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NYT PITÄÄ SUUNNATA katseet jo ensi kasvukauteen. Tehdään 
se yhdessä ammattilaisen ja osaavan asiantuntijamme kanssa 
perehtymällä viljelysuunnitelmaan. Sen avulla saat:
• tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
• oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
• tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille,  

lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
• määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten  

hankintaa varten
• asiantuntijan näkemyksen viljelyysi.

VILJELYSUUNNITTELIJOILLAMME on käytössään myös Tukipun-
tari, jolla voimme arvioida tilasi saamat EU-tuet.  
Laita postia: niko.luikku@proagria.fi 

Kauhajoen ja Kauhavan palvelupisteillä.  

NOPEIMMAT NAPPAAVAT kahvin ja pullan lisäksi avoimis-
ta ovista mukaansa ProAgria Etelä-Pohjanmaan ämpärit.
 
TULE TAPAAMAAN MEITÄ:

21.9. kello 10 – 14.00  Kauhavalle, Kauppatie 115
5.10. kello 10 – 14.00  Kauhajoelle, Logistia, 
 Teknologiapuisto 1.
 
KAHVIN ÄÄRELLÄ SINUA ODOTTAA joukko asiantuntijoi-
tamme. Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista 
kanssamme! 

Henri Honkal a
HENRI HONKALA

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS

V iime vuosi oli maataloudelle erittäin heikko. Kylmän ja kostean kasvukau-
den takia sadonkorjuu venyi. Osaa sadosta ei pystytty edes korjaamaan ja 
korjuukustannukset nousivat ennätyskorkeiksi. Tuotantopanosten ja lop-
putuotteiden heikko hintasuhde on kiristänyt tilojen taloutta entisestään. 

Monella maksuvalmius on tiukalla.

UUTEEN KASVUKAUTEEN lähdettiin toiveikkaina. Kylvökelit olivat loistavat ko-
ko maassa. Kuluva kasvukausi on ollut säätyypiltään täysin päinvastainen kuin 
edellinen, mutta olemme jälleen samassa tilanteessa. Satotaso on heikko sekä 
nurmilla että viljoilla. Kotieläintiloilla joudutaan tekemään ratkaisuja eläin-
määrän suhteen, kun oma rehu ei riitä. Kasvintuotantotiloilla taas satotaso ja 
sadon laatu jää paljon tavanomaisesta tasosta. 

VILJELIJÖIDEN TILANNE on erittäin kahtia jakautunut. Paikoin kesän kuuroluon-
toiset sateet riittivät juuri ja juuri kohtuullisen sadon tuottamiseen. Paikoin 
vettä ei taas satanut käytännössä yhtään. Kuivimmilla alueilla viljelijöiden 
tuotanto, talous ja jaksaminen ovat vaakalaudalla. Tyypillisesti ongelmien ka-
sautuessa jaksaminen joutuu koetukselle. Uupumuksen ottaessa niskalenkin 
viljelijästä tilan tuotanto ja talouskin ajautuvat entistä heikommalle tasolle.

JOS SATOA ON KERTYNYT yli oman karjan tarpeen, niin tänä vuonna moni tila 
on kiitollinen, jos rehua on kaupan. Satovuoden edetessä kannattaa rehua 
tarjota ajoissa myyntiin, ettei eläimiä ehditä pakkoteurastamaan niillä tiloilla, 
joilla satoa ei saatu riittävästi.

VILJELIJÖITÄ VARTEN käynnissä on onneksi monenlaisia turvaverkkoja. Esi-
merkiksi MTK Etelä-Pohjanmaalla on Varavoimaa Farmarille –hanke, jonka 
tarkoituksena on auttaa vaikeuksissa olevia viljelijöitä. Melalla taas on valta-
kunnallinen Välitä viljelijästä –projekti, joka on tarkoitettu viljelijöiden jaksa-
misen tukemiseen.

PIDETÄÄN TOISIAMME TAVATESSA silmät auki ja tartutaan ajoissa asiaan, jos 
huomaamme toisen olevan vaikeuksissa. Jo se tieto, että joku välittää, on mo-
nesti eteenpäin auttava voima. Jos kollega on niin lopussa, että itse ei enää 
pysty hankkimaan apua, niin voimme kysyä toiselta, että saanko pyytää si-
nuun otettavan yhteyttä. Tilanteet ovat vaikeita, mutta puuttuminen on välit-
tämistä – kaveria ei jätetä!

Kaveria ei jätetä 

KATSE JO TULEVAAN KASVUKAUTEEN

NIKO LUIKKU

kasvintuotantoasiantuntija

TERVETULOA MEILLE KYLÄÄN

Avoimet ovet

POHJANMAAN PELTOPÄIVÄSSÄ heinäkuun lopussa moni vil-
jelijä kävi hakemassa uusia ajatuksia tulevaan kasvukauteen.

ITUA NRO 3/2018 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua-lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti.  
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
KANNEN KUVA  Maija Saanio
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Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi!
Hyvinvointipäivä maatalousyrittäjille Seinäjoella 27.10.2018

Melan Välitä viljelijästä -projekti järjestää yhteistyössä Hymy-hankkeen, Varavoimaa farmarille 
-hankkeen, MTK-Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten kanssa
maatalousyrittäjien hyvinvointipäivän Sorsanpesässä, Törnäväntie 27.

Piia Solajärvi
urheiluvalmentaja, erityisliikunnanohjaaja

Tommy Hellsten
psygologi, kirjailija, terapeutti

Lisätietoja: Pirjo Saari, pirjo.saari@mela.fi, puh. 0400 341 390 tai
Katariina Sironen, katariina.sironen@mtk.fi, puh. 040 352 5115.   

Ilmoittaudu 15.10. mennessä tästä linkistä
https://link.webropolsurveys.com/EP/47640560CA1FD10B

Ohjelma

 9.15 Aamukahvia tarjolla
  Mahdollisuus maksuttomaan hierontaan (15 min.) 
  ja työnohjaukseen (ajanvaraus paikan päällä).

           Minimessut – mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden ständeille

 10.30 Päivän avaus

 10.45 Keho vetreäksi, Piia Solajärvi, Ryhtirikko
  Kehonhuoltoa ja käytännön harjoituksia Faskiaraapan avulla.
  Huom! Osallistujat saavat faskiaraapan itselleen.

 11.45 Lounas
  Tauon aikana mahdollisuus maksuttomaan hierontaan ja työnohjaukseen.  

  Minimessut jatkuvat

 13.00 Onko kaikki hyvin vaikka elämässä olisi vaikeuksia?
  Vaikeuksien ja vastoinkäymisten myönteinen merkitys elämässä 
  ja ihmissuhteissa, Tommy Hellsten, psygologi, kirjailija, terapeutti

 14.30 Hyvän mielen improvisaatiota, Kulttuurikollektiivi Silta.

 15.00 Arvonta

 15.15 Loppukahvit

 15.30 "Jatkot": Dialogia ja vuorovaikutusta maaseutuyrittäjän arjessa, 
  DIDIVE-hankkeen kaikille avoin työpaja.

Rentouttavaa,maksutontahierontaa!

Maksutonta työnohjausta

Minimessutja arvontaa

Työpaja
ja   improvisaatiota

AJANKOHTAISTA

OLETKO VAILLA UNELMIESI PIHAA? 

Suunnittelemme asiakkaan tarpei-
den ja toiveiden mukaan uudet sekä 
vanhat kotien ja maatilojen pihat. 
Suunnittellaan syksyllä, kaivat jo 
keväällä! Tilaamalla suunnittelun 
asiantuntijalta säästät selvää rahaa.

KYSY LISÄÄ maisema-
suunnittelijoiltamme:  
Marika Turpeinen p. 043 825 
2410, Riikka Asunmaa 040 534 
9337 MKN maisemapalvelut 

Bisnes+ on kehitetty viljeli-
jöiden toiveesta saada pal-
velu, joka kokoaa kaiken 
tilan toimintaan oleellises-

ti liittyvän tiedon yhteen hyvin jä-
senneltyyn sähköiseen näkymään. 
Maatilayrityksissä syntyy runsaasti 
esimerkiksi tuotantoon, talouteen, 
johtamiseen ja investointeihin liit-
tyvää tietoa, joka tallentuu eri ohjel-
miin ja dokumentteihin. 

UUSI PALVELU tukee tilan johtamis-
ta, toiminnan kehittämistä ja tulos-
ten seurantaa. Se kokoaa maatilan 

johtamisen yhteen paikkaan. Siinä 
on tilan tärkeimmät ja olennaisim-
man tiedot ja tulokset koottuna 
yhteen visuaaliseen näkymään. 
Ajantasainen tieto tuotannosta ja ta-
loudesta on aina saatavilla ja vertail-
tavissa muiden tuloksiin nyt entistä 
helpommin.

KAIKKI SAMASSA NÄKYMÄSSÄ

Bisnes+:ssa tila voi määritellä it-
selleen seurattavat tulokset ja tär-
keimmät mittarit johtamisen tuek-
si. Bisnes+ kokoaa tarvittavat tie-
dot yhteen tilan omaan näkymään 

ja ne ovat aina ajan tasalla ja käytet-
tävissä ajasta, paikasta ja laitteesta 
riippumatta. Kertakirjautumisella 
käyttäjä saa koottuna tarvitsemansa 
tiedot ja tulokset eri ohjelmista ja 
pystyy kätevästi siirtymään ohjel-
miin tekemään muutoksia suunni-
telmiin. Bisnes+:ssa yrittäjä näkee 
omat tietonsa ja vertailut omiin 
ryhmiinsä.

APUA ASIANTUNTIJOILTA

Tiedon analysoinnissa, tavoitteiden 
asettamisessa ja seurannassa autta-
vat ProAgrian ja Faban asiantuntijat, 

jotka ovat helposti löydettävissä ja 
tavoitettavissa Bisnes+:ssa. 

BISNES+:N JULKISTETTU kokonaisuus 
on käyttäjille maksuton. Palveluun 
ja tietosisältöihin voi jatkossa ostaa 
tarvitsemiaan maksullisia lisäomi-
naisuuksia ja sisältöjä. 

PALVELUN TAUSTALLA on ProAgrian, 
Faban ja Mtech Digital Solutions 
Oy:n laaja yhteistyö ja tilan tietojen 
ja tulosten yhdistäminen. 

Tutustu: www.bisnesplus.fi 

HELPOTA OMAA TYÖTÄSI, tilaa ko-
neellinen maanäytteenotto. Teem-
me näytteenotot pitkällä kokemuk-
sella nopeasti ja taidolla. Koneel-
lista maanäytteenottoa olemme 
tehneet jo vuodesta 2005. Parhaim-
millaan voimme ottaa näytteitä 

päivässä jopa 80. Käytössämme 
ovat sähköiset lohkotiedot eli tilan 
väen opastusapua emme tarvitse. 

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS: 
Juha Mäkelä puh. 0400 267 535
juha.makela@proagria.fi 

UUSI PALVELU kokoaa maatilan 
johtamisen yhteen paikkaan

TILAA PIHASUUNNITELMA NYT
HELPOTA TYÖTÄSI, TILAA 
KONEELLINEN NÄYTTEENOTTO
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KASVI

Punahome ja deoksinivalenoli (DON): 

uhka laatukauralle?
P unahomeet (Fusarium) 

haastavat viljelijän. Ne le-
viävät ilman, maan, kasvi-
jätteen ja siemenen kautta. 

Punahomeen saastuttamat jyvät jää-
vät pieniksi ja tämän vuoksi esimer-
kiksi viljaerän toimitus elintarvike-
kauraksi vaikeutuu. Punahomeisen 
erän käyttö siemeneksi ei ole suosi-
teltavaa, sillä punahomeet laskevat 
itävyyttä. Punahomeet myös alenta-
vat satoa, kun jyvät eivät pääse täyt-
tymään potentiaalinsa mukaisesti. 

Punahomeita on useita, ja ne tuotta-
vat erilaisia yhdisteitä. Yksi näistä 
on deoksinivalenoli eli DON-toksii-
ni. DON-toksiinin havainnointi on 
vaikeaa, sillä kaikki punahomeet 
eivät tuota sitä. Voi olla, että kas-
vustossa on häviävän vähän puna-
hometta, mutta esimerkiksi sateiset 
korjuuolosuhteet tai puinnin jäl-
keen kärryllä seisottaminen ennen 
kuivaamista voivat saada DON-tok-
siinin lisääntymään viljamassassa 
hallitsemattomasti. Kasvustossa 
saattaa myös esiintyä runsaasti pu-
nahometta, mutta juuri DON:ia tuot-
tavaa punahometta ei esiinny tai se 
ei pääse lisääntymään kasvustossa 
tai viljamassassa. 

DON-toksiini viljakaupassa
DON-toksiinille on asetettu EU:ssa 
maksimirajat, mitä käytettävä elin-
tarvikeraaka-aine saa sisältää. Elin-
tarvikekauralla raja-arvo DON:ia on 
1750 µg/kg. Rehuviljalle ei ole ase-
tettu sitovia rajoja, mutta suositus 
on alle 8000 µg/kg DON:ia. Eläin-
ryhmistä naudat ovat ainoita, jotka 
jollain tavalla kestävät näin suuren 
määrän DON:ia. 

Mitä viljelijä voi tehdä?
Viljelijällä on käytössään useita kei-
noja punahomeen ja DON:in hallin-
taan. DON-toksiinia ei synny, jollei 
kasvustossa ole ainakin jonkin ver-
ran punahometta. Näin ollen DON-
toksiinia hallitaan aluksi estämällä 
ja ehkäisemällä punahomeen tar-
tuntaa ja leviämistä.

Viljelysuunnittelu
Puintien venyessä myöhälle syk-
syyn lisääntyvät myös DON-riskit. 
Kannattaa valita sellainen lajike, 
joka ehtii suunnitelluilla lohkoilla 
tuottaa hyvän sadon ennen syksyn 
sateita. Viljelyvyöhykkeen lisäksi 
lajikevalintaan vaikuttaa lohkon 
aikaisuus; kuinka aikaisin lohko 
yleensä kuivaa kylvökuntoon. 

Koska punahome leviää kasvijättees-
tä, sen multaaminen eli kyntö usein 
auttaa. Kasvijäte on hyvä kasvualus-
ta punahomeelle, joten se kannattaa 
mullata mahdollisimman hyvin.

Viljelykierto on yksi tehokkaimmis-
ta keinoista rajoittaa punahomeen 
kasvua. Monipuolisessa viljely-
kierrossa on muutakin kuin viljaa. 
Erityisesti öljykasvit ovat hyviä vä-
likasveja, mutta niitä ei voida mö-
höjuuren vuoksi käyttää kuin joka 
viides vuosi. Myös palkokasveilla 
saadaan välivuosia viljasta. Huolel-
linen viljelysuunnittelu on tärkeä 
osa punahomeriskin hallintaa.

Kylvöille
Punahome leviää myös siemenestä, 
joten puhdas siemen on ensiarvoi-
sen tärkeää. Peittauksella voidaan 
hillitä punahomeen leviämistä, 

mutta punahomeinen siemen ei ole 
paras lähtökohta uudelle sadolle 
peitattunakaan. Punahome on voi-
nut viedä siemenen elinvoimaa, ja 
heikosti taimettuva kasvi on hel-
pompi kohde punahomeelle. 

Elinvoimainen kaurakasvusto pystyy 
vastustamaan punahometta parhai-
ten. Tartunta tapahtuu kauran kukin-
nan aikana, ja erityisesti sateisuus ja 
korkea ilmankosteus kukinnan aika-
na edesauttaa puna hometartuntaa ja 
sen leviämistä kasvustossa. 

Punahomeen kemiallinen torjunta 
tapahtuu kukinnan alkuvaiheessa 
riittävällä määrällä punahomeeseen 
tehoavaa valmistetta. Myös riittävä 
vesimäärä ja ruiskutuspaine ovat tär-
keitä. Tautitorjunta voi myöhästyttää 
kasvuston tuleentumista, ja erityises-
ti myöhäisenä vuonna täytyy harkita 
punahomeriskien ja torjunnan myö-
hästyttämisen tasapainoa, jotta puin-
tiajankohta ei veny liian myöhään.

Sadonkorjuu
Epätasainen kasvusto puidaan pää-
sadon mukaan. Jos pelloilla kasvaa 
kovin erilaatuisia tai eriaikaisia 
kauroja, kannattaa ne mahdolli-
suuksien mukaan puida, kuivata 
ja varastoida erillään. PPunahome 
ja DON-toksiini esiintyvät pellolla 
epätasaisesti. Siten DON voi nousta 
jossakin kauraerässä liian korkeal-
le tasolle, vaikka osa eristä olisikin 
puhtaita.

Punahome surkastuttaa jyviä. Elin-
tarvikeviljaa tai laadukasta rehu-
viljaa tavoiteltaessa jätetään pienet 
jyvät peltoon. Ne lisäävät kenties 

jonkin verran hehtaarisatoa, mutta 
laatu voi heikentyä paljonkin. Pie-
net jyvät ovat elintarvikekaurassa 
hintaa alentava tekijä. 

Toksiinintuotanto loppuu, kun jy-
vän kosteus laskee alle 14%. Siksi 
huolellinen kuivaus pian puinnin 
jälkeen on erityisen tärkeää. 

DON-toksiinia voi siis muodostua 
joko pellolla kasvukauden aikana 
tai puinnin ja kuivatuksen välissä 
kuivauksen viivästyessä. On tärkeää 
ymmärtää, että viljelijä voi vaikut-
taa useisiin tekijöihin punahomeen 
hallinnassa. Sää on yksi merkittävä 
tekijä, mutta siihen emme voi vai-
kuttaa. Siksi onkin tärkeää keskittyä 
huolehtimaan niistä tekijöistä, joi-
hin itse voi vaikuttaa. 

VILJA -ALAN YHTEISTYÖRYHMÄ, VYR, 
on koonnut informatiivisen oppaan, 
jossa käsitellään viljelyteknisiä toi-
menpiteitä toksiiniriskin pienentä-
miseksi. Oppaan löydät osoitteesta 
www.vyr.fi 

Artikkeli on osa Monipuolisuutta 
viljelykiertoon- hanketta. Hanke 
järjestää tapahtumia. Seuraa 
ilmoittelua: www.proagria.fi/ep/
tapahtumat

AVAINASIAT 
HOMETOKSIINIRISKIN 
HALLINNASSA:

• viljelykierto
•  kunnostettu siemen
• kuivaus

NOORA LAITILA

kasvintuotannon asiantuntija

VILJELY

P U N A H O M E E T H E I K E N TÄVÄT sadon laatua. Niiden ehkäisyssä viljelijällä on tärkeä rooli.
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TALOUS

MUUTOKSET PUHALTAVAT 
SUKUPOLVENVAIHDOKSIIN

Maatilan sukupolven-
vaihdos on perintei-
sesti toteutettu niin, 
että vanhemmat ovat 

hakeutuneet luopumistuelle ja vas-
tuu tilanpidosta on siirtynyt jatka-
jalle. Tilanpitoa on yleensä jatkanut 
yksi perheen lapsista joko yksin tai 
yhdessä puolisonsa kanssa.

ENNEN ELÄKEIKÄÄ tapahtuvan luo-
pumisen on mahdollistanut luopu-
mistukijärjestelmä. Tällä hetkellä 
luopumistuelle voi jäädä 60 vuoti-
aana. Luopumistuki on kuitenkin 
jäämässä historiaan tämän vuoden 
lopussa.

TÄSTÄ ETEENPÄIN  viljelijän eläk-
keelle siirtyminen tapahtuu yleisten 
eläkesääntöjen mukaan. Kun eläke-
ikää ollaan samaan aikaan nosta-
massa, nousee viljelijänkin eläkeikä 
vähitellen 65 vuoteen.

ELÄKEIÄN NOSTO VAIKUTTAA monella 
tavalla. Työ maatilalla on henkisesti 
ja fyysisesti raskasta. Hyvän työky-
vyn säilyttäminen työuran loppuun 
asti ei ole itsestään selvää. Maatalo-
udessa tapahtuva kehitys edellyttää 
tilan kehittämistä loppuun asti, jotta 
jatkajalla olisi edellytykset toimin-
nan kannattavaan jatkamiseen.

Sukupolvenvaihdoksen siirtyessä 
vuosilla eteenpäin on jatkaja myös 
ikääntyneempi. Koulutus on hankit-
tu, perhe perustettu ja työuraakin on 
ehtinyt syntyä jo vuosien ajan. Pää-
töstä viljelijäksi ryhtymisestä ei ehkä 
olekaan enää niin helppo tehdä.

MUUTOSVAIHEESEEN

MAATALOUSYHTYMÄ

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on to-
teuttanut parin vuoden ajan Onnis-
tunut omistajanvaihdos- hanketta. 
Sen tarkoituksena on jakaa neuvoja 
ja ohjeita sukupolvenvaihdoksen 
toteuttamiseen muuttuneessa ti-
lanteessa. Hankkeessa on tuotettu 
materiaalia sekä järjestetty tiedotus-
tilaisuuksia.

HANKKEEN KESKE ISENÄ  teemana 
on maatalousyhtymä. Yhtymällä 

tarkoitetaan maatalouden harjoit-
tamista yhteiseen lukuun muiden 
kuin puolisoiden kesken.

MAATALOUSYHTYMÄ NÄYTTÄÄ va-
kiintuvan keinoksi maatilan vähit-
täiseen siirtämiseen sukupolvelta 
toiselle. Yhtymä vanhempien ja jat-
kajan kesken syntyy, kun osa maati-
lasta siirretään seuraavalle sukupol-
velle. Yhtymän toiminta jatkuu niin 
pitkään, kunnes loppuosakin tilasta 
siirretään jatkajan omistukseen.

YHTYMÄ ON JOUSTAVA TAPA hallita 
yhteisesti omistettua maatilaa. Yh-
tymässä byrokratia jää vähäiseksi 
ja tilan asioita hoidetaan samalla 
tavalla kuin yksinkin omistetulla 
maatilalla.

JOUSTAVUUS ON toisaalta myös yh-
tymän heikkous. Kyseessä ei ole 
yhtiömuoto, jonka toimintaa säädel-
täisiin lain perusteella, vaan kaikki 
ratkaisut tapahtuvat osakkaiden so-
pimalla tavalla. Selkeiden pelisään-
töjen puute voi aiheuttaa ongelmia.

Yhteisomistukseen liittyy monia 
haasteita. Päätöksenteko, työnja-
ko ja varojen käyttö ovat tavalli-
simpia hankausta aiheuttavia ky-
symyksiä. Ongelmien synnyttyä 

pitäisi olla myös keinoja niiden 
ratkaisemiseen.

ONNISTUNUT OMISTAJANVAIHDOS 

-hankkeessa on luotu asiakirjamal-
leja, joilla yhtymän osakkaiden vä-
lisistä suhteista voidaan ennakkoon 
sopia. Asiakirjamallit ovat esillä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan nettisivulla 
ja ne ovat vapaasti käytettävissä.

NETTISIVULTA LÖYTYY yhtymäopas, 
jossa on kuvattu yhtymän perusta-
mista ja toimintaa. Mukana on myös 
malli yhtymäsopimukseksi. Maata-
lousyhtymää perustettaessa kannat-
taisi osakkaiden kesken tehdä aina 
yhtymäsopimus, jossa sovitaan kes-
keisistä pelisäännöistä.

TILAKOON KASVU LUO HAASTEITA

Oman haasteensa maatilojen suku-
polvenvaihdoksiin tuo tilakoon kas-
vu. Isoilla tiloilla omaisuuden arvo 
sekä tilan työmäärä eivät mahdol-
lista tilan siirtoa seuraavalle suku-
polvelle vanhan kaavan mukaisesti.
Sukupolvenvaihdoksen toteutta-
minen vaiheittain helpottaa ison 
omaisuusmassan siirtoa jatkajalle, 
ilman kerralla syntyvää kohtuutto-
man suurta velkataakkaa. Siirtymä-
vaiheen ajan tila toimii vanhempien 
ja jatkajan yhtymänä.

MAATILAN LUOVUTUKSET useammalle 
kuin yhdelle jatkajalle ovat yleisty-
neet. Näin työnjakoa ja yritystoi-
minnan riskiä voidaan jakaa use-
ammalle henkilölle. Tavallisimmin 
toimintaa harjoitetaan yhtymänä, 
jolloin eteen tulee edellä kuvatut 
asiat.

ISOJEN TILOJEN TOIMINTA voi olla 
järkevää muuttaa osakeyhtiöksi. 
Taloudellisten hyötyjen lisäksi osa-
keyhtiön etuna on toiminnan perus-
tuminen selkeään lainsäädäntöön. 
Pelisäännöt osakkaiden kesken ovat 
siten selvillä.

YHTIÖMUOTOISEN MAATILAN suku-
polvenvaihdosta on myös käsitel-
ty Onnistunut omistajanvaihdos 
-hankkeessa. Hanke jatkuu vielä 
kevääseen 2019. Me ProAgrialla au-
tamme sinua omistajanvaihdoksiin 
liittyen. 

Maatilojen sukupolvenvaihdokset muuttuvat eläkeiän noston ja maatalouden rakennemuutoksen myötä. 
Onnistunut omistajanvaihdos -hankkeessa on haettu vastauksia uuden tilanteen luomiin haasteisiin.

OLAVI KUJA -LIPASTI

omistajanvaihdosasiantuntija

V I L J E L I J Ä N E L Ä K E I K Ä  on pikku hiljaa nousemassa kohti 65 ikävuotta.
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Maidosta Maitoon (MaMa) 
-hanke keskittyy lypsylehmien 
poikimisen aikaan ja erityisesti 
piilevään ketoosiin. 

T uotoskauden alussa 
maitotuotos lähtee nou-
suun, mutta lehmän 
energiansaanti ei vält-

tämättä vastaa kasvavaa energian-
tarvetta. Tämä altistaa lehmän sai-
rastumiselle ja maidontuottajan tu-
lonmenetyksille. Maidosta Maitoon 
(MaMa) -hanke keskittyy lypsyleh-
mien poikimisen aikaan ja erityises-
ti piilevään ketoosiin. Hankkeessa 
on kartoitettu mukana olevien 12 
pilottitilan olosuhteiden, hoitokäy-
täntöjen ja ruokinnan vaikutusta 
piilevän ketoosin esiintymiseen. 
Kahden seurantajakson aikana kul-
lakin pilottitilalla seurattiin 20 poi-
kineen lehmän/ensikon maidon ke-
toainepitoisuuksia seitsemän viikon 
ajan poikimisen jälkeen. Mittaukset 
tehtiin PortaBHB-testiliuskoilla.
 
Tilakohtaista vaihtelua
Molemmilla seurantajaksoilla ke-
toosimittausten tuloksissa oli suuria 
eroja pilottitilojen välillä. 

– Tilakohtaisesti tuloksiin ovat 
vaikuttaneet esimerkiksi säilöre-
hun laadun vaihtelu sekä ruokin-
nassa ja hoidossa tehdyt muutokset 
seurantajaksojen välillä, kertoo val-
takunnallinen huippuosaaja Anne 
Anttila.

Erityisesti luomutiloilla karkeare-
hujen merkitys on suuri, sillä ener-
giaruokinnan täydentäminen on 

haasteellisempaa rajatun väkirehun 
osuuden vuoksi. Eniten korkeita ke-
toainepitoisuuksia mitattiin robot-
titiloilla. Keskituotoksella ei ollut 
selvää vaikutusta ketoosin esiinty-
miseen.

Kohti parempia tuloksia
Pilottitilojen ja asiantuntijoiden yh-
teistapaamiset ovat olleet osa han-
ketta. Heinäkuun alussa pidetyssä 
tapaamisessa pilottitilat kertoivat 
seurantajaksojen välillä tekemistään 
muutoksista siirtymäkauden lehmi-
en ruokinnassa ja hoidossa.

Monet pilottitilat ovat sekä lisänneet 
siirtymäkauden lehmien seurantaa 
että oppineet tarkkailemaan oikeita 
asioita entistä paremmin. Reagointi 
mahdollisiin ongelmiin ja esimerkiksi 
rehumuutoksiin on muuttunut aikai-
sempaa tarkemmaksi.

–  Esiin nousi myös poikimisen 
aikaisten rutiinien kehittäminen 
ja poikimisen jälkeiseen hoitoon 
panostaminen, sanoo eläinlääkäri 
Seija Perasto.

Osa pilottitiloista on ottanut käyt-
töön energiarehuja ja -valmisteita li-
säämään vastapoikineiden lehmien 
energiansaantia. Hankkeen aikana 
myös luomutiloille on saatu lupa 
käyttää propyleeniglykolia sisältäviä 
valmisteita piilevää ketoosia sairas-
tavien lehmien hoitoon.

– Lehmien lihomisen estämi-
nen on yksi tärkeimmistä tavoista 
ennaltaehkäistä ketoosia, opastaa 
Seija Perasto.

Pilottitiloilla kuntoluokkia hal-
litaan ruokinnan ohella pitämäl-
lä poikimaväli riittävän lyhyenä. 
Eräällä tilalla eläimiä myös ryh-
mitellään lihomisen välttämiseksi. 
Erityisen tärkeää tämä on aperuo-
kinnan yleistyttyä.

MaMa-hanke toi 
tarkkuutta siirtymäkauteen

K U N TO LU O K A N H A L L I N N A L L A  on tärkeä rooli piilevän ketoosin ehkäisyssä. Kuvassa eläinlääkäri Seija Perasto.

Kirjoittajat Sini Kuiri, Anne Anttila, 
Seija Perasto ja Sari Morri työsken-
televät MaMa-hankkeessa. 

HANKKEET

Vastaa kyselyyn
Tulossa on kysely, jolla halutaan sel-
vittää, kuinka tietoisuus piilevästä 
ketoosista on kehittynyt hankkeen 
aikana. Hankkeen tarkempia tulok-
sia tullaan esittelemään loppusemi-
naarissa, jonka ajankohdasta tiedo-
tamme myöhemmin.

Jos olet kiinnostunut ketoosimääri-
tyksistä ja haluaisit maitonäytelius-
koja omaan käyttöön, ota yhteyttä 
Anne Anttilaan p. 043 8250 522 tai 
anne.anttila@proagria.fi

Ismo Rintalan maitotila Alajär-
vellä on yksi MaMa-hankkeen 
pilottitiloista. Rintala on aktiivi-

sesti kehittänyt lehmien olosuhteita 
muun muassa parantamalla navetan 
ilmanvaihtoa ja ottamalla käyttöön 
kestokuivikepohjaisen poikima-
karsinan. Tila on huomannut um-
pikaudella olevan suuri merkitys 
seuraavaan lypsykauteen, eli myös 
ummessa oleva lehmä vaatii seu-
rantaa ja hyvät olosuhteet. Jatkossa 
onkin tarkoitus remontoida umpi-
lehmien osastoa. Umpeuttamiskäy-
täntöjä Rintala on kehittänyt MaMa-
hankkeen luennon innoittamana. 
Väkirehumäärän vähentämisen 
ohella lypsykertoja harvennetaan 

ja tavoitteena on alle 10-15 kilon 
maitomäärä umpeenpanohetkellä.

KETOOSIMITTAUSTEN TEKEMINEN on 
herättänyt seuraamaan vastapoiki-
neiden lehmien syönnin kehitty-
mistä ja poikimisesta toipumista 
aikaisempaa paremmin. Siemen-
nykset aloitetaan nykyään entistä 
aikaisemmin, noin kaksi kuukautta 
poikimisesta. Tämän tavoitteena 
on lisätä tuotosta ja parantaa rehu-
hyötysuhdetta. Rintala on kokenut 
hyödyllisiksi myös asiantuntijoiden 
ennen seurantajaksoja tekemät tila-
käynnit, joilla kartoitettiin tarkasti 
pilottitilan olosuhteita ja toiminta-
tapoja. 

Kokemuksia pilottitilalta Alajärveltä

Myös ummessa oleva 
lehmä vaatii seurantaa
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Y rittäjän on mietittävä mi-
hin työtehtäviin työnteki-
jää ollaan palkkaamassa ja 
paljonko työtä on antaa. 

Työsuhde voi olla kokoaikainen, tai 
jos työtä ei ole tarjota kokopäiväisesti, 
sopimuksen voi tehdä osa-aikaisena. 
Työsopimus voidaan tehdä toistaisek-
si voimassa olevaksi tai määräaikai-
seksi. Määräaikaiselle työsuhteelle 
on oltava aina peruste, esimerkiksi 
sesonkiaika tai toisen työntekijän 
poissaolosta johtuva sijaisuus. 

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN ON tärkeää 
tutustua ennen työntekijän palk-
kaamista. Maatiloilla käytetään 
yleisesti Maaseutuelinkeinojen työ-
ehtosopimusta, joka on yleissitova. 
Yleissitovuus tarkoittaa, että työeh-
tosopimusta on sovellettava, vaikka 
työnantaja ei kuuluisi Maaseudun 
Työnantajaliittoon. 

TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN liit-
tyy taloudellinen riski. Ennen työn-
tekijän rekrytoinnin aloittamista 
yrittäjän on selvitettävä työtekijän 
palkkaamisen todelliset kustannuk-
set sekä arvioitava palkkaamisen 

kannattavuus. Työntekijän olisi tuo-
tettava maatilalle vähintään omien 
palkkamenojensa verran tai vastaa-
vasti vapauttaa yrittäjälle aikaa lisätä 
tuottoa ainakin työntekijästä aiheu-
tuvien kustannusten verran. Brutto-
palkan päälle lasketaan lisäksi työ-
eläke-, sosiaaliturva- ja työttömyys-
vakuutusmaksut sekä tapaturma- ja 
ryhmähenkivakuutus. Karkeasti voi-
daan arvioida työntekijän todellisten 
kulujen olevan minimissään brutto-
palkka kerrottuna 1,5:llä. Tämän 
lisäksi työnantajan maksettavaksi 
tulee muun muassa mahdolliset vii-
konloppulisät, arkipyhäkorvaukset 
sekä vuosilomapalkka.

TYÖNANTAJA ON vakuutusvelvolli-
nen työntekijästään. Työntekijää var-
ten täytyy ottaa työeläkevakuutus, ta-
paturmavakuutus, työttömyysvakuu-
tus ja ryhmähenkivakuutus. Lisäksi 
on järjestettävä työterveyshuolto. 

UUDEN TYÖNTEKIJÄN rekrytointi 
kannattaa aloittaa hyvissä ajoissa 
ennen työsuhteen alkamista. Työ-
paikka ilmoituksen tekeminen, ha-
kemusten käsittely, työhaastattelut 

ja päätöksenteko voivat viedä yllättä-
vän paljon aikaa. Lisäksi työntekijäl-
lä saattaa olla edellisestä työpaikasta 
irtisanomisaika, joka on tyypillisesti 
kahdesta viikosta kuukauteen. 

VAIKKA ENSIMMÄISEN työntekijän 
palkkaaminen on suuri ponnistus, 
parhaimmillaan hyvä ja motivoitu-
nut työntekijä on mukana kehittä-
mässä ja edistämässä taloudellista 
menestystä maatilayrityksessä.

TYÖNANTAJAN ON kuitenkin tiedos-
tettava uuden työntekijän palkkaa-
miseen liittyvä riski, jos työntekijä 
ei sovellukaan työhön. Jo ennen 
työhakemuksen tekoa on mietittä-
vä minkälaista henkilöä yritykseen 
haetaan ja mitä taitoja palkattavalta 
henkilöltä vaaditaan, että rekrytointi 
olisi mahdollisimman onnistunut.  

EPÄONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA 
varten työsopimuslaissa on määri-
telty koeaika, jonka kuluessa mo-
lemmat osapuolet voivat purkaa 
työsopimuksen. Koeajan sovelta-
misesta on aina oltava merkintä 
työsopimuksessa. 

Työntekijän palkkaaminen
- Uhka vai mahdollisuus?

HENRIIKKA JOUPPILA

asiantuntija, tilipalvelut

Liiketoiminnan laajentuessa ja kasvaessa saattaa työtä riittää yrittäjäperheen 
lisäksi myös ulkopuoliselle, palkatulle työntekijälle. Työkuorman ja vastuun 
jakaminen vapauttaa yrittäjän aikaa maatilan johtamiseen ja kehittämiseen 
sekä lisää vapaa-aikaa. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri 
muutos, sillä työnantajaksi siirtyminen tuo mukanaan paljon uusia vastuita. 
Ennen rekrytoinnin aloittamista on hyvä tehdä selväksi työnantajan sekä 
työntekijän vastuut ja velvollisuudet. 

• Mihin työtehtäviin työnte-
kijää tarvitaan? Paljonko ja 
miten kauaksi aikaa työtä 
on tarjolla?

• Paljonko työntekijän palk-
kaaminen maksaa maati-
layritykselle? Onko palkka-
us kannattavaa?

• Minkälaista henkilöä 
työhön haetaan? Koulutus, 
kokemus, taidot?

• Miten palkanlaskenta, 
vakuutukset sekä työter-
veyshuolto hoidetaan?

• Rekrytointiprosessin  
käynnistäminen

KYSY LISÄÄ TYÖNTEKIJÄN 
PALKKAUKSESTA: 

ProAgria Tilipalvelut
p. 043 826 9463 
henriikka.jouppila@proagria.fi 

TYÖNTEKIJÄN 
PALKKAAMINEN :

TALOUS

Artikkeli on osa Kimpparenki-
hanketta. 
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K osteikoilla pyritään puh-
distamaan vedestä ra-
vinteita ja kiintoaineita. 
Kosteikkoja on luonnossa 

itsestäänkin, mutta niitä voidaan 
tietoisesti ennallistaa tai rakentaa 
sopiviin paikkoihin. Kosteikkojen 
perustamisen päätavoite on useim-
miten vesiensuojelullinen.

– Kosteikkoja rakennetaan usein 
siksi , että vähäjärviseen maakun-
taamme saataisiin vesilintujen elin-
ympäristöjä, mitkä taas ovat metsäs-
täjien mieleen, kertoo Jarkko Pyy-
luoma ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
salaoja- ja mittauspalveluista.

  
Kosteikko hidastaa virtaamaa ja si-
ten kiintoainesta pääsee laskeutu-
maan altaan pohjalle lietteeksi. 

Mikrobit muuttavat veden ja poh-
jan lietteen typpeä kaasuksi, ja 
fosforia sitoutuu vesi- ja kosteikko-
kasveihin. Kosteikot toimivat kuin 
pesusienet tasaten virtaamia ja tul-
vahuippuja. Niitä voidaan käyttää 
myös kasteluveden varastoina. 

Kosteikot monipuolistavat maisemaa. 
Hyvin hoidettu kosteikko on viihtyi-
sä. Se vetää puoleensa ihmisten lisäk-
si myös paljon erilaisia eläimiä.

Kosteikkopaikan tunnistaminen
Kosteikolle sopiva paikka on luon-
nostaan ympäristöään alempana ole-
va alue, jossa viljeleminen on hanka-
laa korkean pohjavesitason vuoksi. 

– Tällaisissa notkelmissa on 
voinut olla ennen kuivatustoimen-
piteitä luontainen kosteikko tai tul-
vatasanko, kertoo Pyyluoma.

– Luontainen notkelma on myös 
edullisin paikka ennallistaa tai pe-
rustaa kosteikko.

Suunnittelu ja rakentaminen
Kosteikot ovat yksilöllisiä, joten 
ne pitää ensin suunnitella maasto-
käynnin ja mittausten kera alueen 
olosuhteisiin sopiviksi.

– Useimmissa kohteissa patoa-
minen on järkevin perusratkaisu 
kosteikon aikaansaamiseksi, toteaa 
Pyyluoma. 

Sitä ennen veden alle jäävä alue 
useimmiten kuoritaan ravinnerik-
kaasta pintamaasta, alueelle muo-
toillaan syvä allas, jossa veden vir-
taus hidastuu ja kiintoaines pääsee 
laskeutumaan pohjalle, sekä teh-
dään matalampi nopeamman virta-
uksen alue. Vanhoja tulva-alueita tai 
uomia voidaan palauttaa ennalleen 

kaivamalla ne paikoilleen. 

Kosteikon suunnittelussa on tärkeää 
miettiä valmiiksi sen helppohoitoi-
suus. Kosteikkoalueen ympäristöä 
tulee ulottua hoitamaan ensisijai-
sesti isoilla koneilla. 

– Asioita ei kannata tehdä lii-
an vaikeiksi, jotta ne tulee tehtyä. 
Kosteikkosuunnittelussa otan huo-
mioon, että kosteikkoalueen ympä-
rille mahtuu liikkumaan koneilla. 

Kosteikko suunnitellaan myös mai-
semaan sopivaksi ja reunoiltaan ym-
päristöön sulautuvaksi. Sinne voi-
daan rakentaa saaria ja niemekkeitä, 
jotka toimivat veden vir tauksen sää-
telyssä, mutta ovat myös viehättävää 
vaihtelua vesialueella.

Hoitoa tarvitaan
Perustyö kosteikon hoitamisessa 
on tarkkailu: vedentason seuranta,  
patorakenteiden tarkkailu sekä 
kasvi- ja eliölajiston kehityksen 
seuraaminen. Useissa kosteikoissa 
jokavuotisia tai joka toisvuotisia 
hoitotöitä ovat lietealtaan lietteen 
poistaminen ja kasvillisuuden niit-
to. Vesi- ja kosteikkokasveihin sitou-
tuu vedestä ravinteita, joten niittojä-
te korjataan pois kosteikkoalueelta. 

Padon jatkuva kunnissapito on 
myös yksi kosteikon omistajan pe-
rustöistä. Jos halutaan kosteikon 
olevan riistaltaan runsas, voi hoito-
toimenpiteisiin laskea myös pien-
petojen pyynnin alueelta.

Rahoitus ja luvat
ELY-keskus on rahoittanut monivai-
kutteisten kosteikkojen hoitosopi-
muksia kuluvalla ohjelmakaudella. 
Rahoitustilannetta kannattaa seura-
ta, sillä tulevan kevään hauista ei 
ole vielä tietoa. Mahdollisissa tuissa 
huomioitavaa on myös se, että ak-
tiiviviljelijöiden lisäksi kosteikko-
hoitosopimuksia on saanut tehdä 
myös rekisteröityneet yhdistykset. 
Kohteesta riippuen muitakin rahoi-
tustahoja voi löytyä. 

KOSTEIKKO ON KUIN PESUSIENI

KOSTEIKKO
Puhdistaa vedestä kiintoaineita ja  
ravinteita.

On kuin pesusieni: hidastaa veden  
läpikulkua.

Antaa kodin monenlaisille kasveille ja  
eläimille (mm. riistalinnut).

On kiinnostava maisemallinen  
elementti mm. virkistyskäyttöön.

KYSY LISÄÄ : 

Jarkko Pyyluoma, asiantuntija  
salaojitus- ja mittauspalvelut  

p. 043 827 3585 
jarkko.pyyluoma@proagria.fi

Artikkeli on osa Kolmen vyyhti
-hanketta.


