo ja sukupolvenvaihdoksen tapahtuminen ei ollut

varmalla pohjalla. Tällaisilla tiloilla vanhalla isäntäparilla ei välttämättä ollut kovin suurta

innostusta investoida ja kehittää tilaa, koska he eivät tienneet, kuka työtä jatkaa (vrt.

Silvasti 2004: 81). Myös esimerkiksi vanhan isäntäparin väsyminen tai sairastuminen ovat

voineet vähentää tilojen jatkuvaa kehittämistä. Niiden haastateltujen yrittäjien, joiden

tiloja edellinen sukupolvi ei ollut vastuuaikansa loppuaikoina kehittänyt aktiivisesti, haas-

tatteluista on luettavissa kertomuksia siitä, kuinka kova työ on saada tuotanto ja raken-

nukset ajantasaisiksi, kun tilan kehittämisessä on ollut taukoja.

’Tietysti isä alko oleen jo silleen vähän väsähtäny tuohon, lähinnä ny tuo-

hon karjanhoitotyöhön, että kun sinne aina pitää. Se oli vähän semmoista

jäähyttelyvaihetta siinä sitten, että ei tavallaan ihan loppuun asti, ei tehty

silleen täysillä. Ku monella tilalla luopujat laittaa kaiken viimesen päälle,

kun jatkaja tuloo, meillä ei ollu sitä. Navettaremonttii tehä ja konekalustoo

uusia sitä mukaa, kun vaan rahat riittää.’ (MT, PK, 2002)

Osa nuorista maatilayrittäjistä kritisoi vanhempiensa tilanpitoa sen suhteen, että he oli-

vat lähinnä tehneet kovaa työtä ajattelematta sen kummemmin työn tehostamismah-

dollisuuksia tai toiminnan taloudellisuutta. Toisaalta monet haastatelluista yrittäjistä ker-

toivat siitä, miten he arvostavat edellisten sukupolvien työtä ja pitkäjänteistä kehittämis-

tä. Nuoret näkevät, millaisen työpanoksen heidän vanhempansa tekivät.

’Isä on ollu sellane visionääri, tai kuinka sen saa sanoa, että ne on, voi

sanoa, että tyhjästä on alottanu. … Mutta jos mun ja kumppanin [nimi

poistettu] pitää tilaa kehittää samalla tavalla, mitä isä on sitä kehittäny, niin

meillä on iso haaste vielä edessä, jos meidän pitää vielä tuplata peltoalat

samalla tavalla, kun se on tuplannu.’ (MT, EP, 2001)
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Osa nuorista on jatkanut vanhempiensa työtä oikeastaan suoraan, toiset ovat muokan-

neet tilaa ja työtä mieleisekseen. Esimerkkeinä muutoksista voidaan mainita tuotannon

tehostaminen, tuotantosuunnan muuttaminen ja yritystoiminnan aloittaminen. Tuotan-

toa on tehostettu, koska vanhempien toimintatavat ovat ehkä olleet aikansa eläneitä,

tuotantosuuntaa (maidontuotannosta lihakarjaan) on muutettu esimerkiksi työmäärän

vähentämiseksi ja yritystoimintaa on aloitettu, koska itsellä on ollut ammattitaitoa jolta-

kin alalta, esimerkiksi kuntoutuksesta tai metallitöistä.
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8 Maatilayrittäjien kokemukset nykypäivästä

8.1 Maatilayrittäjänä olemisen hyvät puolet

Maatilayrittäjyyden hyvät puolet useimmuusjärjestyksessä
• Itsenäisyys ja vapaus
• Vaihtelevuus
• Työn tulokset
• Perheen merkitys
• Maaseutu, elämäntapa

Sonkkila (2002) on väitöskirjassaan selvittänyt muun muassa maatilayrittäjien arvoja vuo-

sina 1993 ja 1998. Hänen tutkimuksessaan tekemiensä kyselyjen pohjalta maatilayrittä-

jien tärkeimmiksi arvoiksi nousivat työn itsenäisyys, työn monipuolisuus, mahdollisuus

tehdä haluamaansa työtä, maatilayrittäjyys elämäntapana ja mahdollisuus kohtuulliseen

toimeentuloon. Vuoden 1998 kyselyssä elämänlaatuun ja vapaa-aikaan sekä ympäris-

tönhoitoon liittyvät kysymykset nousivat enemmän esille kuin vuoden 1993 kyselyssä.

Sitä vastoin yrittäjyyteen liittyvien arvojen arvostus maatilayrittäjien keskuudessa oli las-

kenut Sonkkilan tarkasteluaikojen välillä. (Sonkkila 2002: 75, 104.) Katila (2000) on puo-

lestaan tutkinut maanviljelijä-yrittäjäperheiden selviytymisstrategioita. Hän nostaa yrittä-

jien toimintaa kehystäviksi arvoiksi ja normeiksi maatilan jatkuvuuden arvon, edeltävästä

sukupolvesta huolehtimisen arvon, ilmaisen työn normin, talonpoikaisen talouseetoksen

sekä itsenäisyyden ja muut työn ilmaisulliset arvot kuten vapauden ja luonnonläheisyy-

den (Katila 2000: 226–229).

Osa Sonkkilan (2002) ja Katilan (2000) tutkimuksissa esille nousseista maatilayrittäjien

tärkeimmistä arvoista nousi esille myös tässä tutkimuksessa tehdyissä nuorten maatila-

yrittäjien haastatteluissa. Maatilayrittäjyyden itsenäisyyden tai ehkä paremminkin vapau-

den nuoret maatilayrittäjät mainitsivat useimmin tässä tutkimuksessa maatilayrittäjyy-

den hyvänä puolena. Tulos vastaa Sonkkilan tutkimustuloksia. Lähes kolme neljäsosaa

nuorista maatilayrittäjistä mainitsi työn vapauden, itsenäisyyden tai molemmat työnsä

hyväksi puoleksi. Haastatellut arvostivat sitä, että he saavat itse määrätä, milloin ja miten

työnsä tekevät, kukaan ei ole heitä työntekoon käskemässä. Osaltaan työn vapaus liittyi

myös siihen, että töitä sai tehdä omassa kotipiirissä, ei tarvinnut lähteä toiselle töihin.

Vaikka yleisesti haastatellut kokivat työnsä vapaaksi ja itsenäiseksi, nousi esille myös se,

että vapaus ei ole täydellistä. Työn tekemistä ja päätösvaltaa rajoittavat karjatiloilla eläin-

ten säännöllinen hoitaminen ja muutoinkin maatalouden työmäärä, maatalouden vuo-

denaikaan, luonnon- ja sääolosuhteisiin sidotut työt sekä maatalouden harjoittamiseen

liitetty byrokratia.
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Työn vapauden ja itsenäisyyden lisäksi haastatteluissa mainittiin myös työn vaihtelevuus,

aivan kuten se nousi esille myös Sonkkilan (2002) tutkimuksessa. Nuorista maatilayrittä-

jistä noin neljännes kertoi työn vaihtelevuudesta. Heidän joukossaan oli sekä maatalous-

suuntautuneita että monialaisia yrittäjiä. Työn vaihtelevuus tarkoitti kuitenkin osin eri

asioita maataloussuuntautuneille ja monialaisille yrittäjille. Maataloussuuntautuneet yrit-

täjät kertoivat työnsä olevan sisällöllisesti monipuolista ja vuodenajoittain vaihtelevaa.

Monialaisille yrittäjille puolestaan maatalouden ja yritystoiminnan yhdistäminen muo-

dosti vaihtelevan työn.

’Mä oon tykänny, on jonkun verran paperitöitä ja sitten kumminkin, se on

niin monipuolista hommaa, tuskin on paljon semmoisia ammattia, että olisi

tämmönen. Pitää vähän osata laskia, mitä kannattaa ja sitten taas osata

tehräki ja toteuttaa ne, että se ei jää vaan paperille se asia, vaan se pitää

pystyä toteuttamaankin käytännössä.’ (MT, EP, 2001)

’Mulla oikeastansa se justiin, että tämä sopii niin hyvin yhteen, nämä kaksi

yritystoimintaa. Se on kumminkin tuossa maataloudessa se kesä sesonkiai-

kaa ja silloin taas yrityspuoli on hiljaisempaa. … Oikeastaan se on vaan niin

ku vaihtelua. … Ois se ankeaa ja raskaampaa, ehkä, tehä yhtä hommaa

joka päivä.’ (MO, EP, 2001)

Noin neljännes nuorista maatilayrittäjistä kertoi nauttivansa siitä, että he näkivät työnsä

tulokset. Käsillä tekeminen, maiseman vihreäksi saaminen ja teurastilin kasvaminen ilah-

duttivat haastateltuja ja antoivat heille motivaatiota jatkaa työtä. Noin viidennes haasta-

telluista mainitsi maatilayrittäjyyden taloudellisesta puolesta kertoessaan maatilayrittä-

jyyden hyvistä puolista. Osa heistä arvosti sitä, että omalla työllään, yritteliäisyydellä,

pystyi vaikuttamaan työn taloudelliseen tuottavuuteen. Osa taas kertoi tyytyvänsä sii-

hen, jos työstä saa toimeentulon.

Perheeseen liittyviä seikkoja työssään arvosti noin neljännes haastatelluista nuorista maa-

tilayrittäjistä. Osalle haastatelluista oli tärkeää, että lapset saavat kasvaa maatilalla. Yrit-

täjät arvostivat sitä, ettei heidän tarvitse viedä lapsia ulkopuoliselle henkilölle hoitoon,

vaan he saavat kasvattaa lapsensa kotonaan. Osa niistä haastatelluista, jotka työskente-

livät tilalla yhdessä puolisonsa kanssa, antoivat arvoa tälle yhdessäololle ja yhdessä työs-

kentelylle. Tosin tällöin myös korostettiin sitä, että puolisoiden on sovittava yhteen todel-

la hyvin, muutoin he eivät jaksa asua ja työskennellä yhdessä koko aikaa.

’Minusta tässä hommassa on kaikista mukavinta se, että saapi olla kotona,

että ei tarvi lähtee aamulla, viedä lapsia hoitoon ja lähtee minnekkää päi-

väksi. Vaikka tämä on hirmu sitovaa, mutta kuitenkin. Että ei tämä toisaal-

ta tunnu ees työltä, että tässä vaan kotona ollaan ja välillä käyvään vähä

tuola navetassa.. Et’ arvostan sitä hirveesti, tietysti minä nyt tykkäänki siitä

hommasta ihan ja, mutta minä arvostan sitä, että lapset saa olla kotona.’

(MO, PK, 2002)
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Maatilayrittäjyyden hyväksi puoleksi noin viidennes haastatelluista kertoi sen, että se

mahdollistaa heille asumisen maaseudulla. Maaseutuasumisessa arvostettiin ympäröivää

luontoa ja maaseudun rauhaa. Elämän laatu koettiin maaseudulla paremmaksi kuin

kaupungissa, jossa aiheesta maininneet yrittäjät olivat asuneet opiskeluaikanaan.

Sonkkilan (2002) tutkimuksessa maatilayrittäjyys elämäntapana nousi neljänneksi arvos-

tetuimmaksi seikaksi. Myös tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa maatilayrit-

täjyys elämäntapana nousi esille. Tosin siitä mainitsi vain muutama haastateltava samoin

kuin vapaa-ajan ja harrastusten merkityksestä maatilayrittäjänä jaksamiselle. Maatilayrit-

täjyyden lisäksi pitää olla aikaa ja mahdollisuuksia viettää lomaa ja vapaa-aikaa sekä

harrastaa. Sonkkilan (2002) aikasarjavertailussa elämänlaadun ja vapaa-ajan merkitykset

ovat nostaneet arvostustaan vuosien 1993 ja 1998 välillä.

8.2 Maatilayrittäjänä olemisen huonot puolet

Maatilayrittäjyyden huonot puolet useimmuusjärjestyksessä
• Työn luonne (sitovaa, yksinäistä, fyysisesti ja henkisesti raskasta,

vaarallista sekä sääolosuhteiden määräämää)
• Työmäärät ja -ajat
• Tukipolitiikan muutokset
• Turvaverkkojen puuttuminen yrittäjältä

Maatilayrittäjän työtä moitittiin ennen kaikkea sitovaksi, mutta myös yksinäiseksi, fyysi-

sesti ja henkisesti raskaaksi, vaaralliseksi sekä sääolosuhteiden määräämäksi. Noin kaksi

kolmasosaa haastatelluista mainitsi joitakin tai jonkun edellä luetelluista maatilayrittäjyy-

den huonoista puolista. Kaikki työn sitovuutta koskevat kommentit tulivat kotieläintiloil-

ta. Työtään pitivät yksinäisenä lähinnä sellaiset henkilöt, jotka työskentelivät tilallaan tai

yritystoiminnassaan yksin. Heillä ei joko ollut puolisoa tai sitten tämä työskenteli tilan

ulkopuolella. Työn fyysistä raskautta moitti jokunen haastateltu maatilayrittäjä, heistä

kaikki olivat maataloussuuntautuneiden kotieläintilojen omistajia. Työn henkinen raska-

us liittyi pitkälti jatkuviin muutoksiin maatalousyrittämisen toimintaympäristössä kuten

myös säiden vaikutukseen tuotannossa.

’Onhan siinä nyt varmaan, löytyykö sitä semmoista työtä, missä ei huonoja

puolia olisi (nauraa). Että tietysti sitovaahan se on, on että kyllähän tämän

kanssa naimisissa on tässä ja. Toisaalta sitten on aika yksinäistä sillä tavalla,

että yksinään siinä on sitten ne piätökset tehtävä ja seurauksetkin itte sit-

ten kannettava.’ (MO, PK, 2000)
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Työmäärät ja -ajat kuuluvat tavallaan yhteen edellä esitetyn työn luonteen kanssa, mutta

koska työmääristä ja -ajoista kommentoi yli kolmannes haastatelluista yrittäjistä, lienee

syytä nostaa ne omaksi kokonaisuudekseen. Päivittäisen työn määrästä ja vuosittaisista

työhuipuista kärsivät sekä maataloussuuntautuneet että monialaiset yrittäjät. Myöskään

se, harjoitettiinko tilalla kotieläin- vai kasvituotantoa, ei vaikuttanut tähän. Sellaisten

monialaisten yrittäjien, jotka itse työskentelivät sekä maataloudessa että yritystoiminnas-

sa, kiirettä lisäsi se, että he tavallaan tekivät yhtä aikaa kahta työtä. Tätä tematiikkaa on

käsitelty lisää tämän tutkimuksen kappaleessa 8.5 Strategiavalinnan perustelut: maata-

loussuuntautuneisuus – monialaisuus. Työaikoihin liittyen jokunen yrittäjä oli tyytymätön

lomiensa määrään, vaikkakin monet viljelijät kertoivat toimivasta lomitusjärjestelmästä.

Tukipolitiikan muutoksista ja vaikutuksista maatilayrittäjyyteen mainitsi noin puolet haas-

tatelluista, kun heiltä kysyttiin maatilayrittäjyyden huonoista puolista. Kommentteja tuki-

politiikasta tuli sekä maataloussuuntautuneilta ja monialaisilta että eteläpohjalaisilta ja

pohjoiskarjalaisilta yrittäjiltä. Tukipäätösten lyhytjänteisyys haittasi tilan kehittämistä, pit-

kän aikavälin suunnitelmien tekemistä ja velkojen maksamista. Toisaalta lomakkeista sel-

villä pysyminen ja niiden täyttäminen vaati oman aikansa. Tukipolitiikan nähtiin olevan

melkoisessa takussa ja se harmitti, että tulot ovat pitkälti poliittisten päätösten takana.

Myös Silvasti on vuonna 1996 julkaisemassaan tutkimuksessa tunnistanut politiikan, niin

kansainvälisen kuin kansallisenkin, yhdeksi viljelijäväestön maatalouden murroksessa

kokemaksi painetekijäksi. Muita Silvastin (1996) havaitsemia viljelijöiden painetekijöitä

olivat perinne, ihmisarvo, terveys ja luonto.

Vihinen (2004: 21) puhuu Kirjoituksia maan sydämeltä -aineiston analyysissään siitä, mi-

ten maatalousyrittäjät kokevat, että heidän ammattiaan ei enää arvosteta, koska tehdys-

tä työstä ei makseta tuotteen hinnassa. Tämä arvostuksen puute ei suoraan noussut

esille nuorten maatilayrittäjien pohtiessa työnsä huonoja puolia ja maataloustukia.

Maatilayrittäjyyteen liittyvät kiirehuiput lisäävät konerikkojen ja yrittäjän loukkaantumi-

sen riskiä. Jokunen haastateltu nuori yrittäjä oli huolissaan siitä, että jos koneet hajoavat

tai itse sairastuu, ei tuloja tule mistään. He kokivat, että heiltä tavallaan puuttui työsuh-

teeseen liittyvä turvaverkko sairasajan palkkoineen ja muine etuineen. Tosin tulojen ja

yrittäjän työkykyisyyden yhteys on kuitenkin tavallista yritystoiminnassa, siis maatalous-

yrittämisessäkin.

’Tää nyt on normaali, jokkainen yrittäjä varmasti ruikuttaa samoja asioita,

mutta sitte, jos sairastuu tai jottain muuta niin, sitten se on tavallaan omal-

la kontolla kaikki sitten. Ei oo semmosta, saiskohan vakkuutusyhtiöstä tai

jostain semmosen, sairastuu, niin ne maksais sitä sammaa työtuloo sitten.

Jääpi lainat lyhentämättä ja laskut maksamatta. Se on silleen aika raaka

peli.’ (MO, PK, 1996)
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8.3 Maatilayrittäjyyttä tukevia ja heikentäviä voimavaroja

Maatilayrittäjyyttä tukevia voimavaroja
+ Työ: vaihtelevuus, onnistumiset, tulokset ja luonto
+ Perhe, lapset ja suku
+ Naapurit, ystävät

Maatilayrittäjyyttä  heikentäviä voimavaroja
- Muutokset: tukipolitiikka ja säät
- Työn raskaus ja sitovuus
- Yksinäisyys
- Liian vähän aikaa perheelle

Kallio (1997) on käyttänyt tutkimuksessaan suomalaisen viljelijäväestön henkisestä ilma-

piiristä Feldtin ja Ruoppilan (1993) tekemää voimavarajaottelua, jossa voimavarat jae-

taan työn tarjoamiin, yksilöllisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin. Kallio luokittelee viljelijöi-

den työn tarjoamiin voimavaroihin työstä saatavan tyydytyksen ja kättensä työn tulosten

näkemisen sekä ympäröivän luonnon. Yksilöllisiä voimavaroja ovat harrastukset, kodin

tai lähipiirin ulkopuolinen kanssakäynti sekä uskonto. Sosiaalisia voimavaroja Kallion

mukaan puolestaan ovat perheen, ystävien ja sukulaisten tuki sekä luottamus viljelijöi-

den yhteistyöhön ja joukkovoimaan. (Kallio 1997: 52–58.)

Myös ne voimavarat, joista nuoret maatilayrittäjät kertoivat tämän tutkimuksen haastat-

teluissa, voidaan luokitella Kallion (1997) käyttämän luokittelun mukaan. Työn vaihtele-

vuus, työssä onnistumiset, työnsä tulosten näkeminen sekä ympäröivä luonto antavat

nuorille maatilayrittäjille positiivista energiaa, jolla he jaksavat taas eteenpäin. Työ tarjoaa

voimavaroja kaikentyyppisille haastatelluille yrittäjille.

Kallion (1997: 52–58) tutkimuksessa uskonto nousi yhdeksi viljelijöiden kokemaksi yksi-

lölliseksi voimavaraksi. Se ei noussut kuitenkaan esille nuorten maatilayrittäjien haastat-

teluissa. Sen sijaan heille yksilöllisiä voimavaroja antoivat lomat ja harrastukset. Yksilölli-

siksi voimavaroiksi voitaneen luokitella myös perheen, erityisesti lasten olemassaolo ja

myös sukutilan positiiviset vaikutukset yrittäjän jaksamiselle. Nämä perhesuhteet voi-

daan luokitella myös sosiaalisiksi voimavaroiksi. Nuoret maatilayrittäjät saivat sosiaalisia

voimavaroja työhönsä perheen ja lasten lisäksi yhteistyöstä ja yhdessäolosta naapureiden

ja sukulaisten kanssa. Sekä lähellä että kaukana asuvilla ystävillä oli myös merkitystä

maatilayrittäjien jaksamiselle. Lähellä olevista ystävistä sai seuraa ja tukea arkipäivään,

kauempana olevien ystävien luona saattoi käydä lomailemassa ja irrottautumassa maati-

layrittäjyyden arjesta. Jokunen haastateltu maatilayrittäjä kertoi myös muiden yrittäjien

tai kyläläisten osoittamasta arvostuksesta maatilayrittäjää ja hänen työtään kohtaan.

’On paljo kavereita ja ystäviä tos, täs lähellä. Ja meillä on kummallaki. … No

on paljo nuita maanviljelijöitä muualta päin maakuntaa…, mutta tässä on
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melkein, mikkä täs on täs lähellä niin on sitten muun alan ihmisiä. … Se on

oikiastansa hyvä vaan, ei tuu aina siitä paskanajosta puhuttua. (MT, EP,

1998)

Maatilayrittäjien voimavaroja työstä vievät lähinnä työhön liittyvät seikat eli voitaneen

puhua työn viemistä voimavaroista (vrt. Kallio 1997 ja työn tarjoamat voimavarat). Useim-

miten nuoret maatilayrittäjät kokivat, että tukipolitiikan häilyvyys ja siitä johtuva epävar-

muus haittasivat maatilayrittäjänä toimimista. Tukiin liittyvän byrokratian pyörittäminen

vei voimia muutamalta nuorelta maatilayrittäjältä. Toisaalta myös säiden vaihtelu toi epä-

varmuutta maatalouden tuotokseen ja sitä kautta tuloihin. Tukipolitiikasta ja säistä maa-

tilayrittäjyyden raamittajina on lisää tämän tutkimuksen luvussa 8.6 Toimintaympäristön,

lähinnä Euroopan unionin, vaikutus työhön.

Silvasti (1996) on selvittänyt viljelijöiden ajatuksia ja tunteita maatalouden murroksesta

juuri EU-jäsenyyden alussa. Tutkimuksessaan Silvasti (1996: 21–39, 56–58) nostaa esille

politiikan yhtenä viljelijöiden kokemana painetekijänä. Muita viljelijöiden kokemia paine-

tekijöitä ovat perinne, ihmisarvo, terveys ja luonnonvoimat (Silvasti 1996: 21–39, 56–

58). Näissä on yhtäläisyyksiä haastateltujen nuorten maatilayrittäjien kokemien voimava-

roja vievien tekijöiden kanssa.

Voimavaroja nuorilta maatilayrittäjiltä veivät myös työn fyysinen raskaus, työpäivien pi-

tuus ja työhuiput sekä työn sitovuus. Nämä voimavaroja heikentävät puolet työssä ovat

aivan samoja kuin maatilayrittäjänä olemisen huonot puolet. Näiden lisäksi epäonnistu-

miset työssä, kuten vasikan kuoleminen tai lypsykoneen rikkoutuminen, nousivat esille

yrittäjiltä voimavaroja vievinä seikkoina, vaikka ne eivät nousseet esille maatilayrittäjyy-

den huonoina puolina.

Yksilöllisiin tai sosiaalisiin seikkoihin liittyviä voimavaroja vieviä seikkoja mainittiin haas-

tatteluissa huomattavasti vähemmän kuin työhön liittyviä seikkoja. Nämä olivatkin lähin-

nä yksittäisiä mainintoja esimerkiksi työn yksinäisyydestä ja ajan jakamisesta lasten ja

perheen välillä.

’Ei nyt oikkeestaan oo mittään semmosta, en nyt ainakaan ossaa sannoo.

Niin no ehkä sen niin ku voimia kuluttavaks tai semmoseks, niin on se, että

kuitenki, ku mies on sitte muualla töissä, niin sitte tasapainottelet tässä

näitten lasten ja tuon navettatyön välillä. Mulla ei oo lastenhoitajia, mutta

nyt ilmeisesti sitten jonkun otan.’ (MO, PK, 2002)

Pitkälti ne asiat, joista nuoret maatilayrittäjät saivat voimia työhönsä, liittyvät maatilayrit-

täjyyden hyviin puoliin eli työn hyvät puolet lisäävät voimavaroja. Esimerkiksi lapset ja

perhe antoivat voimia maatilayrittäjälle, ja samalla hän arvosti sitä, että sai hoitaa lapsen-

sa kotona ja työskennellä perhepiirissä. Samoin ne asiat, jotka vievät voimia työltä, liittyi-

vät maatilayrittäjyyden huonoihin puoliin eli työn huonot puolet heikentävät voimavaro-

ja. Esimerkiksi tukipolitiikan epävarmuus nousi esille sekä voimia vievänä seikkana että

yrittäjyyden huonona puolena.
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8.4 Maatilayrityksen ja maatilayrittäjän menestyminen

8.4.1 Menestyvä maatilayritys

Menestyvän maatilayrityksen tunnuspiirteitä
• Osaava yrittäjä
• Elinkelpoinen tila
• Vakaa talous
• Muut tekijät: ympäristön ja naapureiden huomioon ottaminen sekä

onnistumisen kokemus

Jotta maatila menestyy, pitää maatilayrittäjän olla ammattitaitoinen. Ammattitaitovaati-

mus nousi maatilayrittäjään itseensä liittyvistä tekijöistä useimmin esille, kun haastatelta-

vat miettivät menestyvää maatilaa. Lisäksi yrittäjän tulee olla motivoitunut ja innostunut

työstään. Hänellä pitää olla riskinottokykyä ja kehittämisvalmiutta, mutta myös kykyä

tunnistaa omat voimavaransa ja hillitä liian voimakas laajennusinto. Nykypäivän maatila-

yrittäjällä pitää olla myös taitoa ottaa asioista selvää ja kerätä itselleen tietoa niin tukiby-

rokratiaan kuin tuotantoonkin liittyvistä seikoista.

’Johtotaito niin ku raha-asioiden ja työn puolesta kunnossa. Know-how on

niin ku oikeella tasolla. Ja on niin ku jonkun verran innostusta uusiinki asi-

oihin ja kiinnostava se työ.’ (MT, EP, 2001)

Haastatteluissa nousi esille myös maatilayrittäjän hyvinvointiin liittyviä asioita, jotka vai-

kuttavat maatilan menestymiseen viljelijän ammattitaidon, motivaation ja tiedonhankin-

takyvyn lisäksi. Osa haastatelluista mainitsi, että menestyvällä tilalla asuu hyvinvoiva

maatilayrittäjä tai maatilayrittäjäperhe. Tähän hyvinvointiin liittyy olennaisesti ainakin se,

että tilalla on sopiva määrä töitä, ei siis liikaa eikä liian vähän, ja että viljelijällä on mah-

dollisuuksia myös irrottautua töistänsä loman ja vapaa-ajan viettoon sekä harrastuksiin.

Tässä on ehkä nähtävissä ajatus siitä, että vaikka maatilalla työskentelyä voidaan pitää

elämäntapana, niin siihenkin halutaan rajansa, ettei elämä ole pelkästään työtä maatilal-

la. Timosen (2000: 150) mukaan nuorille maatilayrittäjille työ olikin vähemmän merkityk-

sellistä kuin vanhemmille maatilayrittäjille. Nuoret haluavat ja hakevat elämäänsä van-

hempia enemmän muutakin sisältöä kuin työtä. Vaihtoehtoja niin ammatillisesti kuin

muutenkin on aiempaa enemmän.

’Ja se, että tärkeetä, että siinä on katetta siinä hommassa. Että siitä saa

irrotettua sen palkan ittelleen, millä sä rahotat sitä muuta elämistä sitten ja

pystyt lähtiä siitä omasta pihasta johonki lataamaan akkuja, viettämään

vähän vapaa-aikaa tai harrastamaan. … Se ei oo menestyvä yritys tai maa-

tila, jos viljelijä itte voi huonosti.’ (MO, EP, 2002)
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Pohdittaessa sitä, millainen on menestyvä maatila, nousi esille melko usein se, että tilan

koko ei ratkaise tilan menestymistä. Näiden haastateltavien mielestä pienikin tila menes-

tyy. Olennaista tällöin on, että tila on hyvin ja tehokkaasti hoidettu ja siellä on valittu

oikea tuotantosuunta.

’Että sinänsä ittellä on, ittellä on semmonen mielikuva, että se on, että

vaikka se ois pienimuotoisempaa se toiminta, kun se homma on hanskassa

ja sitä hallitaan ja tiietään aina, mitä tehään, niin kyllä minä uskon, että

pienemmälläkin sitä pärjää.’ (MO, EP, 2003)

Sen vastineeksi, että joidenkin haastateltujen maatilayrittäjien mielestä tilan koolla ei ole

merkitystä sen menestymiseen, oli joukossa myös niitä, jotka uskoivat suuruuden logiik-

kaan ja näkivät sen tulevaisuuden toimintamallina. Mielipiteistä maatilan koosta ja sen

merkityksestä tilan menestymiselle nousee esille kahden eri selviytymisstrategian eli maa-

taloussuuntautuneisuuden ja monialaisuuden perusteita. Suuri tilakoko puhuu maata-

louteen keskittymisen, siis maataloussuuntautuneisuuden puolesta. Sitä vastoin pieni ti-

lakoko rajoittaa maatalouden mahdollisuuksia ja voi näin vaatia myös muiden elinkeino-

jen toteuttamista toimeentulon turvaamiseksi, siis monialaistumista. Toisaalta keskitty-

minen maatalouteen tekee taloudesta haavoittuvaisemman kuin mitä se olisi silloin, kun

elanto hankitaan useammasta kuin yhdestä tulonlähteestä. Tosin, jos elanto hankitaan

useasta eri lähteestä, pitää yrittäjän olla monitaitoinen ja kykenevä hoitamaan monta

asiaa yhtä aikaa. Tällaisesta tehtävien päällekkäisyydestä voi seurata toiminnan hajanai-

suutta ja tehottomuutta. Molemmilla vaihtoehdoilla on siis puolensa, niin hyvät kuin

huonotkin. Mielipide-eroista eri strategiavalintojen välillä on lisää luvussa 8.5 Strategia-

valinnan perustelut: maataloussuuntautuneisuus – monialaisuus.

’Nykyaikana ollaan menossa tai ollaan mentykkin siihen suuntaa, että

kaikki pittää olla suurta ja kaikkee pittää olla paljon, niin varmaan se on

semmonen se menestyvä yritys, mikä  kuitenkin tiedostaa sitten ne omat

voimavaransa ja hillittöö tämän laajentamisintonsa sillä tavalla, että tuota

se tuotanto on saatu sillä tavalla suhteutettua siihen omaan jaksamiseen.’

(MO, PK, 2000)

’Kyllä se on enempi siihen mennyt, että pitää olla monialainen. Se on

kumminkin mahottomuus tosiaan, että se on kumminkin on niin monta

semmoista epävarmuustekijää olemassa tällä hetkellä, että tuntuu aina-

kin täällä, no miksei se joka alueella, että semmoiset, joilla on muutakin

yritystoimintaa, niin on ehkä mun mielestä kumminki pärjää paremmin

kuin semmoinen joka on vaan yhteen tiettyyn, tiettyyn suuntautunut.’

(MO, EP, 2001)

Haastateltujen mukaan menestyvä maatila on myös vakaa. Siellä on pystytty tekemään

suunnitelmia riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja sieltä löytyy joustoa, jos esimerkiksi tuki-

politiikassa tulee muutoksia. Näiden näkemysten mukaan menestyvä tila on omaehtoi-

nen. Tilan vakauteen vaikuttavat monet asiat, muun muassa se, millaisen tilan yrittäjä on

saanut itselleen. Jos tila on ajanmukaisesti hoidettu ja kehitetty, on se helpompi ottaa
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haltuun ja pitää vakaana kuin sellainen tila, joka vaatii suuria investointeja uudelta yrittä-

jältä heti alkuunsa. Menestyvän maatilan pitää myös pysyä ajan tasalla kehityksessä.

Siellä ei ole yhdelläkään sukupolvella varaa jättää omaa osuuttaan kehittämistyöstä te-

kemättä, muutoin aika menee auttamatta tilan ohi.

’Sitten tietysti yrittää pysyä siinä tavallansa kehitykses joukos. Se on mun

mielestä vaarallista, jos yks sukupolvi jättää välistä, että se ei tee mitään.

Tilaa on mahrotonta enää sen jälkeen kehittää, jos putoaa niin ku kyyristä,

ainakin tätä tahtia mitä nyt mennään.’ (MT, EP, 2003)

Kuten jo aiemmista lainauksistakin on luettavissa, tilan menestymistä voidaan mitata ja

määritellä myös tilan taloudellisella tuloksella. Haastattelujen mukaan tilan toiminnan

tulee olla kannattavaa, sen tulee tuottaa niin paljon, että sillä saadaan tilan kulut peitet-

tyä ja että saadaan rahaa tilan investointeihin. Lisäksi tärkeää on, että maatilayrittäjä saa

työstään itselleen palkkaa. Tilojen taloudelliseen tuottavuuteen vaikuttaa käytössä oleva

tukipolitiikka muutoksineen huomattavan paljon.

’Menestyvä maatilayritys on semmonen, tuota siinä yrittäjä saa ittellensä

riittävän palkan. Mä oikeestaan muuta keksi. Ei se oo tilan koosta kiinni,

niinkään paljo, kyllä siinä on kaikki ne muut asiat. Ja kyllä se aika paljo

ratkasee, mitä viivan alle jää.’ (MT, EP, 1998)

Edellä esitettyjen kolmen teeman lisäksi (maatilayrittäjä, tila, talous), joilla maatilan me-

nestymistä voidaan määritellä, nousi esiin muitakin näkemyksiä maatilan menestykselli-

syyden kriteereistä. Niiden mukaan maatilayrittäjän tulee toiminnassaan ajatella ympä-

ristöään ja nimenomaan sitä, millaisia vaikutuksia tilan toiminnalla on luontoon sen alu-

eella ja ympäristössä. Lisäksi menestyvän maatilayrittäjän tulee ottaa naapurit huomi-

oon. Tämä korostuu erityisesti sellaisilla tiloilla, jotka sijaitsevat taajama-alueella tai sen

välittömässä läheisyydessä. Yhtenä maatilan menestyksen mittarina nähtiin vielä se, mi-

ten maatilayrittäjä itse kokee onnistuneensa työssään.

8.4.2   Arvio omasta menestymisestä maatilayrittäjänä

Oman menestymisen arviointi
• Työkokemuksen pituus heijastuu onnistumisen arviointiin
• Apua tilanhoitoon ulkopuolisilta ammattilaisilta ja omilta sukulaisilta,

erityisesti vanhemmilta
• Omasta mielestään onnistuneita

Kuten edellä mainittiin, yhtenä maatilayrityksen menestymisen mittarina pidettiin sitä,

miten yrittäjä itse kokee onnistuneensa työssään. Arviota omasta menestyksestä maati-

layrittäjänä kysyttiinkin lähes kaikissa haastatteluissa. Tarkasteltaessa maatilayrittäjien
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arvioita omasta menestyksestään on syytä pitää mielessä se, miten pitkään maatilayrittä-

jät ovat hoitaneet maatilaa. Sellaisilla haastatelluilla, jotka olivat ottaneet maatilan hal-

tuunsa heti 1990-luvun puolivälissä, on erilainen perspektiivi arvioida omaa menestymis-

tään kuin sellaisilla tilallisilla, joilla oli vajaan vuoden mittainen kokemus maatilan hallitse-

mista takanaan. Samoin pidempään tilaa hallinneilla on myös ollut realistisempia mah-

dollisuuksia vaikuttaa siihen, millainen tila on ja mitä siellä tehdään, kuin vasta jonkun

kuukauden tilaa pitäneillä yrittäjillä.

Erityisesti vasta tilan haltuun ottaneiden näkemyksissä nousi esille, että toiminta ei ole

vielä täysin hallussa. Maatilan työt, kuten kylvö ja tukikaavakkeiden täyttö on sidottu

tiettyihin aikoihin vuodesta. Näin ollen ensimmäisenä tilanpitovuotena yrittäjä kohtaa

asiat itsenäisesti ensimmäistä kertaa. Tällöin kaikki asiat ovat uusia. Vasta myöhempinä

vuosina toimintaa osaa muovata sen mukaiseksi, minkä itse näkee järkeväksi.

’Alakuvaihe on tietysti vähän semmoista aina’, haastateltava.

’ Niin ku haetaan sitä tavallaan niitä omia’, puoliso.

’Rytmiä’, haastateltava. (MT, PK, 2002)

Opettelu ja tilan muovaaminen oman näköiseksi vievät oman aikansa. Haastatteluissa

kävikin ilmi, että osa pidempään tilaa hallinneista oli tehnyt tilanpidon alkuvaiheissa vir-

heitä. Näistä virheistä oli sitten otettu opiksi, kehitetty toimintaa ja tilaa saatujen oppien

mukaan entistä menestyskykyisemmäksi. Oppiminen on jatkuva prosessi, johon kuulu-

vat sekä käytännön työnteko että tiedon hankkiminen ulkopuolelta. Voi olla, että vas-

taavia kokemuksia virheistä ja niistä oppimisesta saisi kuulla jokusen vuoden kuluttua

niiltä maatilayrittäjiltä, jotka ovat nyt tilanpidon alkumetreillä.

’No silloin alkuvuosina tuli tehtyä oikeestaan, vois sanoa, melekkeen kaikki

virheet, mitä voi tehä, mutta nyt viimeisinä vuosina on sitten tavallaan op-

pinut niistä.’ (MT, PK, 1996)

’No ainakin täs tuotantosuunnassa, mitä mä nyt oon tehny, niin oon joutu-

nu tavallansa oppirahoja maksamaan, mutta kyllä tuntuu, että kehittynyki

on. Siitä mitä alkas, niin tavallansa on hankkinu tietoa monella eri tavalla,

niin kyllä sitä tuntee, että jollaki osa-alueella on jonkilainen, mutta kyllä sitä

vielä on paljo sellasia, että en tavallansa pystyisi vielä kaikkia kokonaisuuk-

sia hallittemaan.’ (MT, EP, 2001)

Apua tilan menestyksekkääseen hoitamiseen nuoret maantilayrittäjät hankkivat ulko-

puolisilta henkilöiltä, kuten kirjanpitäjiltä,  ja saavat omilta sukulaisiltaan, erityisesti edel-

liseltä yrittäjäsukupolvelta. Edellisen yrittäjäsukupolven tai sukulaisten osallistuminen maa-

tilayrityksen toimintaan vaihtelee eri tiloilla päivittäisestä osallistumisesta lomittamiseen,

kiireapuun ja syrjään siirtymiseen.

Luonnollisesti yrittäjän näkemykset omasta menestyksestä ja mahdollisuudet menesty-

miseen riippuivat myös siitä, millaisen tilan yrittäjä aikanaan sai haltuunsa. Tilat, joita on
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kehitetty koko ajan, tarjoavat uudelle yrittäjälle paremmat menestymisen mahdollisuu-

det kuin tilat, joiden kehittäminen ei ole ollut yhtä aktiivista.

Miettiessään omaa menestymistään maatilayrittäjänä kertoi muutama haastateltava va-

ranneensa itselleen mahdollisuuden peruuttaa, mikäli tehdyt päätökset ryhtymisestä

maatilayrittäjäksi osoittautuvat taloudellisesti kannattamattomiksi. Tämä kuvastanee

osaltaan maatilayrittäjyyden nykyistä epävarmaa tilannetta.

’Minä en oo ehkä niin fanaattinen tämmöinen maanviljelijä, kun vois kuvi-

tella. Mulle tää ei oo semmonen henki ja elämä, oo. … Mutta kyllä minä

ainakin voin kääntää takkia, milloin vaan, että mulla ei oo semmonen on-

gelma tää, että viljelläänkö maata vai mitä tehään.’ (MT, PK, 2001)

Monialaisten maatilayrittäjien pitää osata monta eri työtä, heidän pitää hallita sekä maan-

viljely että yritystoiminta. Muutamassa monialaisen maatilayrittäjän haastattelussa nousi

esille se, että maatalous ja yritystoiminta menestyvät eri tavoin ja ovat eri tavoin yrittäjän

hallinnassa. Lisäksi kävi ilmi, että kokonaismenestyminen vaatii tiettyä keskittymistä. Sa-

malla tilalla ei voi tehokkaasti hoitaa kovin monta eri tuotantosuuntaa ja yritystoimintaa

tuloksellisuuden siitä kärsimättä.

’No jos aatellaan ensin tätä sivutointa, niin on mennyt tosi hyvin, paremmin

kuin mitä aattelinkaan. … Että taas tuo maatilapuoli, niin. Jatkuvasti sitä

oppii, oppii uutta ja sillä lailla kehittyy siinä omassa työssään.’ (MO, EP,

2003)

’Keskittymällä siihen kyseiseen hommaan, mitä teköö kunnolla, ja kyllä mä

näen, että mullon ittellä nyt liikaa tällä hetkellä. Mä en pysty keskittyä kaik-

kehen kolomehen ainakaan täysillä, että mun on pakko siitä karsia jotain.’

(MO, EP, 2002)

Kuitenkin yleisesti nuoret maatilayrittäjät arvioivat menestyneensä hyvin työssään. Pe-

rusteluina näkemykselleen he käyttivät muun muassa sitä, että he ovat onnistuneet saa-

vuttamaan omat tavoitteensa, he ovat saaneet palkintoja eläintuotannossa, he pystyvät

takaamaan työllään perheensä toimeentulon, he saavat lainansa maksettua. Haastatel-

tavat myös kertoivat siitä, että heistä tuntuu siltä, että he ovat omalla alallaan ja saavat

tehdä haluamaansa työtä.
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8.5 Strategiavalinnan perustelut:
maataloussuuntautuneisuus – monialaisuus

”Ne – Me” eli strategiavalintojen huonot ja hyvät puolet
• Maataloussuuntautuneisuus: yhden kortin varassa – keskittymisen kautta

tuleva tehokkuus ja tuottavuus
• Monialaisuus: monta huomionkohdetta – monta tulonlähdettä
• Tilakohtainen ratkaisu

Maatilayrittäjillä on erilaisia keinoja vastata maataloudessa tapahtuneeseen murrokseen.

Tässä työssä lähtökohdaksi on otettu maataloussuuntautuneisuus ja monialaistuminen.

Tutkimuksessa vuonna 2004 tehdyissä haastatteluissa haastateltavilta kysyttiin näkemyksiä

maataloussuuntautuneisuudesta ja monitoimistumisesta, lähinnä siitä, miksi he ovat va-

linneet tai hylänneet jommankumman vaihtoehdon. Myös Vesala (2004: 180–183) on

havainnut ’vastakkainasettelua’ kahden eri strategiavalinnan tehneiden yrittäjien välillä.

Lähes kaikki kysymykseen vastanneet maataloussuuntautuneet yrittäjät näkevät, että

monitoimistuminen lisää työmäärää, johtaa huonosti tehtyyn työhön tai molempia, kos-

ka yksi ihminen ei pysty yhtä aikaa tekemään useaa asiaa kunnolla.

’No kuka ne työt teköö? Nykki on tarpeeksi töitä, ni kuka ne monipuolistu-

misen työt sitten teköö?’ (MT, EP, 1997)

’No kyllähän se (monitoimistuminen) jonkun vaihtoehto on sekin, mutta

kumminkin siinä, jos kaikennäkööstä yrittää tehrä, niin mistään tuu mi-

tään. Se on vaan mun mielipide.’ (MT, EP, 1995)

Strategiavalinta maataloussuuntautuneisuuden ja monialaistumisen välillä on tilakohtai-

nen ratkaisu. Maataloussuuntautuneiden yrittäjien haastatteluissa mainittiin, että moni-

alaistuminen on vaihtoehto pienille tiloille ja toisaalta sellaisille tiloille, jotka sijaitsevat

lähellä markkinoita. Heidän mielestään kaikkien tilojen ei ole mahdollista laajentaa toi-

mintaansa, jolloin niiden on monitoimistuttava. Toisaalta monitoimistumista pidettiin jopa

tekohengityksenä, joka ei tule pelastamaan maataloutta. Tämän näkemyksen esittäjän

mielestä Suomessa tulisi päästä pois perheviljelmäkulttuurista, jolloin tiloista tulisi nykyis-

tä yritysmäisempiä erityisesti toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Näkemyksiä kahdesta eri strategiasta kysyttiin vain viideltä monialaiselta yrittäjältä, jotka

kaikki asuivat Etelä-Pohjanmaalla. Koska vastauksia on näin vähän, yleistyksiä ei ole teh-

tävissä. Vastanneista kaksi oli sitä mieltä, että monialaistuminen on taloudellisesti turval-

lisempaa kuin maataloussuuntautuneisuus. Kun tuloja tulee kahdesta tai useammasta

lähteestä, yrittäjä ei ole niin riippuvainen maataloustuista ja niitä koskevista päätöksistä

kuin silloin, kun tuloja tulee pelkästään maataloudesta. Monialaiset maatilayrittäjät näki-

vät maataloussuuntautumisen huonona vaihtoehtona, koska laajentaminen on talou-
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dellisesti riskialtista ja koska se yksitoikkoistaa yrittäjän työtä ja maaseudun elinkeino- ja

asuinrakennetta. Maatilojen suureneminen on osaltaan kiihdyttämässä maaseudun auti-

oitumiskehitystä.

Kysymykseen vastanneet monialaiset maatilayrittäjät vaikuttivat tyytyväisiltä monialai-

seen toimintatapaansa. Tosin yksi heistä haaveilee pelkästään maanviljelijän työstä, mut-

ta ei pysty siihen käytännössä, koska hänen tilansa on sen verran pieni, että se ei yksin

riitä toimeentulon lähteeksi. Niinpä hän on hankkinut itselleen toisen kiinnostavan am-

matin, jonka pohjalta hän on ryhtynyt yrittäjäksi. Hänestä keskittyminen maatalouteen

olisi idealistisinta, sillä nyt työntekoa haittaa kahdesta työstä yhtä aikaa tulevat vaati-

mukset.

Maatalousyrittäjien työtaakka lienee suuri sekä maataloussuuntautuneilla että monialai-

silla yrittäjillä, ainakin ulkopuolisten mielessä. Maataloussuuntautuneet yrittäjät näkivät,

että monialaiset yrittäjät uupuvat monesta työstä aiheutuvan työtaakan alle ja toisaalta

monialaiset yrittäjät näkivät, että maataloussuuntautuneet yrittäjät uupuvat suurista yk-

siköistään aiheutuvaan työtaakkaan. Monialainen yrittäjä kertoi jaksavansa tehdä työtä,

koska se on monipuolista ja vaihtelevaa, ei pelkkää yksitoikkoista maataloustyötä. Maa-

taloussuuntautuneet yrittäjät kertoivat, että tilan tekniikan kehittyminen mahdollistaa

aiempaa suuremman työmäärän tekemisen tilalla. Työn määrä ja työhuiput nousivat esil-

le maatilayrittäjyyden huonoina puolina myös silloin, kun yrittäjät kertovat omasta työs-

tään, ei ainoastaan silloin, kun he arvioivat toista strategiavaihtoehtoa.

Kuten edellä esitetyistä näkemyksistä huomataan, on molemmilla strategiavalinnoilla hyvät

ja huonot puolensa. Valinta tehdään tilan ja siellä asuvien henkilöiden resurssien mu-

kaan.

8.6 Toimintaympäristön, lähinnä Euroopan unionin,
vaikutus työhön

Maatilayrittäjyyden toimintaympäristöön liittyvät seikat
• Epävarmuus ja turhautuneisuus lyhytjänteisistä päätöksistä
• Tukien tärkeys, tukien järkevyys
• Paperityöt osa maatilayrittäjän työtä
• Kaksi mahtia: sää ja EU

Kysymys toimintaympäristön vaikutuksesta maatilayrittäjän työhön oli melko hankala

sen täsmentämättömyyden vuoksi. Monessa haastattelussa haastateltavaa pitikin ’joh-

datella’ tämän kysymyksen kohdalla, jolloin keskustelu siirtyi tavallisesti Euroopan unio-

nin vaikutuksiin maatalousyrittäjän arkeen. Julkisessa maatalouskeskustelussa EU ja siel-

tä tulevat määräykset vaikutuksineen nousevat monesti keskiöön. Muutamassa haastat-
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telussa nousi esille, että Suomen EU-jäsenyyden alkuaikana tukiin liittyvä negatiivinen

julkisuus oli voimakasta ja häiritsevää mutta sittemmin tilanne on tältä osin parantunut.

Yhteiskunnassa on ymmärretty tukien tarkoitus. Esimerkiksi Silvastin (1996) tutkimuk-

sessa viljelijöiden ajatuksista ja tunteista EU-ajan alkupuolella tämä nousee vahvasti esil-

le. Hän kertoo viljelijöiden voimakkaasta syntipukkikokemuksesta, joka johtui silloin käy-

dystä julkisesta keskustelusta. Tämän sävyinen keskustelu on sittemmin laantunut.

Päällimmäisenä ja hyvin vahvasti haastatteluista nousi esille EU-päätösten lyhytjänteisyy-

destä nouseva epävarmuus ja turhautuneisuus (katso esim. Vesala 2004: 169; Vihinen

2004: 206). Tukiperusteiden ja -tasojen muutokset hankaloittavat tulevaisuuden pitkä-

jänteistä suunnittelua ja aiheuttavat epävarmuuden ja stressin tunnetta nuorille maatila-

yrittäjille. Tukipolitiikan epävarmuus alentaa nuorten maatilayrittäjien halukkuutta tehdä

investointeja maatalouteen. Erityisesti tämä nousi esille pohjoiskarjalaisten maatalous-

suuntautuneiden yrittäjien haastatteluista.

’No se (maatalouspolitiikka) on ehkä semmonen yks epävarmuustekijä lis-

sää. Koska tuota eipä hirviän pitkällä aikavälillä laskelmia pysty tekemään,

kun nyt (maaliskuun alussa) vielä hieroovat suunnilleen tämänkin kevään

tukia. … Jos se kahen viikon aikavälillä mennöö, ei siinä hirvittäviä inves-

tointia hirviä tehä. Ei oo tullu semmosta mieleenkä, että vetäskö puolella

miljoonalla eurolla tuohon nyt navetan.’ (MT, PK, 2002.)

Nuoret maatilayrittäjät vastaavat EU-maatalouspolitiikan aiheuttamaan epävarmuuteen

ajattelemalla positiivisesti ja uskomalla tulevaisuuteen, sopeutumalla, olemalla murehti-

matta asioita ja hankkimalla tietoa. Tällaiset positiiviset selviytymisstrategiat auttavat nuoria

maatilayrittäjiä jaksamaan. Myös Vesala (2004: 175) on havainnut vastaavia piirteitä

maatilayrittäjien EU-suhtautumisesta. Nuorten maatilayrittäjien haastatteluista on luet-

tavissa kommentteja muun muassa siitä, että mikäli muutoksia tukipykälissä jäisi mureh-

timaan, ei työnteosta tulisi mitään. Varsinainen työ on kuitenkin hoidettava ensin.

’Ei saa vaan ruveta pultut tutajamaan. … Totta kai se pitää tiarostaa, se

epävarmuus, mutta pitää aatella se niin, että kyllä ruokaa pitää kumminki

tuottaa, jotta. Et sä mitään saa, jos et sä tohri mitään.’ (MT, EP, 2001)

Tukien tärkeys ja niihin liittyvien pykälien järkevyys nousivat esille joissakin haastatteluis-

sa. Yhdessä haastattelussa sanottiin suoraan, että tehdyt investoinnit olisivat jääneet

tekemättä, mikäli tukia ei olisi ollut. Toisaalta muutamassa haastattelussa arvosteltiin

sitä, miten tuet irrottavat tuotannon ja tulot toisistaan. Nämä haastatellut näkivät, että

olisi kannustavampaa ja maanviljelijöiden työtä kunnioittavampaa, jos he saisivat tulonsa

tuotannon määrän ja laadun mukaan, ei tukien kautta. Toisaalta tiedostettiin myös se,

että tukia on maksettava muun muassa maailmankaupan takia.

’Jos ruvetaan maksamaan siittä, että kuinka monta lehmää sulla on ja kuin-

ka paljon sulla on maitokiintiöö, että jos ruvetaan vaan siittä maksamaan,

eikä siittä, että paljo lehmä tuottaa, että ite tuotteesta ei saa mitään. Var-
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sinkin kun on sitten jalostanu karjaa ja keskitaso on kymppi niin mä ny

menetän niin paljo, jos se menee siihen suuntaa.’ (MT, EP, 1998)

Tämän tutkimuksen kohderyhmään oli valittu sellaisia nuoria maatilayrittäjiä, jotka ovat

aloittaneet toimintansa käytännössä EU-jäsenyyden aikana. Tavallisesti nämä nuoret ker-

toivat siitä, miten EU-byrokratiaan liittyvät paperityöt ovat osa heidän arkipäiväänsä, osa

maatalouden harjoittamista. Useimmille heistä lomakkeiden täyttäminen oli lähinnä pak-

kopullaa, mutta toisaalta yksi heistä uskoi, että olisi parempi paperimaatilayrittäjänä kuin

oikeana maatilayrittäjänä. Hänelle paperityöt olivat mukavin osa työtä. Monet haastatel-

luista nuorista maatilayrittäjistä olettivat, että byrokratia aiheuttaa enemmän päänvai-

vaa vanhemmille maatilayrittäjille kuin heille itselleen.

Haastatteluprosessin edetessä nousi esille ajatus siitä, toimivatko maatilayrittäjät nyky-

päivänä kahden mahdin alla. Aiemmin maatilayrittäjillä toimintaan on vaikuttanut voi-

makkaasti säätilat muutoksineen, joihin heillä ei ole ollut vaikutusmahdollisuutta, mistä

syystä niitä on ollut turha murehtiakaan. Tänä päivänä säiden ohelle on noussut toinen-

kin mahti eli EU:sta tuleva maatalouspolitiikka, jonka määräyksiin viljelijöillä ei ole vaiku-

tusmahdollisuutta, niitäkään ei ole syytä murehtia. Vesala (2004: 194–195) on poiminut

Kirjoituksia maan sydämeltä -aineistosta myös ajatuksia sään ja EU:n samankaltaisista

vaikutuksista viljelijöihin. Tosin Vesala käsittelee aihetta nöyryytyksen kautta, kun tässä

sitä käsitellään vaikuttamismahdollisuuksien puutteen ja murehtimatta jättämisen kaut-

ta. Esiin nousee kaksi mahtia, joiden ’toimintaan’ ei pysty vaikuttamaan. Ajatusta testat-

tiin osassa haastatteluista ja niiden perusteella se osoittautui oikeaksi. Tosin sitä testattiin

niin harvalla maatilayrittäjällä, ettei näkemys välttämättä ole yleistettävissä, mutta mie-

lenkiintoinen se on silti. Säät ja EU – kaksi mahtia.
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9 Maatilayrittäjyyden tulevaisuus

9.1 Nuorten maatilayrittäjien oma tulevaisuus

9.1.1 Ajatukset jatkosta maatilayrittäjänä

Jatkaminen maatalousyrittäjänä
• Ovat halukkaita jatkamaan, tosin sillä varauksella, että toiminta pysyy

kannattavana ja tuntuu järkevältä
• Syyt jatkaa: mielekäs työ, sukutilan jatkuvuus, velat ja muut sitoumukset

sekä taloudellinen pärjääminen

Oikeastaan kaikki haastatellut nuoret maatilayrittäjät olivat halukkaita jatkamaan tilan-

pitoa, suurin osa omasta halustaan ja vain hyvin harvat siitä syystä, ettei muita vaihtoeh-

toja ollut näköpiirissä. Jotkut haastatellut kertoivat myös siitä, että he voivat vaihtaa alaa

eli käytännössä etsiä työtä toisaalta, mikäli maatilayrittäjyyden kannattavuus ja järkevyys

laskevat liian alas. Nuorten maatilayrittäjien syyt jatkaa toimintaansa maatilayrittäjinä

voidaan luokitella esimerkiksi työn sisältöön, lapsiin ja sukutilaan, velkoihin ja muihin

sitoumuksiin, taloudelliseen pärjäämiseen, asenteeseen sekä maaseutuun. Kallio (1997:

54) on omassa tutkimuksessaan huomannut, että viljelijöille merkittävimmät syyt jatkaa

nimenomaan maataloustuotantoa olivat (1) huoli toimeentulosta, (2) tilan eteen tehty

työ, (3) tilanpidon kokeminen elämäntapana, (4) halu olla viljelijä, (5) usko tilan elinkel-

poisuuteen sekä (6) lasten tulevaisuus. Kallio on jaotellut jatkamissyitä hienojakoisemmin

kuin mitä on tehty tässä tutkimuksessa, mutta tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia.

Työn sisältöön, kuten sen mielekkyyteen, vaihtelevuuteen ja vapauteen, liittyvät seikat

olivat yleisimpiä syitä nuorille maatilayrittäjille jatkaa toimintaansa. Työtä pidettiin kiin-

nostavana ja haastavana. Työ vaihteli päivittäin ja vuodenajoittain, ja sen tekemisestä

saattoi itse määrätä. Näistä työn sisältöön liittyvistä seikoista puhui yli puolet haastatel-

luista maatilayrittäjistä.

Toiseksi useimmiten mainittu syy jatkaa maatilayrittäjyyttä olivat omat lapset, sukutilan

jatkuvuus tai molemmat. Tästä puhui noin viidennes yrittäjistä. Yrittäjä ei halunnut luo-

pua tilanpidosta, koska halusi sukutilan perinteen jatkuvan. Toisaalta he toivoivat onnis-

tuvansa niin hyvin maatilayrittäjinä, että joku heidän lapsistaan jatkaisi työtä heidän jäl-

keensä. Toive lasten jatkamisesta esitettiin todellakin toiveena; yrittäjät korostivat sitä,

etteivät he halua painostaa lapsiaan jatkajiksi. He korostivat myös sitä, että tilan tulee

olla kannattava, jotta seuraavan sukupolven kannattaa ottaa se vastuulleen. Toive lasten

ryhtymisestä työn jatkajiksi nousi esille useammin eteläpohjalaisten kuin pohjoiskarjalais-

ten yrittäjien haastatteluista.
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’Sitä aina miettii, että sais, saa ne velat sitten maksettua, että jos poika tai

tytär ottaa joskus tilan nimiin, niin olis ainakin velat maksettu pois.’ (MT, EP,

1998)

Lähes yhtä yleisesti mainittu syy jatkaa maatilayrityksen pitoa kuin lapset tai sukutilan

jatkuvuus olivat jo edellisessä lainauksessa mainitut velat ja muut sitoumukset. Monesti

hiukan naurahtaen yrittäjät kertoivat jatkavansa toimintaansa sen vuoksi, että lainat on

maksettava. Sukupolvenvaihdoksesta ja mahdollisesta tilan kehittämisestä on kertynyt

lainoja, jotka tulee hoitaa. Muita jatkamaan vaativia sitoumuksia ovat esimerkiksi suku-

polvenvaihdoksen yhteydessä sovitut aikarajat.

Taloudellinen pärjääminen, kuten toimeentulon turvaaminen ja tuloksen saaminen nou-

sivat myös esille haastateltujen kertoessa syistään jatkaa maatilayrittäjinä. Maatalous-

suuntautuneet yrittäjät puhuivat useammin taloudellisesta pärjäämisestä jatkamisen

motiivina kuin monialaiset yrittäjät. Jatkamisen syistä asenne- ja motivaatiotekijöiksi luo-

kiteltiin kommentit, joissa puhuttiin positiivisesta asennoitumisesta työhön, korkeasta

työmotivaatiosta tai myönteisessä mielessä ’jästipäisestä’ luonteesta. Muun muassa täl-

laisin perustein työtään kertoi jatkavansa runsas kymmenennes haastatelluista. Yhtä usein

kerrottiin myös siitä, että halu asua maaseudulla ja usko suomalaiseen maatalouteen

kannustivat jatkamaan työntekoa.

9.1.2 Toiminnan kehittämissuunnitelmat

Kehittämissuunnitelmista mainittua
• Kehittäminen eri vaiheissa eri tiloilla: suunnitelmissa – toteutettu
• Laajennuksia, laatua ja tehokkuutta, lisämaata, monialaistamista

Haastatteluissa nuoret maatilayrittäjät kertoivat suunnitelmistaan kehittää tilansa tai yri-

tyksensä toimintaa. Näissä kertomuksissa maatilan kehittäminen nousi enemmän esille

kuin yrityksen kehittäminen. Näin tapahtui osaltaan varmasti siksi, että haastatteluissa

oli mukana enemmän maataloussuuntautuneita kuin monialaisia yrittäjiä ja osaltaan sik-

si, että osassa monialaisten yrittäjien haastatteluissa maatalous korostui yritystoimintaa

enemmän. Osalla haastatelluista oli selvät kehittämissuunnitelmat tulevaisuuden varalle,

kun taas osa mietti, mitä kannattaisi ja mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Noin viiden-

nes haastatelluista kertoi jo tehneensä suunnittelemansa laajennukset tai investoinnit,

mistä syystä heillä ei tällä hetkellä ollut tämän suuntaisia suunnitelmia. Nämä henkilöt

olivat aloittaneet maatilayrittäjyyden pääasiassa 1990-luvun loppupuolella, kuitenkin vii-

meistään vuonna 2001, jolloin heillä on ollut joitakin vuosia aikaa toteuttaa suunnitel-

mansa.
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Noin puolet haastateltavista mietti tilan rakennusten laajentamista tai remontoimista

tulevaisuudessa. Näistä puolet mietti joko uusien tuotantotilojen, tavallisimmillaan nave-

tan, rakentamista ja puolet mietti vanhan korjaamista. Laajennussuunnitelmien vaiheissa

eli siinä, milloin ja kuinka todennäköisesti laajennus tapahtuu, sekä laajuuksissa oli eroja.

Toisilla suunnitelmat olivat harkinta-asteella, kun taas toisilla rakentaminen oli käynnissä.

Toiset suunnittelivat pientä laajennusta ja osa uuden, suuren tuotantorakennuksen ra-

kentamista. Osittain nämä laajennus- ja korjaussuunnitelmat ovat kytköksissä suunnitel-

miin eläinmäärän lisäämisestä, josta kertoi jokunen haastateltu. Yleisesti maataloussuun-

tautuneet yrittäjät suunnittelivat tuotantotilojen laajennuksia tai korjauksia huomatta-

vasti useammin kuin monialaiset yrittäjät. Tuotantotilojen rakentamisessa tai korjaami-

sessa on huomattavissa ero myös tutkimusalueiden välillä. Eteläpohjalaiset yrittäjät ker-

toivat pohjoiskarjalaisia useammin tämän kaltaisista suunnitelmista. Alla on lainaus ete-

läpohjalaisen maataloussuuntautuneen yrittäjän haastattelusta. Lainauksessa kuvataan

ehkä suurinta haastatteluissa esille noussutta suunnitelmaa, joten se ei näin ollen edusta

haastateltujen keskimääräisiä mielipiteitä.

’No mulla on sellaisia suunnitelmia, että mun pitäis kaksinkertaistaa, laa-

jentaa toimintaa. … Ja miks mä näin teen, niin mä teen sen takia, että mä

siirtyisin sellaiseen, pois tästä perheviljelmäajatuksesta, mä saisin reilusti

palkattua työntekijöitä.’ (MT, EP, 2001)

Kolmannes haastatelluista yrittäjistä suunnitteli jatkossa panostavansa lähinnä tuotan-

non tehostamiseen ja laatuun ja tätä kautta tapahtuvaan toiminnan vakauttamiseen ja

liikevaihdon parantamiseen. Osa haastateltavista oli halukkaita hankkimaan itselleen li-

sää peltoa, metsää tai molempia, tosin sillä edellytyksellä, että maan hinta on järkevä.

Eteläpohjalaiset yrittäjät kertoivat maanhankintasuunnitelmista huomattavasti useam-

min kuin pohjoiskarjalaiset yrittäjät.

Kaksi pohjoiskarjalaista maataloussuuntautunutta yrittäjää mietti tilan monialaistamista.

Toinen yrittäjä suunnitteli koneurakoinnin lisäämistä, jolloin tilasta tulisi monialainen, ja

toinen suunnitteli maatilamatkailun aloittamista, muttei ollut vielä ryhtynyt siihen. Yh-

dellä monialaisella maatilalla mietittiin vakavasti sitä, mitä toimintaa tilalla tehdään jat-

kossa. Tällä hetkellä tilalla oli niin monenlaista toimintaa, ettei yrittäjä kokenut pystyvän-

sä keskittymään mihinkään kunnolla, mistä syystä hän mietti tulevaisuuden linjauksia ja

mahdollisia leikkauksia. Tavallisimmillaan monialaisilla tiloilla mietittiin yritystoiminnan

normaalia kehittämistä, esimerkiksi kuljetuskaluston lisäämistä, mökkien vuokrausasteen

kohottamista ja oman tuotteen suunnittelua.
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9.1.3 Oman tilan tulevaisuuden näkymät

Oman tilan tulevaisuus
• Tulevaisuus näyttää valoisalta, ei siis huonolta, muttei loistavaltakaan
• Politiikan epävakaus haittaa suunnittelua, mutta usko omaan toimintaan

kannustaa eteenpäin
• Tienhaaroja tulevaisuuden suhteen

On huomattavaa, että oikeastaan yksikään haastatelluista nuorista maatilayrittäjistä ei

kertonut näkevänsä tilansa tulevaisuutta huonona. Tässä suhteessa selvityksen tulokset

eroavat esimerkiksi Pråhl-Ollilan (1997: 48) nuorista viljelijöistä tekemästä tutkimukses-

ta, jonka kyselyn mukaan viidennes nuorista viljelijöistä näki tulevaisuutensa melko synk-

känä tai synkkänä. Jos eivät tässä työssä haastatellut maatilayrittäjät kertoneet huonois-

ta tulevaisuudennäkymistä, kuten tilanpidon tai yrittäjyyden lopettamisesta, eivät he juu-

ri kuvailleet tulevaisuutta loistavaksikaan. Haastatellut kertoivat kuka pienemmistä ja

kuka suuremmista pilvistä tulevaisuuden taivaalla. Se, miten harjoitettu maatalouspoli-

tiikka muuttuu tulevaisuudessa, vaikuttaa luonnollisesti maatalousyrittäjien toimeentu-

loon. Politiikkojen epävakaus luo epävakautta myös tulevaisuuden suunnitelmiin ja aihe-

uttaa paineita työmäärän lisääntymiseen tiloilla. Maatalouspolitiikan epävakaus on tun-

nistettavissa nuorten maatilayrittäjien tulevaisuudenuskoa heikentäväksi tekijäksi. Sitä

vahventaviksi tekijöiksi on haastatteluista esiin nostettavissa sen sijaan esimerkiksi usko

omaan työhön ja ammattitaitoon sekä kykyyn pysyä ajan tasalla.

‘Ainut uhka kai se on, mitä voi ajatella, on tämä EU ja sieltä tulevat päätök-

set, mutta en mä usko sitäkään, että ne niin kuin semmoisena uhkana on,

että maatallous loppuu kokonaan. … Kyllä minä sillä tavalla optimistisesti

suhtaudun tulevaisuuteen … sen verran saahaan rahhaa kassaan ja kehi-

tettyy tätä tillaa, että aina on parempi taas tehä töitä.’ (MO, PK, 2002)

Jotkut haastateltavat kertoivat olevansa juuri tällä hetkellä tienhaarassa tulevaisuutta

ajatellen. Esimerkiksi yhden maataloussuuntautuneen yrittäjän tulevaisuus riippui siitä,

miten käsittelyssä olevan navetan ympäristölupahaku edistyy. Mikäli rakennuslupa myön-

netään, näyttää tulevaisuus hyvältä. Toisaalta, jos lupaa ei anneta, täytyy yrittäjän miettiä

koko tulevaisuutensa uudelleen, koska nykyisellään tila ei ole riittävän kannattava. Muu-

tama haastateltava pohti vielä tulevaisuuden ratkaisujaan, esimerkiksi sitä, mihin pitäisi

keskittyä, mitä pitäisi kehittää tai olisiko mahdollisuus mennä toisaalle töihin ja ruveta

niin sanotuksi harrastajaviljelijäksi.

Monialaiset maatilayrittäjät suhtautuivat tulevaisuuteensa ehkä hiukan positiivisemmin

kuin maataloussuuntautuneet yrittäjät, tosin suuria eroavaisuuksia tässä ei ole. Mielen-

kiintoista tämän tutkimuksen kysymysasettelun kannalta on, että muutama monialainen

maatilayrittäjä kertoi positiivisten tulevaisuuden näkymien johtuvan juuri siitä, että heillä
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on tuloja muualtakin kuin maataloudesta. Saman suuntaisia ajatuksia esittää Pråhl-Ollila

(1997: 64) kun hän kirjoittaa, että lypsykarjatilalliset ovat rasittuneimpia nuoria maatila-

yrittäjiä. He ovat niin sidottuja maataloustyöhön, että heillä ei juuri ole mahdollisuutta

käydä tilan ulkopuolella töissä ja saada sitä kautta taloudellista turvaa ja liikkumavaraa.

9.2 Maatilayrittäjyyden tulevaisuus Suomessa

9.2.1 Maatilayrittäjyyteen tulevaisuudessa kohdistuvat vaatimukset

Tulevaisuudessa kiinnitettävä huomioita seuraaviin seikkoihin
• Tietämystä päivitettävä koko ajan
• Vaatimukset tiukentuvat ja byrokratia lisääntyy
• Ympäristö- ja laatukysymykset korostuvat
• Toimintaa tehostettava tulotason säilyttämiseksi
• Vaaditaan pitkäjänteisyyttä, paineensietokykyä ja rohkeutta

Maatilayrittäjyys on kohdannut monia vaatimuksia muun muassa Suomen EU-jäsenyy-

den myötä. Tulevaisuudessa maatilayrittäjyyteen kohdistuvista vaatimuksista haastatel-

lut nuoret maatilayrittäjät nostivat useimmiten esille joko kasvavan tarpeen kerätä tietoa

tai byrokratian lisääntymisen ja tiukentumisen. Tällaisista tulevaisuuden vaatimuksista

puhui vajaa puolet haastatelluista maatilayrittäjistä. Haastateltujen mukaan nykypäivän

maatilayrittäjän on oltava koko ajan hereillä ammatillisesti ja hankittava tietoa toimin-

tansa tueksi. Tietoa pitää hankkia niin maataloustekniikoihin ja maataloustukiin kuin

atk:hon ja yritystoimintaan liittyvistä asioista. Lisääntyneeseen tiedontarpeeseen vasta-

taan hankkimalla tietoa itsenäisesti tai osallistumalla kursseille. Haastatelluista jokunen

korosti kurssien sosiaalista merkitystä niiden tiedollisen merkityksen rinnalla, koska kurs-

seilla on mahdollista tavata muita saman alan ihmisiä. Tosin joukossa oli myös niitä, joille

opiskelu ja kurssilla istuminen on vastenmielistä ja tuntuu ajan haaskaukselta.

Kuten sanottu byrokratian lisääntyminen tai tiukentuminen nousi yhtä usein esille maa-

tilayrittäjyyden tulevaisuuden vaatimuksista kuin jatkuva tiedon hankintatarve. Nämä kaksi

näkemystä liittyvät osin toisiinsa. Kun byrokratian ennustetaan lisääntyvän ja tiukentu-

van, ennustetaan myös siitä selviytymiseen tarvittavan tietomäärän kasvavan. Jokunen

haastateltava esitti vienon toivomuksen siitä, ettei byrokratia enää lisääntyisi mutta jat-

koi samaan hengenvetoon, ettei oikein usko toivomuksen toteutuvan. Haastatteluista

nousikin vahvasti esiin se tulevaisuudennäkemys, että samalla, kun byrokratia ja paperi-

työt lisääntyvät, myös niihin liittyvät vaatimukset tiukentuvat. Ennustettiin, että perus-

maatalouden merkitys viljelijän tuloista vähenee ja tukien merkitys kohoaa entisestään.

Byrokratian kasvamisen rinnalla uskottiin myös valvonnan lisääntyvän, yhä tarkemmin

täytyy pitää kirjaa toiminnasta ja yhä useammin tiloilla vierailee tarkastajia.
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’Tarkemmaksihan se menee koko ajan. Ja tuntuu, että sitä semmoista pilk-

kua ja paperia tulee. Aina vaan enempi pitää viilata ja täyttää.’ (MO, EP,

2003)

Vajaa viidennes haastateltavista kertoi joko ympäristöön tai laatuun liittyvien asioiden

merkityksen nousevan tulevaisuuden maatilayrittäjyydessä nykyistä enemmän esille.

Ympäristökysymykset, ympäristönormien tiukentuminen ja ympäristökoulutuksen lisään-

tyminen tulevat yhä tärkeämmäksi maatilayrittäjyydessä. Ääripäässä puhuttiin jopa ym-

päristöystävällisestä maisemanhoitoviljelystä. Tällaisessa viljelyssä tuotannolla ei ole niin

suurta painoarvoa kuin ympäristön hyvinvoinnilla ja maiseman kauneudella. Pohjoiskar-

jalaiset maatilayrittäjät puhuivat eteläpohjalaisia maatilayrittäjiä useammin ympäristö-

vaatimusten lisääntymisestä maatilayrittäjyydessä. Ympäristövaatimusten lisäksi maati-

layrittäjyyden laatuvaatimukset kasvavat. Maatiloilla tehdään laatukansioita ja muuten-

kin kiinnitetään huomiota työn ja tuotannon laadukkuuteen. Haastatellut näkivät, että

tulevaisuudessa suomalainen maatalous kilpailee maailmanmarkkinoilla yhä enemmän

laadulla kuin hinnalla.

Jokunen haastateltu nuori maatilayrittäjä puhui myös siitä, miten toimintaa täytyy tehos-

taa entisestään tulevaisuudessa. Toimintaa on tehostettava, jotta tulotaso saadaan pi-

dettyä entisellään. Äärilleen viedyn tehostamisen nähtiin lisäävään toiminnan haavoittu-

vuutta. Toiminnan tehostamisen lisäksi puhuttiin myös siitä, miten tuotantoyksiköt tule-

vat kasvamaan nykyisestään.

Maatilayrittäjyyteen tulevaisuudessa kohdistuvista vaatimuksista loput on tiivistettävissä

kolmeen sanaan: pitkäjänteisyyteen, paineensietokykyyn ja rohkeuteen. Toimintaa on

suunniteltava ja kehitettävä pitkäjänteisesti huolimatta siitä, että maatilatalouteen vai-

kuttavat määräykset vaihtelevat nopeasti ja ennustamattomasti. Määräysten vaihteluis-

ta johtuen yrittäjällä pitää olla hyvä paineensietokyky, hänen on pystyttävä tekemään

pitkäaikaisia päätöksiä muuttuvassa ympäristössä. Lisäksi yrittäjällä pitää olla riittävästi

ammatillista tietoa ja rohkeutta tarttua tilaisuuteen, kun se tulee.
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9.2.2 Suomalaisen maatilayrittäjyyden tulevaisuus

Maatilayrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

• Maatalous säilyy

• EU:n laajentumisen vaikutusten aikajänne on pitkä

• Tilojen koot kasvavat

• Tilat erikoistuvat suurimittakaavaiseen tuotantoon tai erikoiskasviviljelyyn

• Tilojen tukiriippuvuus lisääntyy

• Yrittäjyys muuttuu henkilökohtaisella tasolla (esimerkiksi yrittäjämäisty-

minen ja teknistyminen)

Arviot maatalouden tulevaisuudesta vaihtelivat heikosta sekavan ja kohtuullisen kautta

aina toiveikkaaseen. Maatalous tulee säilymään Suomessa, koska ei ole järkevää siitä

luopuakaan.

’Kyllä minä uskon ja toivon, että tällä niin ku tää oma maatalous toimii. Ei

varmaan uskalleta heittäytyä tuontiruuan varaan. Aika merkittävää kan-

santaloudellisesti, jos nää rahat, mitkä puunmyynnistä saadaan tänne niin

käytettäisiin ruuantuotantoon. Että ostetaan ruokaa, uskon vakaasti, tuo-

tetaan ja syödään suomalaista ruokaa.’ (MT, PK, 2001)

Euroopan unionin laajeneminen keväällä 2004 nosti haastatteluissa esille muutaman

kommentin siitä, tuleeko ruuantuonti Itä-Euroopan maista muuttamaan suomalaista

maataloutta. Kommenteissa uskottiin kuitenkin, että tuonti ei tule ratkaisevasti lisäänty-

mään lähiaikoina, koska Itä-Euroopan maatalous on teknisesti vielä niin paljon läntistä

maataloutta jäljessä. Loppukädessä kuitenkin kuluttajat ratkaisevat sen, minkä maalais-

ta ruokaa kaupoissa myydään.

Suomalaisen maatalouden tulee ottaa oppia muiden maiden maataloudesta, mutta suo-

raan sitä ei voi tänne, erityisesti luonnonolosuhteiden takia, kopioida. Haastatteluissa

nähtiin, että Suomessa pitäisi keskittyä erikoistuotteisiin sekä tuotannon korkeaan laa-

tuun ja puhtauteen. Tosin eräs haastateltu oli sitä mieltä, että uskossa puhtaalla ruualla

pärjäämiseen on menty liian pitkälle ja hallinnossa on tehty sen suhteen ylilyöntejä eli

liian tiukkoja säädöksiä, jotka nostavat tuotantokustannuksia tarpeettomasti.

Maatilayrittäjyyden tulevaisuutta käsittelevistä aiheista ehkä dominoivimmat olivat tilan

koko ja muuttuminen. Tilan kokoa koskettelevista lausunnoista suurin osa käsitteli sitä,

miten tilakoko tulee tulevaisuudessa Suomessa kasvamaan. Myös Riikonen (2003) on

asiantuntijoiden mielipiteisiin keskittyneissä maatalouden tulevaisuuden strategioissa

nostanut esille tilojen koon kasvun. Tiloilla eläinmäärät tullevat lisääntymään ja peltopin-

ta-alat kasvamaan (Riikonen 2003). Samalla, kun tilojen koko kasvaa, vähenee niiden

lukumäärä, mikä omalta osaltaan edistää maaseudun autioitumiskehitystä. Nuorten
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maatilayrittäjien mielestä tilakoon kasvattamista tukee tekniikan kehittyminen ja sitä

haittaa työvoiman huono saatavuus ja peltomaan korkea hinta. Tilat sijaitsevat yhä kau-

empana toisistaan, jolloin maaseudun yhteisöt katoavat ja tilapäisenkin aputyövoiman

saaminen esimerkiksi naapurin nuorista heikkenee. Tähän työvoiman saatavuuden heik-

kenemiseen maatalousyrityksissä kiinnitetään huomiota myös neljännessä maaseutupo-

liittisessa kokonaisohjelmassa (YTR 2004: 89).

Työvoiman kannalta tilakoon kasvattamiseen esitettiin kaksi näkökulmaa. Toisaalla näh-

tiin, että tiloja tulee suurentaa ja yritysmäistää niin paljon, että niille voidaan palkata

ulkopuolista työvoimaa. Toisaalla pelättiin työmäärän kasvavan laajennetulla tilalla niin

suureksi, että yrittäjä palaa loppuun työmääränsä alla. Nämä henkilöt toivoivat ja uskoi-

vat, että perheviljelmämallinen toiminta on kannattavaa jatkossakin.

Tilakoon laajentamisen rinnalla puhuttiin myös erikoistumisesta. Tilojen erikoistumisessa

on erilaisia vaihtoehtoja. Suuri tila voi esimerkiksi erikoistua yhteen suurimittakaavaiseen

tuotantoon tai pieni tila voi erikoistua jonkin erikoiskasvin viljelyyn tai maatalouden ulko-

puoliseen yritystoimintaan. Menestyäkseen pienen tilan on joko erikoistuttava tai sitten

sinne on saatava tuloja myös muualta kuin maataloudesta. Yleisesti ottaen haastatteluis-

sa pienten tilojen tulevaisuus nähtiin kuitenkin aika heikkona. Eräs haastateltava näki

pienessä tilakoossa hyvänä sen, että tällöin myös maataloudessa liikkuvat rahamäärät

ovat pieniä, jolloin maataloustuissa tapahtuvat leikkaukset eivät vaikuta kovin paljoa.

Kyseinen yrittäjä on itse monialayrittäjä, jonka tuloista suuri osa tuli yritystoiminnasta, ei

maataloudesta.

Huolimatta siitä, että maataloustukien uskottiin jatkuvan tulevaisuudessakin, liittyi niihin

myös uhkia, pelkoja ja epävarmuustekijöitä. Nähtiin, että maatalouden tukiriippuvuus

tulee entisestään lisääntymään tuotteista saatavien tulojen laskiessa. Myös tuissa tapah-

tuvat jatkuvat muutokset ja tukien negatiivinen kehitys nähtiin maatalouden kehittämis-

tä haittaavina tekijöinä. Lisäksi pohdittiin sitä, miten tukipolitiikka vie pohjaa pois yrittä-

jyydeltä maataloudessa; oltiin huolissaan valmisteilla olleen tilatukimallin vaikutuksista

tilojen tulorakenteeseen – menevätkö tehdyt panostukset hukkaan ja muuttuuko maa-

talous maisemanhoidoksi? Mutta ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin. Haastatteluissa

nousi esille maataloustukien hyviäkin puolia. Euroopan unionin maataloustuet muun

muassa tarjoavat mahdollisuuksia kehittää tilan toimintaa, ja toisaalta ne irrottavat tuki-

politiikan kansallisesta puoluepolitiikasta. Erään haastateltavan mielestä kokonaan kan-

sallinen tukipolitiikka olisi vielä nykyistä politiikkaa epävakaampaa, koska puoluepolitiik-

ka vaikuttaisi siihen liikaa.

Edellä esitetyt aiheet maatilayrittäjyyden tulevaisuudesta koskettelevat lähinnä maati-

layrittäjyyden toimintaympäristöä muutoksineen. Lisäksi on yksi aihekokonaisuus, joka

on edellisiä henkilökohtaisempi eli maatilayrittäjänä olemisen ja maatilayrittäjän amma-

tin muuttuminen tulevaisuudessa. Haastatellut nuoret maatilayrittäjät uskoivat, että jat-

kossakin Suomessa on maatilayrittäjiä, tosin heitä tulee olemaan entistä vähemmän.

Maatilayrittäjien lukumäärän vähentymisen lisäksi muuttuu myös heidän työkuvansa.

Jatkossa työ on yhä yrittäjämäisempää, ei enää niinkään perinteistä maanviljelyä. Tilojen
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toiminta koneellistuu, automatisoituu ja tietoteknistyy entisestään, jolloin työn fyysinen

kuormittavuus vähenee mutta teknisen osaamisen vaatimus kasvaa.

Myös tilojen työllistävyys muuttuu. Toisaalla nähtiin, että suurenevilla ja yritysmäisesti

johdetuilla tiloilla tarvitaan yhä enemmän ulkopuolista työvoimaa. Toisaalla nähtiin, että

teknistyneet tilat eivät välttämättä työllistä enää viljelijäpariskuntaa, jolloin jommankum-

man puolison on käytävä töissä tilan ulkopuolella. Molemmissa tapauksissa maatilayrit-

täjän työnkuva muuttuu. Jos hän palkkaa ulkopuolista työvoimaa, tulee hänen työstään

entistä työnjohdollisempaa. Jos taas hän ’jää’ tilalle yksin töihin puolison työskennellessä

tila ulkopuolella, on hänen työnsä yksinäisempää kuin jos viljelijäpariskunta työskentelisi

tilalla yhdessä. Työllisti tila miten monta ihmistä tahansa, on tärkeää, että yrittäjän työ- ja

vapaa-ajat pysyvät sopivissa suhteissa toisiinsa. Maatilayrittäjyyden tulevaisuuskeskuste-

lussa nousi esille huoli yrittäjien jaksamisesta.
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10 Lopuksi

10.1 Yhteenveto

Tällä tutkimuksella selvitettiin nuorten maatilayrittäjien kokemuksia maatilayrittäjyydes-

tä. Tutkimuksella oli kolme teemaa, jotka olivat (1) maatilayrittäjäksi ryhtyminen, (2)

maatilayrittäjän nykypäivä ja (2) maatilayrittäjyyden tulevaisuus. Kysymyksiin haettiin vas-

tauksia 37 nuoren maatilayrittäjän tai -yrittäjäparin haastattelulla, joista 18 tehtiin Poh-

jois-Karjalassa ja 19 Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimuksessa mukana olleista tiloista 25 oli

maataloussuuntautunutta, 10 monialaista ja 2 monitoimista tilaa. Tutkimuksen kohde-

ryhmään oli valittu 35-vuotiaita tai sitä nuorempia Suomen Euroopan unionin jäsenyy-

den aikana maatalouden aloittaneita yrittäjiä. Haastateltujen maatilayrittäjien keski-ikä

oli 29,9 vuotta vuonna 2003. Tavallisimmin he olivat aloittaneet tilanpidon vuonna 2001.

Tilat olivat keskenään erilaisia samoin kuin yrittäjätkin.

Tilanpidon jatkaminen oli luonnollinen valinta monelle nuorelle maatilayrittäjälle. Yleisin

maatilayrittäjäksi ryhtymisen syy oli, että yrittäjä oli kasvanut tai joissakin tapauksissa

hänet oli kasvatettu maatilayrittäjäksi eli jatkajaksi tilalle. Osalla haastatelluista oli ollut

lapsena tai nuorena muita suunnitelmia tulevaisuuden suhteen kuin ruveta maatilayrittä-

jäksi, mutta erilaiset olosuhteet esimerkiksi perhepiirissä tai työpaikan löytämisessä olivat

johtaneet maatilayrittäjyyteen. Maatilayrittäjäksi kasvamisen ja ajautumisen lisäksi syitä

jatkaa maatilayrittäjyyttä olivat oma halu, toiminnan kannattavuus, haluttomuus mennä

muualle töihin sekä sukutilan jatkuvuus ja perinteet.

Suurin osa haastatelluista yrittäjistä oli saanut tilan haltuunsa sukupolvenvaihdoksen kaut-

ta. Sukutilan jatkuvuuden ja perinteiden merkitys tilan jatkamisessa vaihteli haastateltu-

jen välillä. Perinteiden rinnalla kulki kuitenkin jatkamisen järkevyys eli tilan taloudellinen

kannattavuus; pelkillä perinteillä ei eletä, tilan pitää myös kannattaa. Maataloussuun-

tautuneille ja monialaisille yrittäjille perinteiden merkitys näyttäytyy ehkä hieman eri ta-

voin. Monialaisten yrittäjien on kenties maataloussuuntautuneita yrittäjiä realistisempaa

nähdä omia toimeentulomahdollisuuksiaan myös maatalouden ulkopuolella, joten heis-

tä ainakin osalle maatalouden tunnepitoisuus korostui. Haastatteluista ei kuitenkaan ole

havaittavissa suuria eroja maataloussuuntautuneiden ja monialaisten yrittäjien mielipi-

teissä maatilayrittäjyyden aloittamisesta.

Sukupolvenvaihdoksen ajoittaminen ei ollut sujunut aivan kitkatta kaikissa haastatelluis-

sa tapauksissa. Joillakin tiloilla sukupolvenvaihdosta oltiin jouduttu kiirehtimään esimer-

kiksi edellisen isännän tai isäntäparin sairastumisen vuoksi, ja joillakin tiloilla sitä oltiin

jouduttu viivyttämään, jotta vaaditut ehdot, esimerkiksi luopujien ikärajat täyttyvät. Su-

kupolvenvaihdokseen oltiin varauduttu eri tavoin eri tiloilla. Joillakin tiloilla edellinen su-

kupolvi oli investoinut tilaan ennen sen luovuttamista eteenpäin, toisilla tiloilla uuden

sukupolven piti aloittaa työnsä investoinneilla. Osalla tiloista vastuu tilanhoidosta oli käy-

tännössä luovutettu uudelle sukupolvelle jopa vuosia ennen sukupolvenvaihdosta, joten



60

uuden isännän oli ollut mahdollista harjoitella tilanhoitoa ennen virallista vastuunsiirtoa.

Tilanpitotavat samoin kuin sukupolvenvaihdokseen valmistautuminenkin ovat henkilösi-

donnaisia asioita, ihmiset hoitavat asioitaan eri tavoin. Lisäksi sukupolvenvaihdokseen

valmistautumiseen on vaikuttanut voimakkaasti se, onko ollut selvää, että tilalla on jat-

kaja. Niillä tiloilla, joilla ei ole ollut varmuutta sukupolvenvaihdoksesta, tilan kehittämisen

motivaatiokaan ei välttämättä ole ollut yhtä korkealla kuin niillä tiloilla, joilla jatkaja on

ollut tiedossa ja osallistunutkin tilanpitoon.

Entä millainen on nuorten maatilayrittäjien nykypäivä? Miten he kokevat työskente-

lyn maatilayrityksessä ja elämän maaseudulla? Haastatteluissa nuorilta maatilayrittäjiltä

kysyttiin työn ja elämän hyviä ja huonoja puolia, voimavaroja antavia ja vieviä tekijöitä,

näkemyksiä menestymisestä ja toimintaympäristön vaikutuksista työskentelyyn sekä ver-

tailua eri strategiavalintojen välillä. Strategiavalinnoilla tässä tarkoitetaan maataloussuun-

tautuneisuutta tai monialaistumista ja monitoimistumista.

Analyysissä kävi ilmi, että työn ja elämän hyvät puolet sekä voimavaroja antavat tekijät ja

toisaalta työn ja elämän huonot puolet sekä voimavaroja vievät tekijät kulkevat pitkälti

käsi kädessä. Työn ja elämän hyvät puolet ja voimavaroja antavat tekijät voidaan yhdis-

tellä toisiinsa ja sitten jaotella työhön, perheeseen ja maaseutuyhteisöön liittyviksi teki-

jöiksi. Työhön liittyviä hyviä puolia ja voimavaroja ovat työn vapaus ja itsenäisyys. Vapaus

ja itsenäisyys tarkoittivat sitä, että saa tehdä töitä silloin, kun haluaa ja siten kun haluaa

ja että ei tarvitse mennä töihin kenenkään käskettäväksi. Työtä pidettiin lisäksi vaihtele-

vana, mikä kuitenkin tarkoitti eri asiaa maataloussuuntautuneille ja monialaisille yrittäjil-

le. Maataloussuuntautuneille yrittäjille työn vaihtelevuus tarkoitti eri töitä eri päivinä ja

vuodenaikoina, kun taas monialaisille yrittäjille se tarkoitti maatalouden ja yritystoimin-

nan yhdistämistä. Onnistumiset työssä ja työn tulosten näkeminen veivät myös eteen-

päin nuoria maatilayrittäjiä samoin kuin toiminnan taloudellinen tulos.

Se, että lapset saivat kasvaa kotona, oli yksi perheeseen liittyvä nuoria maatilayrittäjiä

eteenpäin vievä tekijä, aivan kuten sekin toive, että ehkä lapset joskus jatkavat tilanpi-

toa. Myös puolison ja vanhempien työpanosta ja tukea maatilayrittäjyydelle arvostettiin.

Perheen merkityksestä maatilayrittäjänä jaksamiselle ei tullut yhtä montaa mainintaa kuin

työhön liittyvistä asioista. Silti sitä ei tule vähätellä. Lisäksi ystävät niin lähellä kuin kauka-

na antoivat nuorille maatilayrittäjille voimaa. Lähellä asuvista ystävistä sai seuraa arkeen,

ja kauempana asuvien ystävien luona saattoi käydä irtautumassa arjesta. Myös maaseu-

tuympäristö, erityisesti luonto ja rauha, oli monelle maaseutuyrittäjälle tärkeä, myöntei-

nen tekijä.

Aivan kuten maaseutuyrittäjyyden hyvät puolet ja voimia antavat tekijät myös maaseu-

tuyrittäjyyden huonot puolet ja voimia vievät tekijät olivat keskenään hyvin saman kaltai-

sia. Huonot puolet liittyivät työn luonteeseen, työmääriin ja -aikoihin, tukipolitiikan muu-

toksiin ja turvaverkkojen puutteeseen. Voimavaroja vievät tekijät liittyivät muutoksiin

tukipolitiikassa ja säissä, työn raskauteen ja sitovuuteen sekä yksinäisyyteen ja ajanpuut-

teeseen. Maatilayrittäjyys ammattina koettiin sitovaksi, henkisesti ja fyysisesti raskaaksi,

yksinäiseksi ja vaaralliseksi. Työn sitovuus korostui nimenomaan kotieläintiloilla. Yksinäi-
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syys puolestaan korostui sellaisilla tiloilla tai sellaisissa yrityksissä, joissa yrittäjä työskente-

li yksin. Sekä maataloussuuntautuneet että monialaiset maatilayrittäjät kärsivät päivittäi-

sen työn määrästä ja vuosittaisista työhuipuista.

Muutokset tukipolitiikassa olivat maatilayrittäjyyden huonoja puolia ja voimavaroja vie-

viä tekijöitä. Tukipäätösten lyhytjänteisyys haittaa tilojen kehittämistä, pitkäjänteisten

suunnitelmien tekemistä ja velkojen takaisinmaksua. Myös se, että tulot ovat enemmän-

kin poliittisten päätösten takana kuin esimerkiksi tuotannon määrässä tai laadussa, hei-

kensi nuorten maatilayrittäjien intoa kehittää tilaa. Lisäksi tukipolitiikkaan liittyvä paperi-

työ ja siinä tapahtuvissa muutoksissa mukana pysyminen vaativat oman aikansa ja ener-

giansa. Tukipolitiikkaa ja siinä tapahtuvia muutoksia verrattiin jopa säätilaan ja siinä ta-

pahtuviin muutoksiin. Kummatkin vaikuttavat huomattavasti maatilayrittäjien työhön ja

tuloihin, mutta kumpiinkaan ei juuri pysty itse vaikuttamaan. Näin ollen niistä on turha

ottaa itselleen liian suurta murhetta. Samanlaista keskustelua tukipolitiikasta ja sen vai-

kutuksista maatilayrittäjyyden arkeen puhuttiin paljon maatilayrittäjien toimintaympäris-

tön kohdalla kuin mitä puhuttiin maatilayrittämisen huonona puolena.

Nuorten maatilayrittäjien haastatteluista on koottavissa menestyvän maatilayrityksen luon-

nehdinta, joka muodostuu seuraavista tekijöistä: osaava yrittäjä, elinkelpoinen tila ja va-

kaa talous. Osaava yrittäjä on sellainen, jolla on ammattitaitoa, motivaatiota, riskinotto-

ja hallintakykyä sekä tiedonhankintataitoa. Osaava yrittäjä voi myös henkisesti hyvin,

samoin kuin hänen perheensä. Lisäksi hänellä on mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa ja

lomaa. Vaikka maatilayrittäjyys nähtiinkin elämäntapana, katsottiin myös, että elämässä

pitää olla muutakin kuin maatilayrittäjyyttä.

Se, minkä kokoinen menestyvä maatila on, jakoi haastateltujen mielipiteitä. Toiset uskoi-

vat suuruuden logiikkaan, kun taas toiset uskoivat pienenkin pärjäävän muun muassa

monialaistumisella. Maatilan kokokysymys johtaa keskusteluun tilalla tehtävään strate-

giavalintaan. Keskitytäänkö maatalouteen ja laajennetaan sitä vai hankitaanko muita

tulonlähteitä? Tilan taloudellinen vakaus ja se, että yrittäjä saa itselleen tilalta palkkaa,

nousivat esille menestyvän maatilayrityksen mittareina. Tilan tulisi olla sen verran vaka-

varainen, että siellä pystytään tekemään pitkäjänteisiä suunnitelmia ja että siellä on jous-

ton varaa, mikäli tukipolitiikan muutokset ovat epäsuotuisia.

Vuonna 2004 tehdyissä haastatteluissa nuorilta maatilayrittäjiltä on kysytty mielipidettä

maataloussuuntautuneisuus- ja monialaisuusstrategioiden hyvistä ja huonoista puolista.

Koska kysymystä ei ole kysytty kaikilta haastateltavilta, eivät sen tulokset ole yhtä yleis-

tettäviä kuin muiden kysymysten vastaukset. Haastatteluissa kävi ilmi, että strategiava-

linta on tilakohtainen asia, johon vaikuttavat muun muassa tilan koko ja sijainti sekä

yrittäjän persoona. Maataloussuuntautuneisuuden hyvänä puolena pidettiin keskittymi-

sen kautta tulevaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Toisaalta siinä toiminta on yksitoikkoista

ja yhden kortin varassa, jolloin esimerkiksi tukipolitiikassa tapahtuvat muutokset tuntu-

vat rajummin kuin jos tuloja on useasta lähteestä. Tilojen laajenemisen nähtiin myös

johtavan maaseudun autioitumiseen, koska silloin tilat ovat yhä kauempana toisistaan.

Monialaisuuden hyvänä puolena oli taloudellinen vakaus, joka oli seurausta tulojen hank-
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kimisesta useasta eri lähteestä. Toisaalta silloin yrittäjän on pystyttävä jakamaan huo-

mionsa ja löydettävä aikaa useamman kuin yhden työn tekemiseen, jolloin työhön kes-

kittyminen ja tuloksellisuus saattavat kärsiä. Äärimmäisessä mielipiteessä nähtiin, että

tilojen monialaistuminen on tekohengitystä, joka ei riitä pelastamaan suomalaista maa-

taloutta.

Haastatelluilla nuorilla oli takanaan eri pituisia aikoja itsenäisenä maatilayrittäjänä. Niillä,

jotka olivat aloittaneet tilanpidon heti 1990-luvun puolivälin jälkeen, oli erilainen pers-

pektiivi työhönsä kuin niillä, jotka olivat aloittaneet vajaa vuosi ennen haastattelua. Pi-

dempään tilaa hoitaneet yrittäjät kertoivat tilanpidon alkuaikoina tekemistään virheistä,

joista olivat sitten ottaneet opiksi. Vasta aloittaneet yrittäjät eivät tällaisista kokemuksista

voineet kertoa. Yleisesti ottaen nuoret maatilayrittäjät kuitenkin arvioivat menestyvänsä

työssään hyvin, joskin monet tunnustivat oppimisprosessin olevan vielä kesken. Moni-

alaisten yrittäjien on opittava kahden työn niksit, joten osa heistä kertoikin, että maata-

lous ja yritystoiminta menestyvät nyt eri tavoin ja että ne ovat eri tavoin yrittäjän hallin-

nassa.

Kysymykset maatilayrittäjyyden tulevaisuudesta jakautuivat kahteen osaan. Toisaal-

ta oltiin kiinnostuneita maatilayrittäjän omista jatko- ja kehittämissuunnitelmista sekä

tilan tulevaisuuden näkymistä. Toisaalta haluttiin selvittää yleisemmin maatilayrittäjyy-

den tulevaisuutta ja siihen kohdistuvia vaatimuksia.

Haastatellut nuoret maatilayrittäjät olivat halukkaita jatkamaan maatilayrittäjänä toimi-

mista. Suurin osa halusi jatkaa omasta halustaan ja vain muutama siitä syystä, ettei ollut

muutakaan vaihtoehtoa näköpiirissä. Toisaalta jokunen haastateltava oli valmis luopu-

maan maatilayrittäjyydestä, jos esimerkiksi sen kannattavuus menee liian alas. Useimmin

mainittuja syitä jatkaa maatilayrittäjyyttä olivat mielekäs työ, sukutilan jatkuvuus, velat ja

muut sitoumukset sekä taloudellinen pärjääminen. Maataloussuuntautuneet yrittäjät

puhuivat useammin taloudellisesta pärjäämisestä maatilayrittäjyyden jatkamisen syynä

kuin monialaiset yrittäjät. Näin oli ehkä siitä syystä, että maataloussuuntautuneet yrittä-

jät saavat pääosin tulonsa maataloudesta.

Nuorilla maatilayrittäjillä on siis halua jatkaa maatilayrittäjyyttä, mutta millaisia kehittä-

missuunnitelmia heillä on? Nuorten maatilayrittäjien kehittämissuunnitelmat olivat hyvin

eri vaiheissa. Tähän vaikutti tietysti se, miten kauan yrittäjä oli omistanut tilaansa ja toi-

saalta se, millaisessa kunnossa tila oli silloin, kun hän sai sen haltuunsa. Osa haastatelluis-

ta kertoi jo tehneensä ne kehittämistyöt, joita he olivat ajatelleetkin tehdä, kun taas

osalla suunnitelmat olivat hyvin alkuvaiheessa. Kuitenkin noin puolet haastateltavista

mietti tilan laajentamista tai remontoimista. Tällaisia suunnitelmia oli enemmän maata-

loussuuntautuneilla kuin monialaisilla yrittäjillä ja enemmän eteläpohjalaisilla kuin poh-

joiskarjalaisilla yrittäjillä. Haastatelluilla oli myös suunnitelmia tuotannon tehostamiseen

ja laadun parantamiseen. Joillakin maataloussuuntautuneilla tiloilla mietittiin toiminnan

monialaistamista ja joillakin monialaisilla tiloilla mietittiin yritystoimintojen karsimista,

suuntaamista ja tehostamista.
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Haastatellut yrittäjät näkivät yleisesti tilansa tulevaisuuden valoisana. Tulevaisuus ei näyt-

täytynyt loistavana, joskaan ei huononakaan. Maatalouspolitiikan epävakaus toi epäva-

kautta myös tulevaisuuden kuviin. Epävakautta pyrittiin poistamaan uskolla omaan työ-

hön ja ammattitaitoon sekä kykyyn pysyä ajan tasalla. Monialaiset yrittäjät näkivät tule-

vaisuutensa ehkä aavistuksen positiivisempana kuin maataloussuuntautuneet yrittäjät.

Joillekin monialaisille maatilayrittäjille tulevaisuus näyttäytyi positiivisena juuri sen takia,

että heidän tilansa oli monialainen eli heillä oli tuloja muualtakin kuin maataloudesta.

Haastatellut nuoret maatilayrittäjät uskoivat, että maatalouselinkeino tulee jatkumaan

Suomessa. Tosin alan tulevaisuutta ei nähty kovin loistavana, arviot tulevaisuudesta vaih-

telivatkin heikosta sekavan ja kohtuullisen kautta toiverikkaaseen. Maatalous on koh-

dannut viimeisen vuosikymmenen aikana suuria muutoksia, joihin sen on pitänyt sopeu-

tua. Muutokset tulevat jatkumaan tulevaisuudessakin. Muutosten ennustettiin näkyvän

tilakokojen kasvamisena ja tilamäärän vähenemisenä, joka omalta osaltaan nopeuttaa

maaseudun autioitumiskehitystä. Tilojen laajentumisen rinnalla puhuttiin myös tilojen

erikoistumisesta. Erikoistumista ennustettiin tapahtuvan niin isoilla kuin pienilläkin tiloil-

la. Euroopan unionin laajentumisen ei uskottu vaikuttavan suomalaiseen maatalouteen

aivan lähitulevaisuudessa, koska itäeurooppalainen maatalous on teknisesti niin paljon

läntistä maataloutta jäljessä.

Maatalouden tukiriippuvuuden ennustettiin kasvavan entisestään. Tämä kehitys vie maa-

talousyrittämistä nykyistä kauemmaksi yrittäjyydestä. Toisaalta maatilayrittäjän työnku-

van nähtiin muuttuvan jatkossa. Suurenevilla tiloilla, joille palkataan ulkopuolista työvoi-

maa, maatilayrittäjän työstä tulee nykyistä työnjohdollisempaa ja yritysmäisempää. Pie-

nemmillä tiloilla työtä ja palkkaa ei riitä viljelijäpariskunnalle, jolloin toisen on hankittava

ansionsa tilan ulkopuolelta ja tilalle töihin jäävän henkilön työstä tulee nykyistä yksinäi-

sempää.

Kasvava tarve kerätä tietoa ja lisääntyvä byrokratia olivat useimmin mainittuja maati-

layrittäjyyteen tulevaisuudessa kohdistuvia vaatimuksia. Byrokratian lisääntymiseen liit-

tyy myös ennustuksia tiukentuvista vaatimuksista sekä ympäristö- ja laatukysymyksistä.

Tulevaisuudessa tulotason säilyttämisen nähtiin vaativan toiminnan tehostamista. Tule-

vaisuuden niin kuin nykyistenkin maatilayrittäjien tulee olla pitkäjänteisiä, painetta sietä-

viä sekä rohkeita.

10.2 Pohdinta

Huoli maatilayrittäjyyden tulevaisuudesta, sukupolvenvaihdosten määrän vähentymises-

tä sekä nuorten haluttomuudesta ryhtyä maatilayrittäjiksi olivat tämän tutkimuksen tär-

keitä lähtökohtia. Maatilayrittäjyyden elinvoimaisen jatkuvuuden kannalta nuoret maati-

layrittäjät ovat ratkaisevassa asemassa. Tässä tutkimuksessa ongelmaa lähestyttiin sel-

laisten nuorten ihmisten kautta, jotka ovat ryhtyneet maatilayrittäjiksi.
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Tämän tutkimuksen haastatteluja tehdessä vahvistui jälleen ajatus siitä, että ei ole ole-

massa kahta samanlaista tilaa eikä kahta samanlaista yrittäjää. Niin yrittäjät kuin tilatkin

ovat yksilöitä, jotka vastaavat muutoksiin ja ympäristöönsä omista lähtökohdistaan. Yrit-

täjien ja tilojen kirjoa korosti varmasti vielä se, että mukana oli niin eläin- kuin kasvinvil-

jelytilojakin, maataloussuuntautuneita kuin monialaisia tai -toimisia tiloja, pohjoiskarja-

laisia ja eteläpohjalaisia maatilayrittäjiä ja maatilayrittäjäperheitäkin. Yhdistävinä tekijöi-

nä tilojen välillä olivat yrittäjien nuori ikä ja yrittämisen aloitusaika. Kaikki haastatellut

olivat 35-vuotiaita tai tätä nuorempia ja he olivat aloittaneet toimintansa Suomen EU-

jäsenyyden aikana.Tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen nuoria maatila-

yrittäjiä eikä edes kaikkia pohjoiskarjalaisia tai eteläpohjalaisia maatilayrittäjiä, mutta tut-

kimus antaa kuitenkin haastatteluihin perustuvaa tietoa mukaan valikoituneiden nuor-

ten ajatuksista. Ja kuten aiemmin mainittiin, oli mukana hyvin erityyppisiä maatiloja ja

erilaisia maatilayrittäjiä, joten saatu kuva lienee suhteellisen monipuolinen

Nuorten maatilayrittäjien harkitsevuus ja halukkuus jatkaa maatilayrittäjänä toimimista

sekä toisaalta heidän pohjimmiltaan myönteinen suhtautumisensa tulevaisuuteen anta-

vat uskoa maatalouden tulevaisuudelle. Haastatellut nuoret olivat miettineet maatilayrit-

täjäksi ryhtymistä, ja vaikka tunnepitoisia seikkoja liittyi päätöksiin, ne tehtiin tavallisesti

järkisyillä. Nuoret eivät ottaneet maatilayrittäjäksi ryhtymistä itsestään selvyytenä vaan

miettivät myös muita ammattivaihtoehtoja. Ehkä nykypäivänä maaseudun nuorilla on

aiempia sukupolvia realistisemmat mahdollisuudet, esimerkiksi koulutustason ja -mah-

dollisuuksien parantumisen myötä, ryhtyä myös muun ammatin kuin maanviljelyn har-

joittajaksi. Muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia ja hyväksyttäviä. Se, että nuorten maa-

tilayrittäjien yrittäjäksi ryhtyminen on perusteltu päätös, saattaa luoda pohjaa kestävälle

ja odotusten mukaiselle maatalousyrittämiselle. Heidän tulevaisuutensa ei perustu olet-

tamuksille vaan tiedolle. Se, että nuorilla on muitakin ammattivaihtoehtoja kuin maata-

lousyrittäjyys, asettaa haasteita yhteiskunnan toimille. Miten yhteiskunnan on muutetta-

va maatilayrittäjyyden toimintaympäristöä niin, että ala houkuttelisi nykyistä enemmän

koulutettuja, yrittäjähenkisiä nuoria?

Kesällä 2004 professori Jyrki Niemi (2004 sit. MTV3) esitti tutkimustuloksia, joiden mu-

kaan puolet suomalaisista maatiloista lopettaa toimintansa vuoteen 2020 mennessä.

Ennustus vaikuttaa synkältä. Valoa ennustukseen saa tämän tutkimuksen tuloksista. Nuoret

yrittäjät suhtautuivat yleisesti ottaen tulevaisuuteensa maatilayrittäjinä optimistisesti. He

uskoivat tulevaisuuteen, vaikkakaan eivät nähneet sitä välttämättä loistavana. Haastat-

telluilla nuorilla maatilayrittäjillä oli halua jatkaa yrittämistä. On toki luonnollista ja toden-

näköistä, että sellaisilla tiloilla, joilla on nuori omistaja, on realistisemmat mahdollisuudet

pitkillekin jatkosuunnitelmille kuin sellaisilla tiloilla, joilla on eläkeikäinen tai sitä lähestyvä

omistaja. Monien ikääntyneiden viljelijöiden tilojen osalta on ratkaistava, jatketaanko ja

kuka jatkaa työtä nykyisen omistajan eläköitymisen jälkeen.

Maatilayrittäjän työ on muuttunut siitä, mitä se oli aiemmin. Työstä on tullut entistä

teknisempää, yrittäjämäisempää ja työnjohdollisesti vaativampaa erityisesti niissä tapa-

uksissa, joissa yrittäjällä on palkattua työvoimaa joko maatilalla tai siellä olevassa yrityk-

sessä. Muun muassa edellä mainittujen muutosten takia maatalousyrittäjänä toimimisel-
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le pitäisi luoda mahdollisimman ennustettava yrittämisympäristö. Maatalouspolitiikka

voidaan nähdä eräänlaisena häiriötekijänä maatalousyrittäjän yritysympäristössä. Sen

välttämättömyys on kuitenkin tunnustettu. Työn yrittäjämäisyys ja jonkinlaisen maata-

louspolitiikan perusteltavuus ovat luettavissa nuorten maatilayrittäjien ajatuksista.

Sen sijaan ajatus siitä, että maatilayrittäminen muuttuu tai saattaa muuttua nykyisestä

ruuan tuottamisesta esimerkiksi maiseman ylläpitämiseen ja tuottamiseen sekä virkistys-

palvelujen tarjoamiseen, ei ole levinnyt kovin laajasti nuorten maatilayrittäjien keskuu-

teen. Ehkä tähän vaikuttaa se, että haastatellut nuoret asuivat Etelä-Pohjanmaalla ja

Pohjois-Karjalassa, eivät esimerkiksi ruuhka-Suomessa. Tuottamisen kohde ja myös tuot-

teiden asiakkaat ovat vaihtumassa, mikä on osa maataloustuen ja sitä kautta maatalous-

politiikan muuttumista maaseutuperustaiseksi (katso esim. YTR 2004: 92). Jatkossa saa-

tetaan tuottaa maaseutua, ei enää jotain tiettyä tuotetta. Maaseudulle voi olla enem-

män kysyntää kuin jollekin tuotteelle, jota voidaan tuoda kulutettavaksemme maamme

rajojen ulkopuoleltakin.

Maaseudun kehitykseen maataloussuuntautuneilla ja monialaisilla maatiloilla on omat

vaikutuksensa. Monialaiset tilat muun muassa monipuolistavat maaseudun elinkeinora-

kennetta sekä säilyttävät ja mahdollisesti luovat sinne työpaikkoja. Laajentuessaan riittä-

västi myös maataloussuuntautuneet tilat luovat kaivattuja työpaikkoja maaseudulle. Työ-

paikat puolestaan edistävät maaseudun asuttuna pysymistä ja yhteisöllisyyttä sekä pal-

velurakenteen säilymistä. On kuitenkin muistettava, että ulkopuolisten palkkaamiseen

tähtäävä laajentuminen tai monipuolistuminen eivät ole ainoita oikeita vaihtoehtoja. It-

sensä tai perheensä työllistäminen on tärkeää ja monella tilalla riittävä tavoite. Perheen

työvoiman turvin hoidettavista tiloista ei ole syytä hankkiutua eroon, vaan sitäkin toimin-

tamallia tulisi edistää.

Työpaikkojen puute ei ole ainoa työllisyysongelma maaseudulla. Toinen maaseudun työl-

lisyysongelma on työvoiman saatavuuden vaikeus. Maaseudun tiloille ja yrityksiin on vai-

kea saada toisaalta ammattitaitoisia työntekijöitä ja toisaalta tilapäistä aputyövoimaa,

koska maaseudun väestö on vähentynyt. Maaseudun asuttuna pysymisen edistäminen

auttaa myös työvoiman saatavuusongelmaan. Kun maaseudulla on asukkaita, on siellä

myös työntekijöitä. Tässä on tärkeä yhteys maaseutu- ja maatalouspolitiikkojen välillä.

Strategiavalinta maataloussuuntautuneisuuden ja monialaisuuden välillä tehdään tila- ja

yrittäjäkohtaisesti. Molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa. Maata-

loussuuntautuneisuuden puolesta puhuu keskittymisen kautta tulevat tuottavuus ja te-

hokkuus, toisaalta sitä vastustaa yhden kortin varaan jättäytyminen ja maaseudun auti-

oituminen. Jos tilat suurenevat ja suurenevat, kasvaa samalla niiden välinen etäisyys,

jolloin maaseudun väestö vähenee. Monialaisuudessa tai -toimisuudessa tuloja tulee use-

ammasta kuin yhdestä tulonlähteestä, jolloin ei olla niin yhden kortin varassa. Toisaalta

silloin yrittäjän on jaettava huomionsa ja aikansa usean toiminnan kesken, jolloin toimin-

nan tuloksellisuus saattaa kärsiä. Maaseutu- ja asutuspoliittisilta näkökulmilta katsottu-

na tilojen monialaistuminen voisi olla parempi ratkaisu kuin ääripäässään valtavaan laa-

jentumiseen pyrkivä maataloussuuntautuneisuus. Molemmille vaihtoehdoille lienee tilaa

suomalaisella maaseudulla.
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Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää niin nykyiset ja mahdolliset tulevat maatilayrittä-

jät kuin eri tasojen viranomaisetkin. Nykyiset maatilayrittäjät voivat saada raportista omille

ajatuksilleen ja tuntemuksilleen vastakaikua ja ajattelemisen aihetta. Mahdolliset tulevat

maatilayrittäjät voivat puolestaan lukea raportista sellaisten henkilöiden kokemuksista,

jotka ovat ryhtyneet maatilayrittäjiksi Suomen Euroopan unionin jäsenyyden aikana. Eri

tasojen viranomaiset voivat oppia raportista asiakkaittensa, päätösten kohteittensa arki-

päivän kokemuksista ja tuntemuksista.

Kun on olemassa tietoa siitä, miten sukupolvenvaihdoksen vasta tehneet tai tilan vasta

ostaneet maatilayrittäjät kokevat elämänsä ja työskentelynsä, voidaan pyrkiä muokkaa-

maan yrittäjyyden toimintaympäristöä. Ympäristöä tulisi muokata siten, että mahdolliset

tulevat yrittäjät saisivat nauttia nykyisinkin koetuista maatilayrittäjyyden hyvistä puolista,

mutta heidän ei tarvitsisi kärsiä sen huonoista puolista. Yhtenä erittäin vahvasti haastat-

teluista esille nousevana yrittäjyyden huonona puolena voidaan mainita maatalouspoli-

tiikan lyhytjänteisyys, josta tulisi pyrkiä pois. Maatalouspolitiikan pitkäjänteistäminen vaatii

toimia ja ratkaisuja EU:n ja kansalliselta tasoilta. Maatilayrittäjyyden hyviä puolia on syytä

vahvistaa ja huonoja puolia poistaa, jolloin maatilayrittäjyys nousee nykyistä houkuttele-

vammaksi elin- ja asumisvaihtoehdoksi maaseudulla. Samalla vahvistetaan maaseudun

elinvoimaisuutta ja väestökehitystä. Sukupolvenvaihdosten edistämiseen tähtäävien toi-

menpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen ovat tärkeitä nyt, kun suuret ikäluokat ovat

eläköitymässä ja monille tiloille haetaan jatkajia.

Tällä tutkimuksella saatiin tietoa niiden nuorten henkilöiden kokemuksista, jotka olivat

päättäneet ryhtyä maatilayrittäjiksi. Entä sellaiset nuoret, jotka päättävätkin tehdä jotain

muuta? Miksi esimerkiksi tiloilla, joilla on sukupolvien perinteet, nuori polvi päättääkin

tehdä työkseen jotain muuta kuin ryhtyä maatilayrittäjäksi? Minkä asian olisi pitänyt olla

toisin, jotta maatilayrittäjyys olisi houkuttanut? Entä miten he kokivat ratkaisunsa, pai-

nostettiinko heitä tilanpidon jatkamiseen vai rohkaistiinko hankkimaan elanto ja elinym-

päristö muualta?

Toisena tutkimusideana voisi esittää vertailututkimuksen sukutilaa jatkaneiden maatila-

yrittäjien ja perheyritystä jatkaneiden muiden yrittäjien välillä. Mitä yhteistä ja mitä eri-

laista on esimerkiksi siinä, että nuori henkilö jatkaa suvun maatilanpitoa ja siinä, että

nuori henkilö jatkaa perheen yrityksen pyörittämistä? Onko muilta kuin maatilayrittäjiltä

tunnistettavissa maauskon kaltaista ajattelua?
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TAUSTATIEDOT MAATILAYRITYKSESTÄ, -YRITTÄJÄSTÄ JA
PUOLISOSTA

1.  Maatilayrittäjän

- syntymävuosi 19 _________

- sukupuoli 1 mies 2 nainen

- yleissivistävä koulutus 1 peruskoulu 2 lukio

- ammatillinen koulutus

- maa- ja/tai metsätalousala mikä_______________________

- muu ala mikä _______________________

2. Avio- tai avopuolison (jos on)

- syntymävuosi 19 _________

- yleissivistävä koulutus 1 peruskoulu  2 lukio

- ammatillinen koulutus

- maa- ja/tai metsätalousala mikä _______________________

- muu ala mikä _______________________

3. Muut perheenjäsenet ja maatilalla asuvat henkilöt

- lasten lukumäärä ____________

- muut maatilalla asuvat henkilöt, ketkä

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

4. Etäisyys lähimpään (kunta)keskukseen

- lähin (kunta)keskus, jossa useimmiten asioit/asioitte?_______________________

- etäisyys kilometreinä                                               _________ km

- ajallinen etäisyys                                                      _________ minuuttia/tuntia

5. Minä vuonna aloitit/aloititte maatilanpidon? 19 _______ 20 _______

6. Maatilan viljelyksessä oleva peltoala ja kasvullinen metsäala

- oma peltoala ____________ ha

- vuokrattu peltoala ____________ ha

- metsä-ala ____________ ha

7. Maatilan tuotantosuunnat

- päätuotantosuunta? _______________________________________

- muut tuotantosuunnat? _______________________________________

Liite 1.   Taustatietolomake
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8. Maatilan kotieläimet (jos on)

- mitä eläimiä _______________________________________

- kuinka paljon ____________________________________  kpl

9. Muu yritystoiminta maatilalla tai sen ulkopuolella

- päätoimiala? _______________________________________

- muut toimialat? _______________________________________

10. Maatilan (viljelijäperheen) toimeentulonlähteet erikseen maatilayrit-

täjän ja puolison osalta:

maatilayrittäjä      puoliso

Tilalla työskentely

- työskentelee tilalla päätoimisesti 1 1

- työskentelee tilalla osa-aikaisesti 2 2

- työskentelee tilalla tilapäisesti/satunnaisesti 3 3

Osallistuminen muuhun yritystoimintaan

- päätoimisesti tilan muussa yritystoiminnassa 4 4

- osa-aikaisesti tilan muussa yritystoiminnassa 5 5

- satunnaisesti tilan muussa yritystoiminnassa 6 6

Ansiotyö

- kokoaikaisessa ansiotyössä tilan ulkopuolella 7 7

- osa-aikaisessa ansiotyössä tilan ulkopuolella 8 8

- satunnaisesti ansiotyössä tilan ulkopuolella 9 9

Muu, mikä?

- ________________________________ 10 10

- ________________________________ 11 11

11. Arvio maatilan ja muun yritystoiminnan työllistävyydestä maatilayrit-

täjän ja puolison osalta:

- maatalous ____________ tuntia/viikko tai tuntia/kuukausi

- metsätalous ____________ tuntia/kuukausi tai tuntia/vuosi

- muu yritystoiminta ____________ tuntia/viikko tai tuntia/kuukausi

12. Montako ulkopuolista henkilöä maatilayritys ja/tai muu yritystoimin-

ta työllistää?

maatila              muu yritystoiminta

- kokoaikaiset __________              __________  henkilöä

- osa-aikaiset __________              __________  henkilöä

- tilapäiset/satunnaiset __________              __________  henkilöä
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13. Maatilan liikevaihto (myyntitulot+ tuet+ vuokrat ym.) maa- ja metsä-

talouden sekä muun yritystoiminnan osalta v. 2002:

maatalous      metsätalous muu yritystoiminta

-  alle 8 410 euroa (50 004 mk) 1 1 1

- 8 410–16 819 euroa (50 004–100 001 mk) 2 2 2

- 16 819–33 638 euroa (100 001–200 002 mk) 3 3 3

- 33 638–50 457 euroa (200 002–300 004 mk) 4 4 4

- 50 457–84 094 euroa (300 004–500 000 mk) 5 5 5

- 84 094–126 141 euroa (500 000–750 000 mk) 6 6 6

- 126 141–168 188 euroa (750 000–1 000 000 mk) 7 7 7

- yli 168 188 euroa (yli 1 000 000 mk) 8 8 8

- ei lainkaan 9 9 9

14. Maatilan lainat maa- ja metsätalouden sekä muun yritystoiminnan

osalta v. 2002:

maatalous     metsätalous muu yritystoiminta

- alle 8 410 euroa (50 004 mk) 1 1 1

- 8 410–16 819 euroa (50 004–100 001 mk) 2 2 2

- 16 819–33 638 euroa (100 001–200 002 mk) 3 3 3

-  33 638 – 50 457 euroa (200 002–300 004 mk) 4 4 4

-  50 457 – 84 094 euroa (300 004–500 000 mk) 5 5 5

-  84 094 – 126 141 euroa (500 000–750 000 mk) 6 6 6

-  126 141 – 168 188 euroa   (750 000–1 000 000 mk) 7 7 7

-  yli 168 188 euroa (yli 1 000 000 mk) 8 8 8

-  ei lainkaan 9 9 9

15. Maatilan (viljelijäperheen) nettotulojen jakautuminen eri osa-alueille

v. 2002:

- maatalous ____________ %

- metsätalous ____________ %

- muu yritystoiminta ____________ %

- palkkatyö ____________ %

  YHT.      100 %
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Nuorten maatilayrittäjien nykytilaa ja tulevaisuuden uskoa kartoittava tutkimus
Haastattelulomake

Nimi ja kunta:

Yrittäjäpäätöksen kypsymisprosessi

Kertoisitko maatilayrittäjäksi ryhtymisen alkuvaiheista ja yrittäjäksi ryhtymisen syis-
tä?

Millaiset organisaatiot tai henkilöt auttoivat ja tukivat merkittävästi aloittaessasi
maatilayrittäjänä?

Millainen merkitys perinteillä ja sukutilan jatkuvuudella oli maatilayrittäjäksi ryhty-
misellesi?

Miten luonnehtisit omia vanhempiasi maatilayrittäjinä?

Mitkä syyt/tekijät ovat johtaneet maatilayrityksesi toiminnan muotoutumiseen sel-
laiseksi kuin se nykyisellään on?

Kokemukset ja ajatukset nykytilasta

HYVÄÄ:
Millaisia asioita arvostat työssäsi ja elämässäsi?

Millaiset asiat/seikat koet voimia antaviksi työssäsi ja elämässäsi?

Millainen merkitys lähiympäristöllä, ihmis- ja vuorovaikutussuhteilla, on työhösi maa-
tilayrittäjänä?

HUONOA:
Millaisia asioita pidät työsi huonoina puolina?

Millaiset asiat/seikat koet voimia kuluttaviksi työssäsi ja elämässäsi?

KUVAILU/ARVIO:
Miten kuvailisit maatilayrittäjyyden toimintaympäristöä ja sen vaikutusta työhösi ja
itseesi?

Millainen on mielestäsi menestyvä maatilayritys?

Miten kuvailisit itseäsi maatilayrittäjänä?

Mitä ajattelet omasta onnistumisestasi ja menestymisestäsi maatilayrittäjänä?

Mitä maaseutu sinulle merkitsee?

Tulevaisuus – mahdollisuus vai uhka?

Millaisia kehittämissuunnitelmia sinulla on maatilayrityksesi/muun yritystoiminnan
suhteen?

Liite 2.   Haastattelulomake
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Millaisia vaatimuksia arvioit työhösi kohdistuvan tulevaisuudessa?

Millaisena näet oman tulevaisuutesi maatilayrittäjänä/oman maatilasi tulevaisuuden?

Millaiset asiat/seikat saavat sinut jatkamaan maatilayrittäjänä?

Millainen näkemys sinulla on maatilayrittäjyyden tulevaisuudennäkymistä yleisesti?

Sana on vapaa.
Haluaisitko kertoa vielä jotakin muuta omista voimavaroistasi, arvoistasi ja menesty-
misestäsi yrittäjänä?

Kiitos.
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