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Maaseutu tarvitsee nuoria yrittäjiä. Miksi?

• Ruoan tuotanto

• Maaseudun elinvoimaisuus
– kunnat, asutus, koulut, muut palvelut, työpaikat, 

päätöksenteko

– maisemanhoito, ilmastotyö

– etätyö ja maallemuutto – esimerkkinä toimivasta elämästä

• Etujen valvojat ja niistä hyötyvät

• Maaseudun ja ruoantuotannon imago
– maa- ja metsätalouden investoinnit

– maakunnan aktiivisuus

• Keski-Suomi on biotalous maakunta
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CAP-uudistus – mikä muuttuu?

• Tukijärjestelmän rakenne muuttuu, vihreä 
arkkitehtuuri

• Ympäristö- ja ilmastovaatimusten perustaso kiristyy

• Uusi ekojärjestelmä

• 20 - 30 % suorista tuista, mutta lievennys jopa 5 
%:iin maaseutuohjelman perusteella 

• Yleinen sääntö, että 40 % CAP:n rahoituksesta 
käytettävä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteille

• Maaseutuohjelmasta 30 % ilmasto- ja 
ympäristötoimille
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Onnistuneeseen 

sukupolvenvaihdokseen tarvitaan
• Jatkaja, jonka mielestä yritys houkuttelee jatkamaan

• Perhe kykenee hoitamaan sukupolvenvaihdoksen

• Yrittäjillä on halukkuus luopumiseen

• Ennakointia ja aktiivisuutta 

• Keskustelut, vuorovaikutus, avoimuus ja kyky muuttaa 
näkemyksiä 

• Pitkäjänteinen suunnittelu ja päätösten tekeminen

• Ymmärrystä osapuolten tarpeista ja mistä spv-prosessissa on 
kyse

• Keskinäinen luottamus 
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Henkinen hyvinvointi

• Pidä hyvää huolta itsestä

• Puhu asioista muidenkin kuin oman perheen kanssa 
(ystävät, muut viime aikoina tilakaupan tehneet tutut, 
maaseutunuoret, paikallinen MTK-yhdistys ja sen aktiivit)

• Välitä viljelijästä -projekti
– Keski-Suomi, Eila Eerola , 050 331 5204, eila.eerola@mela.fi

• Vaali nykyaikaisia päätöksiä, jotka tuovat hyvää koko 
perheelle

• Muista lomailla
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• MTK:n edut sukupolvenvaihdoksen tehneille 

tiloille

– LähiTapiolasta riskienhallinnan tilakäynti 

ja sammutin

– Valtran kesähaalarit jatkajille 

– Iskun peitto- ja tyynysetit jatkajille

– Hankkijan sadan euron alennus jatkajille

– OP:n WebWakka-edut

– Edut saa käyttöön ilmoittautumalla Uusia 

yrittäjiä –palstalla: Lähetä jatkajien tai 

yrittäjien nimet, mielellään myös iät, 

osoite, puhelinnumero, tilan nimi, 

sijaintikunta ja päätuotantosuunnat sekä 

jatkamisen tai yrittämisen 

aloituspäivämäärä osoitteeseen: 

Maaseudun Tulevaisuus, Jatkajat, PL 440, 

00101 Helsinki tai anita.munter(at)mt.fi.

• Lähitapiola

– 10 % alennus maatila- ja

kotivakuutuksesta.

– Maatilavakuutuksen alennus 15 %, jos 

maatilan  turvallisuuskartoitus on tehty 

tai asiakkaalla on 10 0 0 0 euron sijoitus 

säästöhenkivakuutuksessa.

– Älyhenkivakuutuksen 

palvelukokonaisuuden  lisänä Firstbeat

Hyvinvointianalyysi.

– Riskienhallinnan ammattilaisen tilakäynti

MTK:n jäsenedut
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Muut MTK:n jäsenedut

• MTK Hankinnat (mm. Ahlsell, Onninen, Motonet 
Pro, Stark, Isku, Clas Ohlson, automerkkejä, 
rengasliikkeitä, Ramirent, Cramo)

• Lakipalvelut jäsenten yritystoiminaan liittyen

• Veropuhelin jäsenille

• EU-avustajat

• Tuotevastuuvakuutus

• Energiaedut: aurinkoenergia, 
maatalousmuovien keräys
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Maaseutunuoret –

Suomen suurin kaveriporukka

• Alueellinen toiminta - valtakunnallinen toiminta

• Facebook: MTK Maaseutunuoret Keski-Suomi
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• Mahtava ponnistuslauta

edunvalvontaan – yhdessä

enemmän! 

Maaseutunuoret
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Kiitos!
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@mtk_keski_suomi

Amanda Vesiaho amanda.p.vesiaho@mtk.fi

Elina Nummela elina.nummela@mtk.fi


