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Hakkuukoneen eteneminen 
Lapin talousmetsissä metrin 
paksuisessa puuterilumessa 

on hidasta ja hankalaa. 
Harvennus kuitenkin 

kannattaa, sillä muuten 
metsä riukuuntuu 

pilalle.

Kevään viljelysuunnitelmaa pohtiessa kannattaa 
tutustua pölytyspalvelun hyötyihin.

Ammattiraviohjastaja Hannu Torvisen mukaan 
hevosurheilun hienous piilee siinä, että joka 
päivä on erilainen.

Armi ja Kalle 
Ojanperä joutui
vat luopumaan 
maatalous
yrittäjyydestä. 
Asian työstämi
sen jälkeen löytyi 
uusi elämä.
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Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden 
peltolohkojen ja turvetuotantoalueiden 
metsitykseen kannustetaan maaliskuusta alkaen 
metsitystuen avulla.



3

M
aatalouden muuttuvassa toimintaympäristössä yrittä-
jältä vaaditaan menestyäkseen koko ajan enemmän. 
Pärjäämisen lähtökohtina ovat vanhat tutut: hyvin rul-
laava tuotanto ja riittävä taloustaito. Merkitystään tun-
tuvat koko ajan kasvattavan myös muun muassa talou-

den seurannan, suunnittelun ja ennakoinnin sekä itsensä johtamisen ja 
kehittämisen taidot.

Ennakoinnin ja suunnitteluosaamisen taitoa tarvitaan, sillä menes-
tyäkseen tilan taloutta olisi hyvä tarkastella monella eri tavalla ja eri aika-
jänteellä. Lyhyellä aikavälillä tilan maksuvalmius korostuu, mutta pitkällä 
aikavälillä kannattavuus on toiminnan perusedellytys (s. 28). Talouden 
hallitseminen vaatii tavoitteiden systemaattista seuraamista ja järjestel-
mällistä suunnittelua pitkällä aikavälillä.

Päävastuu tilan taloudesta on aina yrittäjällä itsellään, mutta omaa 
arkea ja ajankäyttöään voi pyrkiä optimoimaan ulkoistamalla palasia 
muille, esimerkiksi kirjanpidon osalta. Vinkkejä taloushallinnon ulkoista-
miseen ja sopivan tilitoimiston etsintään löytyy sivuilta 22–27.

Ulkoistamisen myötä säästyy parhaimmillaan aikaa, jota voi käyt-
tää paitsi ennakointi- ja suunnittelutyöhön, myös ydinosaamisensa ke-
hittämiseen sekä uusien näkökulmien ja keinojen haravointiin. Joku tu-
tustuu vapautuneella ajalla alan tieteellisiin julkaisuihin ja ammattilehtiin. 
Toinen ilmoittautuu kurssille.

Tässä numerossa kerromme uudistavaan viljelyyn ja sen menetel-
miin paneutuvasta maksuttomasta verkkokurssista (s.10). Kurssit tar-
joavat tietoa ja työkaluja, mutta ne ovat monesti myös paikkoja luoda 
tarpeellisia ja hyödyllisiä yhteyksiä asiantuntijoihin ja toisiin viljelijöihin.

Maailma ympärillämme muuttuu ja haastaa, kaikilla aloilla, eikä vä-
hiten maatilataloudessa. Tämä talousteemainen numero pyrkii tarjoa-
maan keinoja ja ideoita, joilla muuttuva ympäristö näyttäytyy kehityksen 
kelkasta katsottuna pikemminkin mahdollisuuksien kuin uhkien maise-
mana.
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