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1 Selvityshanke 

Karstulan, Kannonkosken ja Saarijärven alueiden tuotantoyritykset ovat viestineet 

siitä, että tuotantotiloihin, osaavaan työvoimaan sekä koneisiin ja laitteisiin olisi li-

sääntyvää tarvetta talouden lähdettyä nousuun vuonna 2017. Suuriin, yhden toimijan 

vastuulle jääviin investointeihin suhtaudutaan kuitenkin epäilevästi, jolloin hajau-

tettu tuotanto ja alihankkijoiden käyttäminen tarjoaisivat vakaamman pohjan tuo-

tannon laajentamista varten.  

SSYP Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta toteuttivat 

yhteistyössä selvityshankkeen, jonka päämääränä on tuoda ratkaisuja yritysten tuo-

tantokapasiteettiongelmaan. Hankkeen on myös tarkoitus tuoda yhteen työn teki-

jöitä ja työn tarjoajia, sekä parantaa vajaakäyttöisten tuotantoresurssien käyttöä 

maaseudulla. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on parantaa maaseudulla elävien ih-

misten toimeentuloa ja kasvattaa alueiden elinvoimaa tarjoamalla vaihtoehtoisia tai 

täydentäviä tulonlähteitä. 

Yritysten kannalta selvityksen päämääränä oleva tuotantoresurssien löytäminen tar-

joaa keinon kasvattaa tuotantokapasiteettia nopeasti ja pienemmillä riskeillä. Maa-

seudulla on valtavasti osaamista ja vastaavasti suuri tarve lisäansioille. Selvityshank-

keen kartoittaessa ja raportoidessa yrittäjille näistä tuotantoresursseista, on yrityk-

sillä hyvät mahdollisuudet löytää tarpeisiinsa vastaavaa työvoimaa aineellisten tuo-

tantoresurssien ohella. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tavoitteet ja tutkimusote 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken alu-

eiden vajaakäyttöisiä tuotantoresursseja, työvoimaa, osaamista ja maatalousyrittä-

jien kiinnostusta alihankintatyön tekemiseen tai teettämiseen. Työn tarkoituksena oli 

tuottaa ja tarjota tutkimustietoa hankkeelle, jotta sen seuraavassa vaiheessa voitai-

siin alkaa rakentamaan joustavaa mallia, jossa pyritään yhdistämään kyselytutkimuk-

sessa löytyneitä ”langanpäitä” toisiinsa, eli saattamaan yhteen tahoja, joilla on toisil-

leen jotain annettavaa. Tämä voi olla esimerkiksi tuotantotiloja etsivän yrityksen ja 

vajaakäyttöisen, tai täysin käyttämättä jääneen tuotantotilan esim. navetan omista-

van tahon yhteen saattaminen. Parhaimmillaan alueen tuottavuus, ihmisten elämän-

laatu ja yritysten kilpailukyky parantuisivat. 

Tuotantoresursseja kartoitettiin määrällisen, eli kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin 

sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vievä linkki lähetettiin sähköpostitse Kannonkosken, 

Karstulan ja Saarijärven alueen maatilayrittäjille ja kyläyhdistyksille. Linkki kyselyyn 

oli saatekirjeessä (ks. liite 1), jossa kerrottiin hankkeen tavoitteista. Vastaajia pyrittiin 

aktivoimaan vastaamaan kyselyyn palkinnon avulla, josta saatekirjeessä myös kerrot-

tiin. 

Kysely toteutettiin Webropol-kyselyohjelmistolla. Yhteensä sähköposteja lähetettiin 

398 kpl, joista 48 kpl Kannonkosken, 142 kpl Karstulan ja 208 kpl Saarijärven alueelle. 

Näiden lisäksi hankkeesta julkaistiin juttu paikallislehdessä (Saarijärveläinen), jotta 

kysely tavoittaisi mahdollisimman paljon vastaajakuntaa. Kyselyyn oli aikaa vastata 

alustavasti 28.3.2018 asti, mutta päätettiin että vastausaikaa jatkettaisiin vajaalla vii-

kolla ja muistutusviesti lähetettiin vastaanottajille 26.3.2018. Muistutuksella ja vas-

tausajan pidentämisellä saimme vielä muutaman vastauksen kyselyyn. 

2.2 Kyselylomakkeen suunnittelu 

Tutkimuksen kiinnostus kohdistui vajaakäytöllä oleviin koneisiin ja kalustoon, maa-

aloihin ja tontteihin sekä rakennuskantaan. Kyselyssä haluttiin selvittää myös alueen 
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työllisyystilannetta, koulutustarvetta ja jo olemassa olevaa osaamista, sekä alihan-

kinta ja investointihaluja. Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteutus tehtiin hyvin no-

peassa aikataulussa, huhtikuun 2018 aikana. Alustava, ensimmäinen raakaversio ky-

selystä tuli olla valmis noin viikon kuluttua aloituspalaverista, jonka jälkeen hankkeen 

osapuolten kanssa käytiin sähköpostitse keskustelua korjaus- ja kehitysideoista. Lo-

pullinen versio oli valmis maaliskuun alussa, jolloin kysely ja kutsu siihen vastaami-

seen lähetettiin eteenpäin Kannonkosken, Karstulan ja Saarijärven alueen maati-

layrittäjille ja kyläyhdistyksille. Tutkimuskysymyksiksi valikoitui seulonnan jälkeen yh-

teensä 28 kysymystä (kts. liite 2). 

2.3 Tulosten analysointi ja luotettavuus 

Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin periaatteessa kolmessa tarkkuusluokassa: koko-

naiskuva, kunnallinen taso, yksilövastaukset. Analysoinnin ja tulosten esittämisen 

apuna käytettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa, sekä Webropolin omaa analyy-

siominaisuutta. Yksilövastaukset oli käytävä vastaaja kerrallaan läpi, jotta kaikki oleel-

linen tieto saatiin selville. Syventävien kysymysten vastausten tutkiminen toi aineis-

ton analysointiin myös laadullisen tutkimuksen piirteitä, mutta taulukointi ja kuvaa-

jien käyttö oli mahdollista kuten määrällisessä tutkimuksessa kuuluukin olla (Kana-

nen 2015, 73-75). 

Kyselyn sisäiseen validiteettiin pyrittiin rakentamalla kysymykset mahdollisimman 

tarkoiksi niin, ettei tulkinnan varaa jäisi ja vastaukset olisivat sisällöltään vertailukel-

poiset. Kyselyn tuloksia oli vaikea verrata mihinkään jo tutkittuun tietoon, sillä vas-

taavanlaista tutkimusta ei ole alueelle tehty aiemmin, eikä täten vertailuaineistoa ol-

lut käytettävissä. Ulkoista validiteettia myös heikensi osaltaan se, että kutsu kyselyyn 

julkaistiin myös paikallislehdissä. Täten ei voida varmaksi sanoa, ovatko kaikki kyse-

lyyn vastanneet henkilöt kohderyhmää. (Kananen 2015, 346-347.) 
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3 Tietopohja 

3.1 Keski-Suomen maatalouden kehitys ja tulevaisuuden näkymät 

Suomen maatalouden kehitys on ollut laskusuhdanteista jo pidemmän aikaa ja EU- 

jäsenyyden myötä tilamäärä on lähtenyt laskuun, eikä Keski-Suomi ole tästä miten-

kään poikkeus. Vuodesta 1995 vuoteen 2016 tilojen määrä Keski-Suomessa oli laske-

nut huomattavasti (ks. kuvio 1), itseasiassa puolittunut 5477 tilasta 2845 tilaan. Eni-

ten vähentyivät kotieläintilat; maitotilojen määrä oli tippunut 1677 tilalla ja muut 

nautatilat olivat kokeneet 571 tilan kadon.  Sikatiloja vuonna 2016 oli enää 23 kpl. 

(Ruuska 2017, 4.)  

 

Kuvio 1.  Keski-Suomen maatilojen alenema vuosina 1995-2016 (Ruuska 2017, 4.) 

 

Samaa karua tarinaa kertoo myös kuntien MYEL- vakuutettujen määrä ja kuntien 

oman statistiikan luvut. Kyselytutkimuksessa mukana olleiden kolmen kunnan osalta 

tilanne on niin vakuutusten kuin alkutuotannon työpaikkojenkin määrän kannalta ol-

lut laskeva viimeisimpinä vuosina. Kannonkoskella MYEL- vakuutettujen määrä on 

laskenut vuosien 2016 ja 2018 välillä 4 henkilöllä, Karstulassa 20 henkilöllä ja Saarijär-

vellä 24 henkilöllä (Kuntatilastot 2016; Kuntatilastot 2018). Tilastokeskuksen mukaan 

alkutuotannon työpaikat kaikkiin työpaikkoihin verrattuna ovat vähentyneet vuosien 
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2013-2016 välillä Kannonkoskella 0,1 %-yksikköä, Karstulassa 0,1 %-yksikköä ja Saari-

järvellä 1,3 %-yksikköä (Kuntien avainluvut. Kannonkoski 2016; Kuntien avainluvut. 

Kannonkoski 2018; Kuntien avainluvut. Karstula 2016; Kuntien avainluvut. Karstula 

2018; Kuntien avainluvut. Saarijärvi 2016; Kuntien avainluvut. Saarijärvi 2018). 

Kehityksen suunta Keski-Suomen maatilojen kehitysnäkymät 2022 -kyselyn mukaan 

on jatkossakin samanlainen. Tilojen määrän vähenemisen arvellaan jopa kiihtyvän 

vuosien 2020-2022 aikana sadasta tilasta noin 120 tilaan per vuosi. (Ruuska 2017, 5.) 

Vajaakäytölle on siis jäämässä runsaasti tuotantoresursseja. Näiden resurssien re-

surssiviisaaseen käyttöön ja mahdollisimman monia osapuolia hyödyttävään valjasta-

miseen on todella tulevaisuudessa keskityttävä tai surullisen suuri tuotantopotenti-

aali valuu hukkaan. 

3.2 Omistamisen hajauttaminen – teoriaa hajautetusta tuotannosta 

Niin maailman markkinatalouden kuin muutkin toimintaympäristön muutokset ovat 

saaneet monet yritykset varovaisiksi tuotantopanoksiin investoimisessa.  Ongelma on 

seuraavanlainen: resurssiriippuvuusteorian mukaisesti yritykset ja organisaatiot ovat 

riippuvaisia ulkopuolisista resursseista (Pfeffer & Salanick 2003, 12), mutta niiden 

tuotantoon ei välttämättä uskalleta sijoittaa. Keskiöön on noussut jouston mahdolli-

suuksien hakeminen käytettyjen resurssien omistussuhteiden muutoksien kautta, 

sillä hajauttamalla resurssien hankintaa ja omistusta voidaan saavuttaa toiminnallista 

joustavuutta, eli keskittyä olennaiseen osaamiseen ja samalla parantaa tuottavuutta 

(Ruuskanen 2003, 34). 

Alihankinta, verkostotalous tai hajautettu tuotanto ovat kaikki miltei synonyymeja, 

kun puhutaan tuotantopanosten omistamisen muutoksesta. Kaikissa niissä on poh-

jimmiltaan kyse sellaisesta talouden harjoittamisesta, jossa yritys tuottaa tuotteita 

omistamatta tuotantoon käyttämiään resursseja/tuotantopanoksia, tai tarjoaa palve-

luita tuottamatta niiden sisältöä itse.  
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3.3 Teoriasta käytäntöön – tuotannon hajauttamisen mahdollisuudet 

 Hajautetusta tuotannosta puhuttaessa on usein päällimmäisenä mielessä hajautettu 

energiantuotanto, jossa hyödynnetään tyypillisesti paikallisia energianlähteitä (vesi, 

tuuli, maalämpö, biomassa ym.) muualta tuotavien energiaraaka-aineiden sijasta. 

Keskeisimpiä tarkastelukulmia, jotka puhuvat hajautetun tuotannon järkevyyden 

puolesta, ovat paikallisuus, energiaomavaraisuus, tuotannon alempi riskialttius (ris-

kien hajauttaminen) puhumattakaan ilmastollisesta kestävyydestä (Vihanninjoki 

2015, 3). Samalla tavalla hajautettua tuotantoa hyväksikäytetään muillakin teollisuu-

den aloilla, joissa tuotanto ja/tai raaka-aineiden ja komponenttien hankinta/valmis-

tus ei keskity vain suuriin tuotantolaitoksiin.  

Hajautetun tuotannon ehdoton valttikortti energiantuotannossa on joustavuus sen 

ollessa vähemmän paikka- ja raaka-ainesidonnaista ja täten myös markkina- ja tekno-

logiariskien ollessa matalammat (Vihanninjoki 2015, 3), eikä tämä etu myöskään 

poistu sovellettaessa hajautettua tuotantoa muillekin aloille. Samaa ajattelumallia 

halutaankin soveltaa PK- yritysten maailmaan ja tuoda se maatalousyrittäjien keskuu-

teen, samalla laajentaen raaka-aineista ja tuotannon komponenteista myös raken-

nuksiin, koneisin, osaamiseen ja työvoimaan. Maaseudulla on vajaakäyttöistä resurs-

sia kaikilla näillä osa-alueilla ja näiden osalta pystyttäisiin toimimaan paljon resurssi-

viisaammin. SITRA:n mukaan Suomen tulisikin tulevaisuudessa kehittää resurssivii-

sauttaan (Sykettä Suomen sydämestä 2014, 6). Samalla edistetään uudistuvaa yrittä-

mistä ja yritteliäisyyttä, jotka ovat yksi Keski-Suomen maaseudun kehittämisen kes-

keisistä strategisista tavoitteista (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Keski-Suomen kehittämisen peruselementit (Sykettä suomen sydämestä 
2014. 3) 

4 Tutkimustulokset 

4.1 Vastauksien määrä 

Kysely lähetettiin yhteensä 398:lle viljelijälle Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken 

alueilla. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 62 kappaletta. Näistä 38 kpl saatiin Saa-

rijärveltä, 9 kpl Karstulasta, 11 kpl Kannonkoskelta ja muista kunnista yhteensä 4 kpl. 

Vastausten määrä oli tyydyttävä. 

4.2 Osaaminen, työllisyys ja koulutus 

Kyselytutkimuksen yksi päämääristä oli saada selville karkea kuva siitä, millainen on 

kyselyyn osallistuneiden työllisyystilanne, sekä tuntevatko ihmiset tarvetta tai halua 

uudelleenkouluttautumiselle tai jo olemassa olevien taitojen terästämiselle. Koska 

kyselyssä haluttiin saada mahdollisimman laaja kuva tämän aihepiirin osalta, annet-

tiin vastaajille mahdollisuus vastata ns. perhekunnittain.  

Työllistymisaste vastaajien keskuudessa oli hyvä, vain 3 % vastasi olevansa kokonaan 

vailla työtä. Suurin osa vastaajista oli yrittäjinä ja loput kiinni työelämässä joko koko- 

tai osa-aikaisesti (ks. kuvio 3). Lisätyön tarve oli alhaisesta työttömyysprosentista 
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huolimatta yllättävän suuri; 55 % vastanneista perhekunnista tunsi tarvetta tai halua 

tehdä lisätöitä. 

 

Kuvio 3. Vastaajien työllistymisaste 

 

Myös lisä- ja uudelleenkouluttautumiselle olisi selkeästi kysyntää. Vastaajista 48 % 

ilmoitti olevansa lisäkoulutuksesta kiinnostunut, tai sen tarpeessa. Eri ammattiryh-

miä, joihin haluttiin kouluttautua, oli laaja skaala, mutta kärkikaksikkona nousivat 

esiin kategoriat maatalous ja muut alat (ks. kuvio 4). Muihin aloihin lukeutuivat mat-

kailuala, media-ala, kemianala, siivous-, sisustus-, sosiaali- ja terveysala. Myös kor-

kea-kouluopinnoista haaveiltiin, ammattialaa sen enempää tarkentamatta. 

 

Kuvio 4.  Alakohtainen kiinnostus lisä- ja uudelleenkoulutukseen 
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4.3 Vajaakäyttöiset maa-alueet ja tontit 

Vastaajista yhdeksän ilmoitti omistavansa maa-alueita tai tontteja, joita olisi valmis 

joko myymään tai vuokraamaan. Eniten vajaakäyttöistä maata oli Saarijärvellä, vähi-

ten Kannonkoskella (ks. kuvio 5). Tonttien osalta eniten oli kiinnostusta myyntiin ja 

maa-alueiden osalta puolestaan vuokraukseen; vuokrattavia tontteja oli vastaajien 

keskuudessa 3 kpl ja maa-alueita 8 kpl, kun myytäviä tontteja puolestaan 3 kpl ja 

maa-alueita vain 2 kpl. 

 

Kuvio 5. Vajaakäyttöisten maa-alueiden ja tonttien määrällinen jakautuminen paikka-
kunnittain 

 

Tonteille oli kyselyssä annettu kokojakaumaksi kolme vaihtoehtoa: alle 1 ha, 1-3 ha ja 

3-5 ha. Näistä selkeästi eniten oli keskikokoisia tontteja ja rakennusoikeus oli kyselyn 

tulosten mukaan kaikilla tonteilla. Maa-alueille annettu kokojakauma oli hieman suu-

rempi: alle 5 ha, 5-10 ha, 10-30 ha ja yli 30 ha. Tarjolla oli eniten pieniä, alle viiden 

hehtaarin maa-alueita (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1. Myytävät ja vuokrattavat tontit 

 

 

Kyselyssä ei selvitetty ainoastaan sitä, paljonko vajaakäyttöistä maa-alaa kuntien alu-

eilla on, vaan myös millaisia nämä mahdollisesti hajautetun tuotannon tarpeisiin val-

jastettavat alat ovat. Vastaajille annettiin valmiiksi vaihtoehdoiksi maa- tai metsäta-

lousmaa, mutta myös muunlaiset maa-alueet otettiin huomioon. Vastauksista kävi 

ilmi, että miltei puolet tarjolla olevasta maasta on maatalousmaata ja hyvänä kakko-

sena tuli metsätalousmaa. Mukana oli myös yksi koulukiinteistö ja yksi yritystoimin-

taan soveltuva kiinteistö maa-alueineen (ks. taulukko 2). 

Paikkakunta Myyjä Tontin koko ha Rakennusoikeus

Karstula Vastaaja 6 alle 1 Kyllä

Saarijärvi Vastaaja 1 1-3 Kyllä

Vastaaja 2 1-3 Kyllä

Kannonkoski

Muut

Paikkakunta Vuokraaja Tontin koko ha Rakennusoikeus

Karstula

Saarijärvi Vastaaja 1 1-3 Kyllä

Vastaaja 7 3-5 Kyllä

Vastaaja 39 alle 1 Kyllä

Kannonkoski Vastaaja 4 1-3 Kyllä

Muut

VUOKRATTAVAT TONTIT

MYYTÄVÄT TONTIT
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Taulukko 2. Myytävät ja vuokrattavat maa-alueet 

 

4.4 Vajaakäyttöinen rakennuskanta 

Maaseudulla on runsaasti rakennuksia joko vähällä tai olemattomalla käytöllä. Esi-

merkiksi käyttämättömiä tuotantotiloja ja halleja on miltei joka kylällä ja tällaisista ra-

kennuksista voisi olla suuri hyöty ulkopuolisille yrityksille vuokraamisen tai myynnin 

kautta. Kyselyssä kysyttiin, onko vastaajilla sellaista vajaakäyttöistä rakennuskantaa, 

jota he olisivat valmiita vuokraamaan tai myymään ulkopuoliselle taholle. Vastaajista 

26 % eli kuusitoista henkilöä vastasi kyllä ja näistä kaksi vastaajaa oli kohdealueen ul-

kopuolelta Jyväskylästä. Vastaajista suurin osa (69 %) oli kiinnostunut yksinomaan ra-

kennusten vuokraamisesta ja loput 31 % olivat valmiita joko myymään tai vuokraa-

maan. 

Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään, millaisista rakennuksista oli kyse, jotta hank-

keen edetessä voitaisiin paremmin yhdistää tilojen tarvitsijat ja tarjoajat. Selkeästi 

eniten oli asuntoja sekä eläinsuojia ja kolmanneksi suurimman ryhmän muodosti ka-

tegoria ”muut”. Muunlaisia rakennuksia oli mm. tilakokonaisuus maatilamatkailuun, 

vanha metsäkoulu, kunnostusta vaille oleva asuintila, lämmin teollisuustila sekä halli. 

Paikkakunta Myyjä Maa-alueen koko ha Tyyppi

Karstula Vastaaja 17 Alle 5 Metsätalousmaa

Saarijärvi Vastaaja 1 10-30 Koulukiinteistö

Kannonkoski

Muut

Paikkakunta Vuokraaja Maa-alueen koko ha Tyyppi

Karstula Vastaaja 17 alle 5 Metsätalousmaa

Saarijärvi Vastaaja 7 10-30 Maatalousmaa

Vastaaja 1 10-30 Kouluiinteistö

Vastaaja 2 5-10 Maatalousmaa

Vastaaja 38 alle 5 Maatalousmaa

Vastaaja 31 5-10 Maatalousmaa

Vastaaja 39 alle 5 Metsätalousmaa

Kannonkoski Vastaaja 4 10-30 Yritystoiminnalle soveltuva

Muut

VUOKRATTAVAT MAAT

MYYTÄVÄT MAAT
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Lämmitetyn ja kylmän tilan suhde oli vahvasti riippuvainen tilan koosta (ks. taulukko 

3). 

Taulukko 3. Myytävät ja vuokrattavat rakennukset 

 

4.5 Koneet ja kalusto 

Kysyttäessä vajaakäyttöisten koneiden tai kaluston määrää, kuten rakennuksissa ja 

maa-aloissakin, keskityttiin sellaisiin kohteisiin, joita vastaajat olisivat valmiita myy-

mään tai vuokraamaan. Vain 19 % ilmoitti omistavansa tällaista konekantaa. Koneista 

ja kalustosta suurin osa oli maa- ja metsätalouteen liittyvää (ks. taulukko 4). Vaikka 

halukkaita vastaajia oli lukumääräisesti vähän, oli näillä kahdellatoista henkilöllä tar-

jota kuitenkin yli 30 erilaista konetta tai kalustoa aina traktorista porakoneeseen asti. 

Paikkakunta Myyjä Tyyppi Kylmää m2 Lämmintä m2

Karstula

Saarijärvi Vastaaja 1 Konehalli, varasto, asunto, koulukiinteistö 200-300 yli 300

Vastaaja 2 Asunto alle 50 100-200

Vastaaja 3 Tuotantorakennus, kasvihuone, varasto, asunto yli 300 yli 300

Kannonkoski Vastaaja 4 Halli 200-300 200-300

Vastaaja 5 Konehalli ja varasto 200-300 alle 50

Muut

Paikkakunta Vuokraaja Tyyppi Kylmää m2 Lämmintä m2

Karstula Vastaaja 6 Tuotantorakennus ja varasto 200-300 yli 300

Saarijärvi Vastaaja 7 Perinnetila yli 300 100-200

Vastaaja 8 Lämmin teollisuustila 200-300

Vastaaja 9 Tuotantorakennus 200-300 200-300

Vastaaja 10 Tuotantorakennus 100-200 alle 50

Vastaaja 1 Konehalli, varasto, asunto, koulukiinteistö 200-300 yli 300

Vastaaja 2 Asunto alle 50 100-200

Vastaaja 11 Asunto alle 50

Vastaaja 12 Vanha asuintila, nykyisellään ei asuttavassa kunnossa 100-200 alle 50

Vastaaja 3 Tuotantorakennus, kasvihuone, varasto, asunto yli 300 yli 300

Vastaaja 13 Tuotantorakennus yli 300 alle 50

Kannonkoski Vastaaja 14 Asunto alle 50 50-100

Vastaaja 4 Halli 200-300 200-300

Vastaaja 5 Konehalli ja varasto 200-300 alle 50

Muut Vastaaja 15 Asunto alle 50 50-100

Vastaaja 16 Tuotantorakennus ja asunto 200-300

VUOKRATTAVAT RAKENNUKSET

MYYTÄVÄT RAKENNUKSET
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Taulukko 4. Myytävät ja vuokrattavat koneet sekä kalusto 

 

 

Jälleen myös ihmisten halukkuutta vuokraukseen ja myyntiin selvitettiin. Tällä kertaa 

prosentit menivät vuokrausinnokkuudessa sekä kaluston että koneiden kanssa miltei 

tasan. Myynnissä oli koneiden osalta enemmän innokkuutta kuin kaluston (ks. kuviot 

6 ja 7). 

 

Paikkakunta Myyjä Kone/ kalusto

Karstula Vastaaja 6 Peräkärry ja paalikärry

Vastaaja 17 Reki, lavettiperäkärry sekä kesä- ja talvityökoneita

Saarijärvi Vastaaja 2 Maatalouden koneet/kalusto

Vastaaja 18 Etukuormaaja

Vastaaja 19 Peltojyrsin

Kannonkoski Vastaaja 4 Traktori, kärry, kuormain, puuntyöstökoneet

Vastaaja 5

Muut

Paikkakunta Vuokraaja Kone/kalusto

Karstula Vastaaja 6 Peräkärry ja paalikärry

Vastaaja 17 Reki, lavettiperäkärry sekä kesä-ja talvityökoneita

Saarijärvi Vastaaja 20 Maa- ja metsätalouskoneet/kalusto

Vastaaja 12 Pienkanttipaalain, kelapöyhin

Vastaaja 3 Traktori

Kannonkoski Vastaaja 21 Maa-ja metsätalouden kalusto

Vastaaja 4 Traktori, kärry, kuormain, puuntyöstökoneet

Vastaaja 5

Muut Vastaaja 15 Metsätalouden ja kuljetus/logistiikka-alan koneet/kalusto, sekä kaivinkone

MYYTÄVÄT KONEET

Metsätalous: traktori ja metsäperävaunu, pöytä- ja halkaisusirkkeli, 

klapikone, moottorisaha. Rakennusala: akkuporakone, 

epäkeskohiomakone, nauhahiomakone, hiomakivikone, 

muotoilusaha,sähköhöylä ja kulmahiomakone. Metalliala: 

puikkoinvertterihitsauslaite, kaasutoho.

Metsätalous: traktori ja metsäperävaunu, pöytä- ja halkaisusirkkeli, 

klapikone, moottorisaha. Rakennusala: akkuporakone, 

epäkeskohiomakone, nauhahiomakone, hiomakivikone, 

muotoilusaha,sähköhöylä ja kulmahiomakone. Metalliala: 

puikkoinvertterihitsauslaite, kaasutoho.

VUOKRATTAVAT KONEET
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Kuvio 6. Vastaajien myyntihalukkuus (koneet ja kalusto) 

 

Kuvio 7. Vastaajien vuokraamishalukkuus (koneet ja kalusto) 

 

4.6 Alihankintatyön tekeminen sekä teettäminen 

Alihankinta on vahvasti sidoksissa hajautettuun tuotantoon. Tutkimuksessa haluttiin 

selvittää, onko vastaajilla itsellään tarvetta alihankintatyön teettämiseen, sekä olisiko 

heillä halua tai mahdollisuuksia tehdä alihankintana töitä toiselle vastaajan omissa 

tiloissa. Samalla selvitettiin myös, millaista erityisosaamista vastaajien keskuudessa 

oli.  
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Vastaajista 19 %, eli 12 henkilöä vastasi kyllä kysyttäessä tarvetta alihankintatyön 

teettämiseen, kun taas alihankintatyön tekemiseen oli selkeästi enemmän kiinnos-

tusta ja tarvetta; jopa 42 % vastaajista ilmoitti kantansa positiiviseksi. Töitä, joita vas-

taajilla olisi teettää alihankintana, olivat pääsääntöisesti maa- ja metsätalouden ko-

neurakoinnit ja niihin liittyvät työt (ks. taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Kiinnostus alihankintatyön teettämiseen 

 

 

Mitä tulee osaamiseen ja alihankintatyön tekemisen valmiuksiin, niin skaala oli jäl-

leen melko maa- ja metsätalouspainotteista, kuten arvata saattaa. Oli mukana kui-

tenkin huomattava määrä myös metallialan, rakennusalan ja logistiikan osaamista, 

sekä pieni määrä esimerkiksi hoiva-alan ja kaupan osaajia (ks. taulukko 6). 

 

Paikkakunta Tekijää vailla Työ

Karstula Vastaaja 43 Kesantojen murskaus, viljan puinti ja kuivaus

Vastaaja 17 Polttopuun pilkonta

Vastaaja 27 Koneurakointi

Saarijärvi Vastaaja 7 Perinnetilan vuokraus, maatalousmatkailu

Vastaaja 44 Rakennusten kunnostus, Metsänhoito

Vastaaja 2 Maanviljelystyö

Vastaaja 45 Maa- ja metsätalouden konetyöt

Vastaaja 46 Säilörehu-urakointi

Vastaaja 30 Kaivinkoneurakointi, maanrakennustyö

Vastaaja 3 Polttopuun tekeminen/pakkaaminen, taimikon raivaustyöt, niitto, puun lähikuljetus, rakennustyöt, haketus

Kannonkoski Vastaaja 47 Maatalouden koneurakointi, esim. lannan levitys

Muut Vastaaja 15 Karhotus ja paalaus

ALIHANKINTATYÖN TEETTÄMISEN TARVE
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Taulukko 6. Kiinnostus alihankintatyön tekemiseen sekä osaaminen 

 

4.7 Investointihalukkuus 

Pääosin suhtautuminen alihankintatyöhön oli positiivista ja se nähtiin keinona työllis-

tymiselle. Kyselyssä selvitettiinkin myös niiden vastaajien, jotka olivat osoittaneet 

kiinnostuksensa alihankintatyöhön, halukkuutta investointeihin. Suurin osa, eli 19 

26:sta vastaajasta oli valmis investointeihin (ks. kuvio 8). Pääasiassa vastaajat olivat 

valmiit tekemään maltillisia, tarpeeseen tulevia kone-, laite-, ja rakennusinvestointeja 

(ks. taulukko 8).   

Paikkakunta Tekijä Työ Osaaminen

Karstula Vastaaja 6 Ei eritelty Maa-ja metsätalous, rakennusala

Vastaaja 23 Ei eritelty Maatalous, metalliala, myyntityö

Vastaaja 24 Avoimin mielin Maataus, logistiikka, myyntityö

Vastaaja 17 Ei eritelty Maa- ja metsätalous, myyntityö, logistiikka-ala

Vastaaja 25 Hitsaus Maa- ja metsätalous, metalliala, myyntityö

Vastaaja 8 Kaikelle avoin tilojen puitteissa Maa- ja metsätalous, rakennusala

Vastaaja 27 "Jotain pientä" Maatalous ja metalliala

Vastaaja 28 Puusepäntyöt, rakentaminen Metsätalous, rakennusala, metalliala

Saarijärvi Vastaaja 9 Keraamiset valut, hitsauskokoonpano Maa- ja metsätalous, logistiikka, metalliala

Vastaaja 29 Maatalous urakointi Maatalous, myyntityö

Vastaaja 40 Ehkä pienimuotonen metallityö ja koneiden korjaus Maa- ja metsätalous, metalliala

Vastaaja 20 Pienet metallityöt Maatalous, metalliala

Vastaaja 8 Lämpimässä teollisuushallissa tehtäviä töitä Maa- ja metsätalous, rakennusala

Vastaaja 2 Konetyö Maa- ja metsätalous, hoiva-ala

Vastaaja 41 Metallityöt, hitsaus Maatalous, metalliala, muu osaaminen

Vastaaja 38 Ei eritelty Maatalous, logistiikka, hoiva-ala

Vastaaja 31 Ei eritelty Maa- ja metsätalous, rakennusala

Vastaaja 3 Kokoonpanotyöt esim. metalli, puu, ym. Maa-ja metsätalous, kauppa, muu

Vastaaja 39 Metallityöt Maatalous, metalliala

Vastaaja 37 Ei eritelty Metalli- ja rakennusala

Kannonkoski Vastaaja 21 Ei eritelty Maa- ja metsätalous, rakennusala

Vastaaja 47 Maataloustyöt Maa- ja metsätalous

Vastaaja 48 Puu,metalli ja koneurakointi Maa-ja metsätalous, logistiikka, metalliala,rakennusala

Vastaaja 4 Sahaus, pätkintä, erilaiset puun jalostus työt Metsätalous/puutuoteteollisuus

Vastaaja 49 Hitsaus-, asennus ja kookoonpanotyöt Metsätalous, metalliala, rakennusala

Vastaaja 5 Ei eritelty Metsätalous/puutuoteteollisuus

Vastaaja 37 Ei eritelty Metalliala, rakennusala

Muut Vastaaja 42 Maanrakennusala ja maatalous

ALIHANKINTATYÖN TEKEMINEN JA OSAAMINEN
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Kuvio 8. Vastaajien halukkuus investoida alihankintaan 

 

Taulukko 7. Investointihalukkuus 

 

73%

27%

Kyllä Ei

Paikkakunta Henkilö Mitä

Karstula Vastaaja 6 Ei eritelty

Vastaaja 17 Ostoja tai vuokrauksia

Vastaaja 23 Maltilliset investoinnit

Vastaaja 25 Kone- ja rakennusinvestoinnit

Vastaaja 27 Koneinvestoinnit

Vastaaja 28 Laitehankinnat

Saarijärvi Vastaaja 29 Konehankinnat

Vastaaja 8 Avustus/korkotukikelpoisia

Vastaaja 9 Laitehankinnat max 40000 €

Vastaaja 10 Tuotantorakennuksen muuttaminen

Vastaaja 20 Pieniä investointeja

Vastaaja 2 Pieniä koneinvestointeja

Vastaaja 45 Kone- ja rakennusinvestointeja

Vastaaja 30 Koneinvestointi

Vastaaja 31 Ei eritelty

Vastaaja 3 Laitteiston osalta tarvittaessa

Vastaaja 39 Rakennusinvestointeja

Kannonkoski Vastaaja 21 Ei eritelty

Vastaaja 48 Riippuu tarpeesta

Vastaaja 4 Riippuu tarpeesta

Vastaaja 49 Työmäärän ja sopimuksien mukaan

Vastaaja 37 Ei eritelty

Muut Vastaaja 42 Ei eritelty

Vastaaja 15 Ei eritelty

INVESTOINTIHALUKKUUS
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Kysyttäessä halukkuutta tehdä investointeja siinä tapauksessa, mikäli vastaaja osallis-

tuisi hajautettuun tuotantoon (esim. vuokraamalla koneita tai rakennuksia toisen 

käyttöön), kanta oli kielteisempi, muttei kuitenkaan täysin vastustava. Vajaa puolet 

vastaajista (47 %) oli valmis investoimaan myös tässä tapauksessa. 

Paikkakunnittain vertaillessa investointihalukkuus oli korkein Karstulassa vastaajien 

määrään suhteutettuna (kuvio 9). Investointihaluttominta vastaajakuntaa puolestaan 

löytyi Saarijärveltä (kuvio 10). 

 

Kuvio 9. Investointihalukkuus alueittain 

 

 

Kuvio 10. Investointihaluttomuus alueittain 
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5 Johtopäätökset 

Kyselyyn luultavasti vastasivat herkimmin ne, joilla oli vajaakäytössä olevia resursseja 

ja samanaikaisesti halu toimia resurssiviisaammin saattamalla nämä resurssit käyt-

töön. Vastaajamäärä olisi voinut olla parempikin, mutta vastauksia saatiin kuitenkin 

tyydyttävästi. Vaikka vastausten määrä olikin suhteellisen vähäinen lähetettyihin säh-

köposteihin nähden, voidaan kaikkia kyselytutkimuksessa kartoitettuja resursseja kui-

tenkin todeta olevan Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken alueilla. Myös ihmiset 

näiden resurssien takana tuntuvat olevan valmiita luovuttamaan niitä käyttöön, oli 

kyse sitten vuokraustoiminnasta tai myynnistä.  Suuri innokkuus alihankintatyön te-

kemiseen yllätti samoin kuin yllättävän suuri halukkuus kouluttautumiseen (48 % vas-

taajista). Kaiken kaikkiaan tutkimus onnistui keräämään hankkeelle riittävästi aineis-

toa, jotta hanke voi lähteä niiden pohjalta etenemään. 

Oheisessa kuviossa (ks. kuvio 11) on kokonaiskatsaus siitä, miten resurssit jakautuvat 

alueittain. Saarijärveltä saatiin eniten vastauksia, joten luonnollisesti se näyttäytyy 

suurimpana resurssipankkina myös tuloksissa. Saarijärvellä on myös tilastollisesti eni-

ten maataloutta, jolloin myös resursseja voidaan olettaa olevan enemmän kuin 

muilla paikkakunnilla (Ruuska 2017, 5). Resurssien vapautumisesta kielivät myös las-

kussa olevat alkutuotannon työpaikat. Vaikka Karstulasta saatiin yli puolet vähem-

män vastauksia kuin Saarijärveltä, vajaakäyttöisiä resursseja siellä oli paljon. Tämä ei 

ole toivottava tilanne, mutta karstulalaiset selkeästi haluavat saada tuotantoresurs-

sinsa käyttöön, joka puolestaan kielii avoimesta asenteesta yhteistyötä ja verkostota-

loutta kohtaan.  
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Kuvio 11 Resurssien alueellinen jakautuminen kunnittain (kpl vastauksia) 

 

Kyselyn tarpeen sai alun perin aikaan paikallisten yritysten mielenkiinto vajaakäyttöi-

siä resursseja kohtaan; näillä yrityksillä oli siis resurssiriippuvuusteorian mukaisesti 

tarve ulkopuolisille resursseille. Myös maatalouteen liittyy tämä samainen resurssi-

riippuvuus. Pikkuhiljaa myös maataloudenharjoittajat ovat ymmärtämässä omistami-

sen hajauttamisen hyödyt ja sisäistämässä ajatuksen siitä, ettei kaikkia tuotantoon 

tarvittavia resursseja tarvitse omistaa itse saadakseen niistä tarvittavan hyödyn. Tätä 

ajatusta tukevat kyselyn tulokset koskien alihankintatyön tekemisen ja teettämisen 

tarvetta.  

Vastaajien keskuudessa havaittiin tulosten mukaan toisiaan vastaavia tarpeita ja 

osaamista, sekä muita resursseja. Kyselyn tuloksista on ollut jo konkreettista hyötyä 

paikallisille yrityksille ja yrittäjille ainakin Saarijärvellä. Kyselyn kautta tuli esimerkiksi 

ilmi yritys, joka oli lopettamassa toimintaansa ja yritystoiminta jatkuu nyt uudella 

yrittäjällä ja uudella nimellä. Myös yksi vajaakäytöllä ollut varastorakennus on saa-

massa uuden elämän varastohotellina ja eräs paikallinen matkailuyrittäjä on rohkais-

tunut uusiin investointeihin.  

Resurssikyselyn tulokset ja siihen vastanneiden yrittäjien onnistuneet kontaktoinnit 

ovat innoittaneet myös jatkohankkeeseen. Jatkossa kyselyn tuloksia tullaan vielä hyö-

dyntämään Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin luotsaamassa 

PÄMÄ-kehittämishankkeessa (päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen 
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Keski-Suomeen). Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa maaseudun erilaisista ja uu-

sista liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luo-

maan uutta liiketoimintaa sekä kehittää ja luoda uusia yrittäjien verkostoja. 

6 Pohdinta 

Tämänkaltaisille tutkimuksille ja selvityshankkeille on muuttuvassa maatalousympä-

ristössä takuulla nyt ja tulevaisuudessa tarvetta, mikäli maaseudun runsaiden tuotan-

toresurssien potentiaalia ei haluta hukata. Tilastot ovat jo pitkään näyttäneet perin-

teisen maatalouden hiipuvan, tai ainakin keskittyvän yhä suurempiin yksiköihin, jol-

loin pienemmät tilat joko kuolevat tai kehittyvät. Hajautettu tuotanto ja alihankinta 

tarjoavat näille tiloille hyvän, suhteellisen riskittömän tavan uudistua tai edes jollain 

tapaa saada ehkä jo sukupolvien ajan toimineet tilat ja tilukset jatkamaan elämää uu-

dessa käytössä.  

Jos jo tämän kyselytutkimuksen suhteellisen suppeina pidettävistä tuloksista huo-

mattiin, kuinka paljon erilaisia resursseja on käytettävissä, miten paljon tätä potenti-

aalia jäikään vielä ns. tutkan ulkopuolelle? Voimme vain arvailla miksi otannasta vain 

karkeasti sanottuna 15 % vastasi kyselyyn, mutta epätodennäköistä on, ettei tuolla 

pimentoon jääneellä 85 % olisi hallussaan ollenkaan tiloja tai hyödykkeitä, joita voi-

taisiin valjastaa hajautetun tuotannon tarpeisiin. Kyse onkin varmasti asenteista ja 

viitseliäisyydestä. Nettikyselyn, tai kyselyjen ylipäätään, yksi suurimmista kompastus-

kivistä onkin se, että vastaajakuntaa on hyvin vaikea motivoida vastaamaan, mikäli 

he eivät välittömästi siitä jotenkin hyödy. 

Tutkimuksen toteuttamistavaksi valittiin verkkokysely laajalle alalle levittyvän ja mää-

rällisesti runsaan kohderyhmän vuoksi, sekä siksi, että aikataulu oli hyvin tiukka. 

Tämä aikataulun asettama toimintakehys vaikutti kyselyyn kuitenkin myös negatiivi-

sesti. Mikäli aikaa olisi ollut enempi käytettävissä, olisi kysymyspatteristosta voinut 

hioa vielä tarkemman ja selkeämmän, jotta myöhempi vastausten analysointi olisi 

helpottunut. Nyt aineisto oli hieman vaikeasti käsiteltävä, mikä aiheutti analysointi-

vaiheessa virheitä ja hankaluuksia, jotka kuitenkin saatiin korjattua ja selätettyä.  
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Myös kysymysten tarkka ymmärrettävyys ontui paikoin. Tulokset investoinneista ha-

jautettuun tuotantoon kielivät mielestäni siitä, ettei hajautettu tuotanto ollut välttä-

mättä terminä kaikille vastaajille tuttu. Investointeja alihankintaan oli valmis teke-

mään kuitenkin selkeä enemmistö, kun taas hajautettuun tuotantoon vain alle puo-

let. Termi ja sen myötä investointia koskevat kysymykset olisi pitänyt avata esimer-

kiksi esimerkkien avulla vastaajalle. 

Päänvaivaa tätä työtä tehdessä aiheutti myös aiemman tutkimustiedon puuttumi-

nen. Samankaltaisia kartoituksia ei ole juuri tehty, tai sitten niistä ei vain ole mitään 

julkista tietoa. Hämeessä viime vuonna toteutettu Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt 

tuottamaan -tiedonvälityshanke (Maatilakiinteistöt tuottamaan, 2017.) on kartoitta-

nut Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella vajaakäyttöisiä tuotantoresursseja, mutta yh-

teydenotostani huolimatta en saanut heiltä verrokkiaineistoa käyttööni. Olisi ollut 

mielenkiintoista saada jokin kaikupohja tämän tutkimuksen tuloksille ja selvittää mi-

ten muualla Suomessa ollaan valmiita hyödyntämään käyttöä vaille olevia resursseja. 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa, voidaan saatuja vastauksia ja täten 

myös tuloksia pitää pääpiirteittäin luotettavina, vaikka kyselytutkimuksen tuloksia ei 

voidakaan verrata mihinkään ennestään tuttuun aineistoon. Kohderyhmä oli tark-

kaan rajattu ja kyselylomake oli modifioitu niin, että vastaajan aikaisempi vastaus oh-

jasi kyselyn jatkoa eliminoiden täten ”turhia” vastauksia ja parantaen luotettavuutta. 
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Liitteet 

Liite 1. Saatekirje 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

Haluatko olla osa kehittyvää pohjoista Keski-Suomea ja mahdollisesti ansaita lisätu-

loja? Tai onko uudelleenkouluttautuminen käynyt mielessäsi? 

Hajautetun tuotannon mahdollisuuksien selvityksen päämääränä Saarijärven, Karstu-

lan ja Kannonkosken alueilla on löytää ja saattaa yhteen tuotantoyrityksiä, yrittäjiä ja 

osaavaa työvoimaa, sekä kartoittaa näiden alueiden vajaakäytöllä olevia tuotantore-

sursseja. Kysely lähetetään alueen maatilayrittäjille sekä kyläyhdistysten puheenjoh-

tajille ja sihteereille. Selvitys toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella, jonka vastaa-

miseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on 28.3.2018 asti.  

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen virkistäytymispalkinto! Pal-

kinto sisältää kahden hengen keilailupaketin ruokailuineen ja palkintoja tullaan jaka-

maan yhteensä kolme, yksi jokaisen kunnan alueelle. 

Kyselyyn vastaamalla annat luvan käsitellä tietojasi luottamuksella selvityksen eteen-

päin viemiseksi. Selvityshankkeen toteuttajat ovat SSYP Kehitys Oy, Kehittämisyhtiö 

Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E2DA098E98D61F29 

Lisätietoja kyselystä: Jyväskylän ammattikoulun Biotalousinstituutin agrologiopiske-

lija Ira Viikari ira.viikari@gmail.com ja elinkeinokoordinaattori Anu Oksanen anu.ok-

sanen@kannonkoski.fi, Kannonkosken kunta 

Kiitos panoksestasi kehittyvässä pohjoisessa Keski-Suomessa! 
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Liite 2. Kyselylomake 
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