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JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä paneudutaan maataloustukihallinnon palvelukokonaisuuteen asiakkaan näkökulmasta, maatilojen toimintaympäristön muutoksiin, asiakaspalvelun tarpeisiin ja kokemuksiin. Tavoitteena on selvittää
keskeiset asiakaspalvelutavoitteet, jotka tulisi täyttää aina toimintaympäristöstä ja mahdollisista maaseutuhallinnon uudistuksista huolimatta.
Suurimmat muutokset Suomen maataloushallinto on kokenut liityttäessä
Euroopan unioniin vuonna 1995. Sen jälkeen kuntien tukihallintoa ja sen
asiakaspalvelua on ohjannut EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. Ohjelmakausia on tähän mennessä kertynyt neljä. Maataloustukihallinnon rakenteisiin on tehty vuosien aikana useita rakenteellisia uudistuksia ja vielä useammin niitä on suunniteltu toimivan ja EU-komission näkökulmasta luotettavan rakenteen ylläpitämiseksi.
Suurin kuntien maaseutuhallintoon tehty uudistus syntyi, kun laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (L210/2010) astui voimaan 1.4.2010.
Sen myötä kuntien maataloustoimistojen tuli muodostaa vähintään 800
maatilaa käsittäviä ns. yhteistoiminta-alueita, joissa tehtävät oli jaettu vähintään viidelle eri viranhaltijalle. Uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli eriyttää tehtävät niin, ettei jääviyskysymyksiä pääse syntymään
työketjuissa. Silloisen Maaseutuviraston kanssa solmitut maksajavirastosopimukset ovat sen jälkeen antaneet yt-alueille valtuuden hoitaa tukihallinnon tehtäviä. Yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa viimeistään
vuoden 2013 alusta.
Nykyisessä viljelijätukihallinnossa kuntien yt-alueiden virkamiehet toimivat lähinnä viljelijää ja tuntevat paikalliset olosuhteet sekä viljelijät. Virkamiehet antavat puolueetonta, maksutonta asiakaspalveluapua tukiehtokysymyksiin ja tukihakemusten sekä karttakorjausten teknistä neuvontaa.
Kokonaisuuden kannalta on tärkeintä, että viljelijä saa riittävästi tietoa,
neuvontaa ja opastusta ratkaisujensa tekemiseen ja tunnistaa vastuun ja
velvoitteet valinnoistaan. Yhteistyö viljelijöiden, neuvonnan ja hallinnon
virkamiesten välillä tulee toimia sujuvasti asiakkaiden tarpeita kuunnellen.
Opinnäytetyön on tilannut MTK-Varsinais-Suomi, joka haluaa tietoa asiakkaiden kokemuksista ja tarpeista ja etenkin asiakasta lähinnä olevien kuntien yt-alueiden asiakaspalvelun toimivuudesta. Hallinnon asiakaspalvelun
kokonaisuus on kuitenkin tärkeää ja sen vuoksi opinnäytetyössä sivutaan
kevyesti myös valvontatyötä. Opinnäytetyö keskittyy kuitenkin lähinnä ytalueiden palvelukokonaisuuteen ja tarkoitus on hankkia tietoa, mitä viljelijät toivovat kuntien yt-alueiden maaseutuhallinnolta ja mitkä asiat ovat
tärkeitä muistaa, kun hallinnonuudistuksia suunnitellaan.
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OPINNÄYTETYÖN RAJAUS
Opinnäytetyön asiakaspalaute kerätään Varsinais-Suomen MTK:n jäsenkunnan alueelta ja työssä keskitytään maataloustukihallinnon palvelullisuuteen asiakkaan näkökulmasta. Asiakaspalvelun tärkeimpiä kehittämiskohteita, onnistumisia ja tavoitteita pyritään tuomaan esille asiakaspalautteen avulla ja antamaan eväitä tulevaisuuden toimintamalleja kehitettäessä.
Maaseutuhallinnon toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia pyritään
kuvamaan siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa maaseutuhallinnon tulevaisuuden rakenteisiin.
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3.1

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Muuttuva maatila
Suomessa maatilojen rakennemuutos on ollut nopeaa EU-aikana. Monet
maatilayritykset ovat tehostaneet, laajentaneet ja monipuolistaneet toimintaansa ja samalla toiset ovat lopettaneet. Jäsenyysvuosien 1995-2019
aikana maatilojen lukumäärä on alentunut noin 50 %. Euroopan unioniin
liityttäessä Suomessa oli maatiloja noin 95 500 ja vuonna 2019 tilojen lukumäärä oli laskenut jo noin 47 000 maatilaan. Tilojen määrän vähentyminen on ollut melko tasaista koko EU-jäsenyyden ajan lukuun ottamatta alkuvuosien hieman suurempaa tilalukumäärän pienentymistä. Vuositasolla
tilalukumäärä on vähentynyt noin 2-3 % sekä Varsinais-Suomessa että
koko Suomen alueella. (Luke, n.d.)
Samalla tilojen keskipinta-alat ovat kasvaneet kaksinkertaiseksi vuodesta
1995 vuoteen 2019. Varsinais-Suomessa tilojen keskipinta-ala oli vuonna
1995 noin 29 ha ja vuonna 2019 se oli 60 ha. (Luke, n.d.)
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Tilakoon kasvamisen lisäksi maatilojen tuotantorakenne on muuttunut
vuosien kuluessa huomattavasti. Kotieläintilojen määrä ja osuus on vähentynyt ja kasvinviljelytilojen osuus on vastaavasti kasvanut. Vuonna 2019
Suomessa kotieläintilojen osuus oli noin 25 % ja Varsinais-Suomessa noin
13 % ja puhtaasti kasvintuotantotilojen osuudet olivat Suomessa noin 65
% ja Varsinais-Suomessa noin 71 % (Luke, n.d.). Nopeasta tilalukumäärään
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vähentymisestä huolimatta tuotannon taso on säilynyt Suomessa lähes ennallaan. Tilojen eläinlukumäärät ovat kasvaneet ja tuotostasot yksikköä
kohden ovat nousseet. Tuotannon laatuun ja määrään on panostettu yhä
enemmän. (Niemi & Väre, 2019, s.38) Maatilayritysten kannattavuuskehitys on kuitenkin ollut heikkoa, koska tuotantopanosten hinnat ovat kehittyneet tuottajahintoja nopeammin. Ratkaisuja taloustilanteen parantamiseksi on tehty laajentamalla voimakkaasti tuotantoa, monipuolistamalla
yritystoimintaa tai hakeutumalla maatilan rinnalla tehtävään palkkatyöhön. Etenkin kasvinviljelytilojen yrittäjät toimivat nykyään osa-aikaviljelijöinä. (Närvä, Rantamäki-Lahtinen & Ryhänen, n.d.)
Viljelijöiden kiinnostus monialaiseen yritystoimintaan kasvoi 2000-luvun
alussa noin 30 %:iin maatilojen lukumäärästä ja on sen jälkeen säilyttänyt
osuutensa. Palkkatöiden ja muun yritystoiminnan merkitys maatalousyrittäjyyden rinnalla on suuri ja esimerkiksi vuonna 2015 maatalousyrittäjän
tuloista vain keskimäärin 25 % tuli maataloudesta. Rakennemuutos on luonut tarvetta tilojen yhteistyön kehittämiseen ja urakointipalveluiden käyttöön. Kasvumahdollisuuksia on nähty toimintaympäristön muutosten johdosta lähiruoan ja luontomatkailun ympärillä. (Närvä, Rantamäki-Lahtinen
& Ryhänen, n.d.)
Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön on todettu aiheuttavan haasteita
maaseutuyritysten toimintatapoihin, strategioihin ja menestymiseen. Perinteisistä maatiloista on viime vuosien aikana muodostunut yhä enemmän liiketaloudellisesti johdettuja pienyrityksiä. Liiketoimintaosaaminen
on todettu yhdeksi menestyvän maatilayrityksen voimavaraksi, samoin
kuin viljelijän kyky tunnistaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. (Rantamäki-Lahtinen, 2013, s.5, 22)
Samanaikaisesti yrittäjyyden lisääntyvät vaatimukset tehokkuuden ja yritystoiminnan kasvattamisesta sekä stressi kilpailukyvyn rajoitteista sekä alhaisesta kannattavuudesta heikentävät viljelijän hyvinvointia. Tutkimustulosten mukaan viljelijöiden heikko hyvinvointi syntyy usein vaikeuksista
vastata yrittäjyysvaatimuksiin. (Rantamäki-Lahtinen, 2013, s.47)
Tietoa menestymisen avaimista, kuten tuotantotuloksista, kustannuksista
ja resursseista, kerätään monin mittarein ja hyödynnetään tilan kehittämisessä. Samalla suunnittelu- ja johtamistyön merkitys on kasvanut. Etenkin
monialaisten tilojen johtamisessa vastuun jakaminen on tärkeää. (Rikkonen, Harmoinen, Teräväinen,2008, s.12, 37, 43)
3.2

Muuttuva yhteiskunta ja maatalouspolitiikka
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on jo yli 50 vuotta vanha ja sitä on noudatettu vuodesta 1962 lukien. Alkuvaiheessa sen tavoitteita olivat Euroopan maataloustuotannon omavaraisuus, kohtuulliset kuluttajahinnat, elintarvikemarkkinoiden tasapaino, ruoan saatavuuden varmistaminen ja
maatalousyrittäjien elintason varmistaminen. (Niemi & Väre, 2019, s.62)
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Nykyään tavoitteita on täydennetty jo useita kertoja yhteiskunnallisilla ja
ympäristönsuojelullisilla vaatimuksilla. Suomelle on ollut tärkeää ylläpitää
monipuolista maataloutta maan kaikissa osissa, kehittää sen kilpailukykyä
tasavertaisesti eri alueilla, huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja ympäristöasioista. Maataloustuotteiden vientituki lopetettiin jo 1990-luvulla ja tuotteiden hinnat laskivat lähelle maailmanmarkkinahintoja. Sen jälkeen alhaiset hinnat on pyritty kompensoimaan suorilla tuilla, joihin monet yhteiskunnalliset tavoitteet on yhdistetty tukien maksamisen ehtoina. (Niemi &
Väre, 2019, s.63).
Suomessa maataloustukien osuus maatilojen kokonaistuotosta on ollut
EU:n suurin. Esimerkiksi vuonna 2015 maataloustuki vastasi Suomessa lähes kolmannesta (32,3 %) maatilojen kokonaistuotosta. (Niemi & Väre,
2019, s.49). Maataloustuilla on näin ollen ollut suuri merkitys maatiloille ja
yhteiskunnallisten tavoitteiden asettaminen on ollut tuloksellista.
Vuodesta 2015 Cap-tukijärjestelmään on sisällytetty viherryttämistuen
vaatimuksina tuotannon monipuolistaminen, ekologisen alan vaatimus ja
pysyvän nurmen säilyttämisen vaatimus. Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on ollut suomalaisen maataloustuotannon jatkuminen syrjäisestä sijainnista ja epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta, maaseudun työllisyyden, taloudellisen kehityksen ja asutuksen turvaaminen (Niemi & Väre,
2019, s.70) sekä avoimen ja hoidetun maaseutumaiseman säilyminen
(MMM, 2017).
Ehkä suurimmat yhteiskunnalliset tavoitteet on kuitenkin asetettu ympäristökorvaukseen, kun järjestelmän kautta tavoitellaan luonnon biologista
monimuotoisuutta sekä maatalouden päästöjen vähentämistä ilmaan ja
vesistöihin. Vuonna 2015 käyttöön otetussa ympäristökorvausjärjestelmässä on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ilmaston ja
vesistön suojelemista, ravinteiden tasapuolista käyttöä, lanta- ja kierrätysravinteiden hyödyntämistä, saneerauskasvien hyödyntämistä kasvinsuojelussa, biologisten torjuntamenetelmien hyödyntämistä puutarhatuotannossa jne. Lisäksi vesien suojelun tehostamiseksi on tehty useita valtakunnallisia ja alueellisia ohjelmia ja strategioita. (Niemi, Väre 2018 s.79-80)
Yleinen kiinnostus luontoarvoja kohtaan on kasvanut viime vuosina. Maaseutu ja kaupunkialueiden maaseutumaiset reuna-alueet tarjoavat asukkailleen ja matkailijoilleen monipuolisia virkistys- ja maisema-arvoja. Maaseudun arvot koetaankin monelta osin yhteisiksi ja kiinnostus niiden säilyttämiseen on laaja-alaista. Tutkijoiden mukaan biologisen monimuotoisuuden on todettu edesauttavan luonnon kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin ja jopa ilmaston muutokseen.
Toisaalta kuluttajien vaatimukset ruuan ympäristöystävällisyydestä, turvallisuudesta, terveellisyydestä, puhtaudesta, alkuperästä ja jopa eettisyydestä luovat suomalaiselle tuottajalle mahdollisuuksia markkinoiden ja
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brändien kehittämiseen. Korkealaatuisia lähi- ja luomutuotteita arvostetaan ja ruokamatkailu avaa uusia mahdollisuuksia. (MMM, s. 19-20, 2018)
Vaikka maatalouspolitiikka on aina pyrkinyt vastaamaan omalta osaltaan
yhteiskunnan haasteisiin, yhteiskunta on muuttunut monin tavoin kriittiseksi maatalouden nykyisten toimintatapojen ja niiden riittävyyden suhteen. Ilmastonmuutoksen ehkäisy, sen merkityksen arviointi ja eläinten hyvinvointi ovat nousseet monelta osin keskeisiksi tavoitteiksi maatalouspolitiikassa viljelijöiden tulotason turvaamisen ja maaseudun kehittämisen
rinnalle.
Nykyisen ohjelmakauden onnistumisia on arvioitu monelta suunnalta.
Osana uuden ohjelmakauden valmistelua ja komission edellyttämänä Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat arvioineet
maaseutuohjelman 2014-2020 merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja
maisemalle. Arvioinnissa on tarkasteltu ohjelman tuloksellisuutta ja ympäristöllistä vaikuttavuutta. Tutkimuksissa saatuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää uuden ohjelmakauden suunnittelussa ja nostaa vaikuttavuudeltaan
tehokkaimmiksi todettujen ympäristötoimien määrää. (Heliölä, Aaltonen,
Hyvönen, Kuussaari & Ovaska, 2019, s. 4)
Uuden ohjelmakauden Cap27 valmistelu on ollut suurien yhteiskunnallisten toiveiden ja rahoituksellisten haasteiden keskellä. EU-jäsenmaat aloittivat historiallisen vaikeaksi kutsutut budjettineuvottelut 20.2.2020. Budjettineuvottelut päättyivät kuitenkin jäsenmaiden suuriin näkemyseroihin
heti seuraavana päivänä. Suomen tavoitteet olivat selkeästi komission
budjettiesitystä korkeammalla ja tavoitteena oli kohdentaa tukisummat
kakkospilarin kautta ilmasto- ja ympäristötoimiin. (Maaseudun Tulevaisuus, 2020) Ennakkoon oli arvioitu, että maatalouden tukisumma tulee laskemaan merkittävästi ohjelmakauden 2014-2020 tukisummista, eikä toiveet Suomen erikoisjärjestelyiden suhteen olleet erityisen korkealla. Tavoitteet ilmaston, ympäristön, eläinten hyvinvoinnin, viljelijöiden tulotason turvaamisen ja elinvoimaisuuden edistämisen suhteen olivat kuitenkin
ennallaan. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttala esittivätkin Helsingin
Sanomille (14.2.2020) huolensa ympäristövaatimusten kunnianhimoisista
tavoitteista, joita oli esitetty yhtäaikaisesti rahoitusleikkausten kanssa. Sopuratkaisu EU:n monivuotisen budjetin rahoitusneuvotteluissa saavutettiin heinäkuun lopulla 2020 ja sen lopputulokseen Suomessa on oltu varovaisen tyytyväisiä. Laskelmien mukaan Suomi näyttää saavan EUrahoitusta noin 6 % enemmän kuin kuluvalla ohjelmakaudella ja erityisesti
maaseudun kehittämisrahoitukseen saatavan tukisumman uskotaan mahdollistavan vaadittuja ilmasto- ja ympäristötoimia sekä edistävän maatalouden kilpailukykyä. (MMM, 2020)
Viljelijälle tukitason ylläpitäminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Viljelijät toivovat pitkäjänteistä maatalouspolitiikkaa ja hallittuja muutoksia, joiden
vaatimukset
eivät
kasva
ylivoimaisen
suuriksi
toteuttaa.
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Maatalouspolitiikan muutoksilla on oleellinen merkitys maatalousyritysten
toiminta- ja kannattavuusedellytyksiin.
Kun tulevan ohjelmakauden tukirakenteesta ja rahoituksen yksityiskohdista päästään sopimukseen, alkaa viljelijöiden opiskelu ja tuotantomenetelmien sopeuttaminen uusiin, yhä kasvaviin vaatimuksiin. Vaikka monet
uudet yksityiskohtaiset vaatimukset tulevat aiheuttamaan viljelijöille
päänvaivaa, on viljelijä todennäköisesti pakon edessä sopeutumaan uuden
järjestelmän vaatimuksiin. Maataloustuilla tulee myös jatkossa olemaan
oleellinen merkitys viljelijän toimeentuloon. Maataloushallinnolle ja viljelijöiden apuna toimiville neuvojille uusien ehtojen ja määräysten kotiuttaminen tarkoittaa merkittäviä panostuksia tiedotukseen ja koulutukseen.
Ruokaviraston Hannele Sankari totesi maaliskuussa 2020, että tukijärjestelmästä on tulossa monimutkainen eri tukipilareihin kohdistuvista ympäristö- ja ilmastotoimista johtuen ja asettaa viljelijät sekä heitä lähellä olevan neuvonnan haasteelliseen tilanteeseen (haastattelu 11.3.2020).
Järjestelmän käyttöönoton onnistuminen riippuu tiedotuksen, neuvonnan, sähköisten ohjelmien ja tukirakenteiden kokonaisuudesta sekä viljelijän aktiivisuudesta hankkia tietoa. EU-rahoituksesta on oleellista saada jokainen euro hallitusti viljelijöiden hyödyksi oikein ja ajallaan.
3.3

Maatalouden taloudelliset haasteet
Luken kannattavuuskirjanpitotilojen tulosten perusteella tilojen yrittäjätulo on lähes puolittunut 10 vuoden aikana ja maatilojen keskimääräinen
kannattavuus on ollut useille heikko, siitä huolimatta, että tilakoko on kasvanut. Onnistunut tuloksen saavuttaminen on edellyttänyt tehokasta, ammattitaitoista johtamista, suotuisia olosuhteita, riittäviä tukitasoja ja kohtuullisia hintoja. (Niemi, Väre, 2019, s. 51, 52)
Maatilan menestystekijät löytyvät asiantuntija-arvioiden mukaan liiketoimintaosaamisesta, tiedonhallinnasta, strategisista valinnoista, maatilan
johtamisesta, töiden organisoimisesta, ajankäytön hallinnasta, oikeista investoinneista, tulevaisuuden ennakoinnista (Rikkonen, Harmoinen, Teräväinen,2008, s.4-5) ja tietenkin substanssiosaamisesta.
Ajantasainen, oikea ja tulevaisuuteen liittyvä tieto on viljelijälle arvokasta.
Viljelijä tarvitsee luotettavaa tietoa pitkältä aikaväliltä, voidakseen mukauttaa tuotantoaan muuttuvassa toimintaympäristössä. (Rikkonen, Harmoinen, Teräväinen,2008, s.10).
Maataloustuilla on keskeinen merkitys viljelijöiden tulonmuodostuksessa.
Koska tuotantokustannukset ovat useimmiten markkinatuottoja suuremmat, tarvitaan tukia viljelijän toimeentulon mahdollistamiseksi. Viljelijän
on tunnettava tukijärjestelmän ehdot ja mahdollisuudet. Tukijärjestelmän
ehtojen ja yksityiskohtaisen tiedon oikea-aikainen, luotettava ja puolueeton jakaminen ovat maaseutuhallinnon keskeisiä tehtäviä varsinaisen
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tukikäsittelyn lisäksi. Viljelijä motivoituu parhaiten fyysisen substanssiosaamisen ja tuotantoon tähtäävien toimien kautta. Tukijärjestelmiin, säädöksiin ja lainsäädäntöön liittyvät monimutkaiset tekstit uuvuttavat ja hermostuttavat viljelijöitä, kun samalla he tiedostavat niiden tärkeän roolin
viljelijän toimeentulon kannalta. Sen vuoksi on tärkeää, että viljelijällä on
osaava ja toimiva yhteistyöverkosto hallinnon, neuvonnan tai viljelijöiden
kesken, josta hän saa riittävää tietoa arjen tarpeisiin. Toimivan sosiaalisen
verkoston avulla moni viljelijä saa myös voimia kohdata maatilan nykypäivän taloudelliset haasteet.
3.4

Muuttuva ympäristö
Maa- ja metsätalouden toimintaympäristön merkittäviä muutostekijöitä
ovat ilmastonmuutos, nopea teknologinen kehitys, kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista, globaalin talouden murrokset, arvojen ja asenteiden muutokset, väestörakenne ja kaupungistuminen (MMM, 2018, s.10).
Maa- ja metsätalousministeriö korostaa maaseudun elinvoimaisuuden ja
maatalouselinkeinon kilpailukyvyn merkitystä ja toteaa Suomen ehdottomiksi kilpailuvalteiksi puhtaan veden, suomalaisen puhtaan ruoan ja luonnonvarojen vastuullisen, älykkään käytön sekä eläin- ja kasvitautien hallinnan (Husu-Kallio, 2018, s.9).
Maatalousyrittäjä toimii yhteistyössä luonnon kanssa ja luonnon armoilla.
Viljelijä on kautta aikojen tottunut toimimaan vaihtelevissa olosuhteissa ja
reagoimaan erilaisiin sää- ja keliolosuhteiden vaihdoksiin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lämpötilan, sademäärien ja tuuliolosuhteiden muutokset pakottavat jatkossa myös maatalousyrittäjää sopeutumaan luonnonolosuhteiden ääri-ilmiöihin.
Ilmastonmuutos Suomessa pidentää kasvukautta ja voi mahdollistaa uusien, entistä tuottoisampien kasvien viljelyn. Toisaalta kasvitaudit, tuholaiset ja eläintaudit voivat lisääntyä. Sademäärien vaihtelut kasvavat ja ajoitus eri vuodenaikoihin ja kasvukauden vaiheisiin voi muuttua. Suomalainen maatalous voi jopa hyötyä ilmastonmuutoksesta, jos kasvijalostus ja
viljelytekniikan kehitys pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin. (Luonnonvarakeskus, Syke, 2019)

3.5

Sähköisten palveluiden ja teknologian kehitys
Teknologinen kehitys ja sen mukanaan tuomat autonomiset järjestelmät
ja robotiikka tuovat tieto- ja digitaalitekniikkaa yhä enemmän maatalouden koneisiin, laitteisiin ja toimintaympäristöön. Digitalisaation, automatiikan ja robotiikan avulla haetaan tuottavuutta, kannattavuutta ja turvallisuutta yritykselle. Ne voivat mullistaa ruoantuotannon rakenteita, tuotantoketjuja ja liiketoimintaa. Teknologian kehittyessä laadukasta paikkatietojärjestelmää voidaan hyödyntää mm. ruokaturvallisuuden, puhtaan
veden ja eläin- ja kasvitautien hallinnassa (MMM, 2018, s.13). Digitekniikkaa hyödynnetään talous- ja liiketoiminnan kehittämisessä, laskelmien
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tekemisessä ja analysoinnissa. Toimintaansa kehittävä tila voi automaattisen tiedonkeruun avulla saada online-tietoa, jota se hyödyntää prosessien
kehitystyössä, päätöksenteossa ja johtamisessa (ProAgria, 2019). Digitekniikkaa hyödynnetään jo nyt monin tavoin maatalouden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja uusia tukijärjestelmän ehtoja suunniteltaessa. Lihatalot Atria ja HK ovat hankkeistaneet nurmen tai koko tuotantoketjun hiilensidonnan mittauksia ja pyrkivät luomaan hiilineutraaleja toimintamalleja maatiloille. Tukihallinnon ja ympäristökorvauksen vaatimusten suhteen digitekniikan analyysitulokset jäävät toistaiseksi irtonaisiksi viljelijälle,
eivätkä ne vielä nykyisellään ole helposti hyödynnettävissä kirjaamisvaatimusten täyttämisessä.
Viranomaiset panostavat asiointipalveluiden kehittämiseen. Sähköinen
päätukihaku tuli viljelijälle mahdolliseksi 2000-luvun alkuvuosina, jonka jälkeen sen käyttö levisi tasaiseen tahtiin ja nousi vuoden 2015 tukijärjestelmäuudistuksen myötä yli 90 %:n käyttöasteeseen. Sähköinen haku on säilyttänyt suosionsa 92 - 94 %:n tuntumassa ja ollut viljelijöille turvallisin
tapa hakemuksen jättämiseen. Sähköisen tukihaun Vipu-neuvoja on osoittautunut erittäin toimivaksi apuvälineeksi päätukihaun ehtotarkastelussa.
Vipu-neuvoja ei kuitenkaan estä hakemuksen lähettämistä virheellisenä,
vaan varoittaa viljelijää monenlaisista tukihaun puutteista tai valinnoista ja
lopulta antaa viljelijälle mahdollisuuden tehdä omat valintansa. Sen vuoksi
viljelijä voi epähuomiossa jättää hakemuksensa kuntien maaseutuviranomaisten käsiteltäväksi puutteellisin, vajavaisin tai virheellisin tiedoin, vastoin perimmäistä tahtoaan.
Tulevaisuudessa jatkuva sateliittikuvien analysointi eli monitorointi on tulossa maatalouden pinta-alatukien valvontamenetelmäksi. Menetelmällä
korvataan paikan päällä tehtyjä tarkastuksia. Järjestelmällä on tarkoitus
säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastella ja analysoida tukikelpoisuusehtojen, sitoumusten ja muiden velvoitteiden täyttymistä maksuperusteiden valmistumiseen asti. (MMM, 2018) Drone-lennokkien kuvausmateriaalia on hyödynnetty valvontatyössä parin vuoden ajan.

4

MUUTOKSEN MERKIT VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUDESSA
Maatalous elää kiivaassa rakennemuutoksessa, tuotantoyksiköt kasvavat
ja tilalukumäärä vähenee. Samanaikaisesti monet investoivat voimakkaasti
ja osakeyhtiömuotoisten tilojen lukumäärä nousee. Kasvaville yrityksille on
tyypillistä erikoistuminen, investoinnit, korkeat laatuvaatimukset, erilaisten tuotantotapojen tai tuotteiden hakeminen sekä teknologian hyödyntäminen.
Viljanviljely on Varsinais-Suomen yleisin tuotantosuunta. Perinteinen maatalous hakee uusia mahdollisuuksiaan. Alueella viljellään monipuolisesti
leipäviljoja ja erikoiskasveja, kuten spelttiä, hamppua, kvinoaa ja

10
härkäpapua. Kuluttajien kiinnostuksen siivittämänä Varsinais-Suomesta on
tullut edelläkävijä monien kasviproteiinien kasvatuksessa. Vihannesviljely,
hedelmien, marjojen tuotanto sekä kasvihuonetuotanto on vahvaa. Varhaisperunasta jopa 70 % tuotetaan Varsinais-Suomessa ja sianlihasta neljäsosa. Kananmunista suurin osa tuotetaan ja jalostetaan Varsinais-Suomessa. Lammastalouden vahvistumisen myötä alueen jokivarsien laidunnus, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kulttuurimaiseman säilyttäminen ovat saaneet uudenlaista nostetta. (Kuluttajat ruokatalouden keskiössä -hanke, 2019)
Salossa 5.3.2020 järjestetty TäsmäViljely-foorumi pyrki nostamaan katseet
teknologian ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä aivan uudelle tasolle. Tapahtumaan oli kutsuttu 25 näytteilleasettajaa ja 8 seminaaripuhujaa alan huipulta. He jakoivat tietoa täsmäviljelytekniikan mahdollisuuksista mitata ja havainnoida yhä yksityiskohtaisempaa tietoa yksittäisen peltolohkon satotasosta, happamuudesta ja sääolosuhteista sekä ideoita hyödyntää gps-tekniikkaa, drone-lennokeita ja erilaisia tietoteknisiä sovelluksia. TäsmäViljely-foorumi oli tilaisuutena menestys ja osoitti viljelijöiden
kasvavan kiinnostuksen teknologian hyödyntämiseen sekä innostuksen kehittää oman yrityksensä tuotantoa. (TäsmäViljely-foorumi, 2020). Teema
on jatkunut peltoskannaukseen perustuvalla täsmäkalkituksella ja erilaisilla webinaareilla, joissa tietoa ja teknologiaa hyödyntämällä on pyritty
edistämään uudenlaisia palveluita, liiketoimintamalleja ja tuottavuutta.
Täsmäviljelymenetelmillä tähdätään kokonaisuuden optimointiin alkaen
maan rakenteen hoidosta viljelymenetelmiin ja koneratkaisuihin.

5

MAATALOUDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUS VARSINAIS-SUOMESSA
Maatalousyrittäjien määrä Varsinais-Suomen alueella vuonna 2019 oli
noin 5000. Vaikka suuri osa maatiloista on osa-aikaisesti hoidettuja kasvitiloja, on maatalousyritysten työllisyysvaikutus Varsinais-Suomessa huomattava.
Alkutuotannon työllisyyskerroin on noin 1,6, jonka perusteella jokainen alkutuotannon työpaikka tuo 0,6 muuta työpaikkaa. Näistä 0,2 muodostuu
ruokaketjun ja 0,4 muille toimialoille. Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen
mukaan alkutuotannon vaikutus työllisyyteen oli noin 9100 htv ja BKT:hen
kokonaisuudessaan noin 5,7 %. eli noin 840 milj.€. (Määttä,Törmä, 2012,
s.17)
Kerrannaisvaikutuksena koko varsinaissuomalaisella ruokaketjulla on suuri
merkitys alueen talouteen ja työllisyyteen. Ruokaketjun liikevaihto koko
maakunnan liikevaihdosta on 15 % ja työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan 16 000. Tällöin ruokaketjuun kuuluvina on huomioitu maatalous,
kalastus, elintarvikkeiden ja juomien valmistus, niiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravintolasektori. (Kuluttajat ruokatalouden keskiössä -hanke,
2019)
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6

MITÄ ON HYVÄ ASIAKASPALVELU
Hyvä palvelu voi syntyä vain, jos asiakkaan kohtelu on kunnioittavaa, ammattitaitoista ja oikeudenmukaista. Palvelun laatu mitataan asiakkaan kokemuksen perusteella ja se voi usein poiketa merkittävästi palvelun tuottajan näkemyksistä. Asiakkaan arvioinnin perustana on usein tilanteesta
syntynyt tunne, jota peilataan asiakkaan odotuksiin. Hyvä palvelu voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, lujittaa asiakkuutta, aikaansaada yritykselle ja asiakkaalle parempaa kannattavuutta, elämän laatua ja mielekkyyttä. (Rissanen, 2005, s.16-17) Yleisesti saatavilla olevan tiedon määrä ja monikanavaisuus lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia palvelutarpeen täyttämiseen. Asiakas on valmis arvioimaan eri palvelumuodoilla tuotetun palvelun
laatua. Vaikka asiakaskohtaamisen taidot ovat tärkein yksittäinen tekijä
asiakaspalvelussa, korkealaatuisen palvelukokemuksen tarjoaminen edellyttää toiminnan rakenteiden suunnittelua tavalla, jossa asiakasnäkökulma
on läsnä. (Balentor, n.d.)
Asiakaskokemus muodostuu erilaisten mielikuvien, kohtaamisten ja tunteiden kautta. Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen edellyttää asiakkaan tarpeiden ja toiveiden tuntemusta ja organisaation toimintatapojen
ja palveluiden muokkaamista asiakkaan odotusten suuntaamina. Onnistuessaan palvelu tuottaa organisaatiolle imagohyötyä ja sen vaikuttavuus on
hyvä, kun palvelulle asetetut tavoitteet saavutetaan. (Vuorinen, 2019)
Asiakaspalvelun kehittämisen kannalta on oleellista miettiä, miten organisaatio kerää asiakasymmärrystä, hyödyntää sitä palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja organisaation kulttuurissa sekä miten asiakaskokemukset ovat mitattavissa. Päätavoitteena on muokata organisaation toimintatavat ja palvelut vastaamaan paremmin asiakkaan odotuksia. (Vuorinen, 2019)
Maataloushallinnon rakenteet mahdollistavat onnistuneet asiakaskokemukset kuntien yt-palvelupisteissä, kun paikallisasiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella voidaan tunnistaa asiakkaan tarpeet ja toiveet. Puitteet onnistuneille asiakaskohtaamisille ovat olemassa. Maataloushallinnon asiakaspalvelussa olisi tärkeää tuottaa asiakkaan kielellä vastauksia
asiakkaan kysymyksiin, nähdä tilanne kokonaisuutena ja vastailla kysymyksiin, joita asiakas ei välttämättä olisi edes osannut asettaa. Palvelukokonaisuus on yleensä sähköisten palveluiden ja henkilökohtaisen asioinnin
summa, joiden toimivuus, ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys vaikuttavat
merkittävästi asiakastyytyväisyyteen.
Maataloushallinnon palvelun tavoitteisiin voidaan lisäksi lukea ymmärrettävyys, selkeys, ajantasaisuus, aktiivisuus, luotettavuus ja tavoitettavuus.
Vastausten nopeus ja toiminnallinen tehokkuus voivat usein ratkaista asiakkaan akuutin ongelmatilanteen ja helpottaa arjessa asiakkaan työtilanteita.
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Maataloushallinnon asiakaspalvelun onnistumista voidaan mitata spontaaneilla asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. Jossain määrin
onnistuneesta viestinnästä ja koulutuksista voi kertoa viljelijöiden ajallaan
ja oikein tehdyt tukihakemukset, oikein tehdyt viljelytoimet ja kirjanpito.
Asiakaspalvelukokemusta heikentävät tilanteet, joissa palveluntuottaja
käyttää vaikeaselkoista terminologiaa, laki- ja säädöstekstiä, ei vakuuta
asiaosaamisellaan eikä onnistu ikäviltä tuntuvien asioiden esittämisessä.

7
7.1

MAASEUTUHALLINNON ASIAKASPALVELU VARSINAIS-SUOMESSA
Kuntien maaseutuviranomaisten tehtävät ja maksajavirastosopimuksen vaatimukset
Kuntien maaseutuhallinnon ja nykyisten yhteistoiminta-alueiden tehtävät
määräytyvät mm. Laista maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa.
(L210/2010 § 1). Lain mukaiset tehtävät koskevat
1. maatalouden tukijärjestelmiä
2. maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä
3. eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista
4. eläintenpitäjän rekisteröintiä
5. maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopimuksia
6. kasvintuotantoa
Käytännössä tehtäviä hoidetaan ns. yhteistoiminta-alueilla, jotka ovat solmineet Ruokaviraston (entisen Maaseutuviraston) kanssa sopimuksen
eräiden maksajavirastotehtävien hoitamisesta. Ruokavirasto toimii Suomen maksajavirastona (laki Ruokavirastosta 18.5.2018/371 § 2 ja laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013), 37 §).
Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueet sitoutuvat noudattamaan
EU-lainsäädännön vaatimuksia Maksajavirastosopimuksella siirrettyjen
tehtävien hoidossa sekä täyttämään mm. organisaatiorakennetta ja henkilöstöresursseja koskevat vaatimukset. Suurin osa nykyisistä yhteistoiminta-alueiden tehtävistä on nykyisin tukihallintoon liittyviä ns. maksajaviranomaistehtäviä, jotka on säädetty laissa (L192/2013 § 11).
Myös ELY-keskukset ovat solmineet Ruokaviraston kanssa maksajavirastosopimukset EU-lainsäädännön maatalous- ja maaseuturahaston tehtävien
hoitamiseksi.
Yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten osalta kysymys on Ruokavirastolta delegoitujen tehtävien hoitamisesta, jossa Ruokavirasto mm. ohjaa
säädösten noudattamista ja tukien hallinnoimista, valvoo tehtävien hoitamista maksajavirastosopimuksen mukaisesti sekä ylläpitää ja kehittää
maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiä. Sopimuksen laatineet antavat vuosittain omaan sisäiseen valvontatyöhönsä perustuvan
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maksajavirastovakuutuksen, johon sisältyy oleellisena osana myös ISO /
IEC 27001 -tietoturvastandardin noudattaminen.
7.2

Maaseutuhallinnon rakenne ja uudistustarpeet
Varsinais-Suomessa kuntien maaseutuhallinnon yt-alueet ovat aloittaneet
toimintansa vuosien 2010-2013 aikana. Ensimmäisenä Varsinais-Suomessa
maksajavirastosopimuksen solmi Salo ja sen jälkeen muut nopeasti perässä. Uudistuksen tavoitteena oli, että kullakin yhteistoiminta-alueella
olisi vähintään 800 maatilaa asiakkaana ja viranhaltijoita kullakin alueella
olisi vähintään viisi. Uudistuksen tavoitteena oli tiivistää hallinnon rakenteita ja varmistaa maksajavirastosopimuksen velvoitteiden kautta hallinnon toimivuus, valvottavuus ja luotettavuus myös EU-komission suuntaan.
Sen jälkeen hallinnon rakenteita on tarkasteltu useaan otteeseen. Vuonna
2015 maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän selvittämään uudelleen maaseutuhallinnon kehittämisvaihtoehtoja, niiden organisointia ja rahoitusta. Työssä tuli huomioida asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelun riittävän tason säilyttäminen. Työryhmän työn tuloksena syntyi kahdeksan erilaista vaihtoehtoa hallinnon järjestämisestä. Lopulta vain pieni osa tehtävien hoidon organisoinnista muuttui työryhmän työn tuloksena. (MMM,
2015)
Maaseutuhallinnon uudistaminen tuli jälleen ajankohtaiseksi maakuntahallinnon suunnittelun myötä. Valmistelun tuli alkuperäisen aikataulun
mukaan kohdistua vuosiin 2016-2018 ja maakuntien oli tarkoitus aloittaa
jo vuonna 2019. Aikatauluun tuli kuitenkin jatkoaikaa ja maakuntien tuli
lopulta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta. Maakuntahallinnon valmistelutyö päättyi kuitenkin Sipilän hallituksen eroon vuoden 2019 keväällä. Uudistuksia ei toteutettu.
Alkutalvesta 2020 maa- ja metsätalousministeriö asetti parlamentaarisen
työryhmän pohtimaan maaseutuhallinnon rakenteita ja mahdollisia uudistustarpeita. Tällä kertaa selvitystä tehdään uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyvänä.
Paineita maaseutuhallinnon uudistamiseksi on selvästikin olemassa, koska
asia uudelleen ja uudelleen nousee pinnalle. Syitä maaseutuhallinnon uudistamistarpeille voi löytyä uudistuvasta maatalouspolitiikasta ja sen linjauksista, viljelijäväestön vähentymisestä, hallinnon yksinkertaistamistarpeista, maksajavirastosopimusten ohjauksiin liittyvistä seikoista, rahoitusmalleista tai pelkästään halusta tarkastella rakenteiden soveltuvuutta ja
resursseja kullakin ohjelmakaudella. Hallinnon uudistuksia suunniteltaessa
on kuitenkin tärkeää huomioida tukihallinnon tarpeet EU-komission ja käytännön työn näkökulmasta sekä asiakkaan tarpeita vastaava valmistelu.
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7.3

Maaseutuhallinnon palvelut ja tavoitettavuus Varsinais-Suomessa
Maaseutuhallintoa hoidetaan Varsinais-Suomessa ELY-keskuksessa ja kuudella yhteistoiminta-alueella. Vuonna 2019 tukihallinnon asiakkaina oli
noin 5000 aktiivista maatilaa ja lisäksi yt-alueiden toimistoissa hoidetaan
2500 maanomistajan asioita, jotka itse eivät harjoita maataloutta vaan asioivat useimmiten pellon vuokraukseen tai tukioikeuksien siirtoihin liittyvissä asioissa. Näiden lisäksi asiakaskuntaan kuuluu mm. henkilöitä, jotka
rekisteröityvät eläintenpitäjiksi tai tekevät pitopaikkailmoituksia. Asiakaspalvelun toimipisteitä on yhteensä 13.
Yhteistoiminta-alueiden tehtäviin kuuluvat maataloustukiin ja tukioikeusasioihin liittyvä tiedotus, neuvonta, koulutus, hakemusten kokonaisvaltainen tarkastelu, käsittely ja maksatukseen hyväksyminen. Hallinnollisesti
tehtävä on laaja ja edellyttää yksityiskohtaisten ohjeiden ja sääntöjen noudattamista ja hallitsemista. Tehtäviä hoidetaan Ruokaviraston (ent. Maaseutuviraston) kanssa solmitun maksajavirastosopimuksen ja hallinnollisten ohjeiden mukaisesti. Viljelijätukihallinnon päätöksiä maksatuksista, takaisinperinnöistä ja tukioikeuksien siirroista kertyy vuosittain vajaa 40 000
kpl. (Puustinen, 2018)
Käytännössä hakemuksia ja etenkin lohkomuutoksia tarkastellaan jo jättövaiheessa ja havaitut ristiriitaisuudet sekä tekniset virheet pyritään löytämään hyvin varhaisessa vaiheessa siten, että asiakkaalla olisi mahdollisuus
tehdä korjauksia. Paikallistuntemus sekä Sähköisen tukihaun Vipu-neuvoja
auttavat virheiden ja ristiriitaisuuksien havainnointia. Asiakäsittely jatkuu
alustavan tarkastelun jälkeen tehtävillä tarkistuslistoilla aina maksatuksen
hyväksymiseen ja ratkaisuun asti. Asiakas muodostaa kaikkine hakemuksineen ja asioineen kokonaisuuden, jota pyritään hoitamaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Näihin tehtäviin liittyvät usein myös hukkakauran torjunnan valvontatyö ja hirvi- ja petoeläinvahinkojen tarkastukset. Lisäksi yhteistoiminta-alueilla hoidetaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriä, joiden tavoitteena on eläinten jäljitettävyys ja turvallisuus esimerkiksi eläintautien puhjetessa.
ELY-keskus toimii kuntien yhteistoiminta-alueiden kanssa läheisessä yhteistyössä ja näkyvät yhteistyökumppanina asiakkaan suuntaan lähinnä
koulutustilaisuuksien järjestäjinä ja kouluttajina yhteisissä tilaisuuksissa.
Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tarjoaa kunnille arvokasta asiantuntijatietoa valvonnan käytänteistä erilaisissa viljelijätukivalvonnoissa. Toimiva yhteistyö heijastuu asiakkaalle käytännönläheisenä asiakaspalveluna.
ELY-keskus toimii viljelijätukihallinnossa valvovana viranomaisena. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on hoidettavanaan erilaisia valvontoja vuosittain noin 2300 kpl, jotka koostuvat pääosin eläin- ja pinta-alaperusteisten tukien valvonnoista, ympäristökorvauksen asiakirja- ja lannoitevalvonnoista, kasvipeitteisyysvalvonnasta, ristiintarkastuksista, kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnasta, luomutuotantoon, eläinten merkintään ja rekisteröintiin sekä kasvintuotantoon liittyvistä valvonnoista ja yksittäisten
tukien tai viljelykasvien valvonnoista. (Liven, 2018)
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Myös ELY-keskus on solminut Ruokaviraston (ent. Maaseutuviraston)
kanssa ns. maksajavirastosopimuksen, jolla Ruokavirasto on delegoinut
mm. ympäristö- ja luomusopimukset sekä puutarhakasvien varastointi- ja
kasvihuonetuotannon tuen ELY-keskuksen hoidettavaksi. Lisäksi maatalouden investointi- ja nuoren viljelijän aloitustukien hallinnointi ja myöntö
kuuluvat tärkeänä osana ELY -keskuksen tehtäviin. Tehtävät ovat lakisääteisiä. (L192/2013 § 8)
Laajakirjoisen tehtäväkentän johdosta ELY-keskukset toimivat kiinteässä
yhteistyössä kuntien yt-alueiden, neuvontajärjestöjen, AVI:n läänineläinlääkäreiden, kuntien valvontaeläinlääkäreiden, luomutarkastajien ja teurastamoiden kanssa. Toimijoita yhdistää yhteinen asiakas. (Liven, 2018)
Maaseutuhallintoa hoidetaan virkavastuulla ja viran mukanaan tuomin
velvoittein ja vastuin. Työtä säätelee Ruokaviraston laatimat tukisasioiden
hallinnolliset ohjeet ja säädökset sekä maksajavirastosopimus. Hallintolaki
edellyttää viranomaiselta asianmukaista palvelua, hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttöä
(Hallintolaki 434/2003, 10§). Hyvän hallinnon vaatimukset tulevat Suomen
perustuslaista ja edellyttävät asiakkaiden tasapuolista kohtelua, puolueetonta, oikeudenmukaista ja kohtuullisessa ajassa, ilman aiheetonta viivytystä, tehtyä asioiden käsittelyä. Julkisuusperiaate tukee hyvää hallintoa.
Sen mukaan viranomaisten työ on oltava avointa ja sitä voidaan valvoa.
(Mäenpää, 2002, s.4-6)
Ruokavirasto valvoo maksajavirastosopimusten noudattamista vuosittain
yhteisen tietojärjestelmän ja mm. maksajavirastovakuutuksen sisältämien
selvitysten avulla.
7.4

Maaseutuhallinnon koulutustarjonta viljelijöille Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomessa viljelijäkoulutuksia järjestävät ELY-keskus, kuntien yhteistoiminta-alueet ja MTK yhteisvoimin. Päätukihakuun liittyviä koulutuksia on järjestetty nykyisen ohjelmakauden 2015 – 2020 aikana vuosittain
liki 20 kpl ja lisäksi on järjestetty kotieläintuki- ja luomukoulutuksia. Tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja ja aktivoineet viljelijät osallistumaan
yhä uudelleen ja uudelleen, vaikka viime vuosina koulutukset ovat olleet
lähinnä vanhan kertausta. Suosio on kertonut tilaisuuksien onnistumisesta
ja tukihaun tärkeydestä.
Korona-keväänä 2020 viljelijöiden tukikoulutukset järjestettiin sähköisesti.
MTK-Varsinais-Suomi, kunnat ja ELY-keskus tuottivat yhdessä koulutusmateriaalin, joka julkaistiin MTK:n www-sivuilla. Viljelijöitä kutsuttiin osallistumaan yhteiseen Teams-keskustelutilaisuuteen, jossa tarkoituksena oli
vastata viljelijöiden esittämiin kysymyksiin. Lisäksi kunnat tuottivat omaa
koulutusmateriaalia ja Ruokaviraston sähköistä koulutusmateriaalia
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hyödynnettiin. Kaikki koulutusmateriaali pyrittiin jakamaan viljelijöiden
helposti saavutettavaksi.
7.5

Maaseutuhallinnon yhteistyön mahdollisuudet ja velvoitteet
Maaseutuhallinnon tehtävät ja toimintatavat ovat Ruokaviraston yhteisesti ohjeistamia. Samat lait, säädökset ja määräykset antavat perusteet ja
velvoitteet tehtävien hoitamiselle. Hallintolakiin on kirjattu velvoite viranomaisten keskinäisen yhteistyön edistämisestä ja avunannosta siten, että
samanlaisia asioita käsittelevien virastojen välillä ei tule olla perusteettomia eroja toiminnassa (Hallintolaki 434/2003, 10§).
Yhteistyö on yksilöiden ja organisaatioiden tavoitteellista kommunikointia
kohti yhteistä päämäärää ja tavoitteita. Yhteistyö lähtee usein tarpeesta,
yhteisestä ongelmasta tai tehtävästä. Sen edellytyksenä on keskinäinen
luottamus ja tunne keskinäisestä riippuvuudesta. Yhteistyössä on erilaisia
syvyysasteita vuorovaikutuksesta yhteensulautumiseen. Vuorovaikutus on
keskustelua ja ideoiden vaihtoa. Yhteensulautumisessa organisaatioilla on
samanlaiset tavoitteet ja keinot. (Ylitalo, 2005, s. 16-17)
Yhteistyön onnistumiselle on hyvät lähtökohdat, jos keskinäinen luottamus, sitoutuminen, arvojen yhtenäisyys, vallan jakautuminen, tavoitteet,
hyödyn näkeminen ja kyky hallita muutoksia ovat kunnossa. Lisäksi toimiva yhteistyö edellyttää, että maantieteelliset etäisyydet ovat kohtuulliset, eikä yksikään osapuoli tavoittele dominoivaa asemaa, omien etujen
pönkittämistä, yhteistyön esteenä ei ole eturistiriitoja eikä muutoksia vastustavia organisaatiokulttuureita. (Ylitalo, 2005, s. 19)
Seudullinen yhteistyö mahdollistaa kollegojen konsultoivan avun, moniammatillisesti toisiaan täydentävät tiimit sekä kiinnostavampia ja kehittävämpiä työyhteisöjä (Ylitalo, 2005, s. 35).
Maaseutuhallinnon yhteistyölle on olemassa hyvät puitteet ja sitä toteutetaan yhteisesti järjestetyillä koulutustilaisuuksilla, keskinäisillä WhatsAppviesteillä yt-päälliköiden välillä, sähköposti- ja puhelinkeskusteluilla sekä
yhteispalavereilla. Korona-viruksen aiheuttamia toimintatapakäytäntöjä
hiottiin yhteisellä Teams-palaverilla kaikkien Varsinais-Suomen maataloushallinnon koulutusjärjestäjien välillä.
Käytännössä on todettu, että yhteistyöhön panostaminen on tärkeää hallinnon toimintatapojen kehittämiseksi, uusien ideoiden ja toteutusten aikaansaamiseksi sekä tiedon, ammattitaidon ja resurssien jakamiseksi.
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8
8.1

ASIAKASPALVELUN TARPEET
Kyselytutkimus asiakastyytyväisyydestä
Varsinais-Suomen maaseutuhallinnon asiakaspalautteet kerättiin Webropol-ohjelman avulla. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys kuntien yt-alueiden tarjoamaan palveluun sekä kehittämiskohteet
ja painopisteet tulevaisuuden toimintaympäristön näkökulmasta.
Varsinais-Suomen MTK lähetti kyselytutkimuksen sähköpostitse MTKjäsenrekisteritietojen perusteella 3551 vastaanottajalle. Viestin vastaanottajat olivat tilojen vastuu-, perheen- ja opiskelijajäseniä. Lisäksi osa yt-alueista tehosti kyselyyn vastaamista omilla sähköpostiviesteillään. Vastauksia saatiin 489 kpl, joka on noin 10 % aktiivitilojen lukumäärästä ja noin 14
% kyselyn vastaanottajista. Kysely lähetettiin välittömästi tukihaun päättymisen jälkeen, jotta kevään päätukihaun kokemukset ja korona-ajan palveluiden onnistuminen oli tuoreena muistissa. Vastaaminen rajattiin ajalle
16.6. – 30.6.2020.
Webropol-kysely muodostui 33 kysymyksestä, joista osalla profiloitiin vastaajien maatilan rakennetta, tulevaisuuden suunnitelmia ja sijaintia. Osa
kysymyksistä kohdistui suoraan palveluiden onnistumiseen.

8.2

Asiakaspalvelukyselyn tulokset ja tulosten tarkastelu

8.2.1 Maatalousyrityksen taustatiedot
Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajan maatalousyrityksen peltoala. Vastausmahdollisuus oli jaettu viiteen kokoluokkaan. Vastaajien peltopinta-ala jakaantui melko tasaisesti annettujen kokoluokkien suhteen
(kuva 3). Koska Varsinais-Suomen aktiivisten tilojen keskipinta-ala on noin
60 ha, kuvaa vastanneiden tilojen kokoluokat hyvin alueen tilatyyppejä.
Vastauksia saatiin 488 kpl.
Maatalousyrityksen peltopinta-alaa käytettiin myöhemmin tulosten arvioinnissa lajittelutekijänä, kun isompien tilojen (yli 71 ha) ja pienempien tilojen (alle 50 ha) tuloksia verrattiin keskenään.
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Maatilayrityksen peltoala
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Kuva 3.
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Maatilayritykseni peltopinta-ala

Ensisijaisen viljelijän iällä uskotaan olevan merkitystä viljelijän palvelutarpeisiin, tilan kehittämishalukkuuteen, uusien palvelumuotojen hyödyntämiseen ja aktiivivuosien lukumäärään. Viljelijän ikäkysymys jaettiin kolmeen ikäluokkaan. Kyselyyn vastanneista 71 % oli alle 60-vuotiaita ja alle
40-vuotiaita 14 % eli 67 henkilöä (kuva 4). Vastausten kokonaismäärä oli
487 kpl. Suurin osa vastaajista oli ikänsä puolesta aktiivisessa työiässä ja
palvelutarpeen vastaukset antavat näin ollen hyvän kuvan nykyisistä ja tulevaisuuden palvelutarpeista. Tätä ajatusta vahvistaa kuvan nro 36 vastaukset, kun viljelijöiltä kysyttiin, kuinka kauan tilan on tarkoitus jatkaa itsenäisenä yrityksenä. Vastaajista 59 % suunnittelee toimivansa itsenäisenä
yrityksenä yli 10 vuotta.

viljelijän ikä
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Kuva 4.

41-60 v

alle 40 v

Maatilalla toimivan ensisijaisen viljelijän ikä

Varsinais-Suomessa kuntien maaseutuhallinnon palveluita tarjotaan kuudella eri yt-alueella. Aktiivisten, tukea hakevien tilojen lukumäärät vaihtelevat yt-alueittain. Vastausprosentit eivät jakaudu suorassa suhteessa tilalukumäärien kesken. Vastausten kokonaismäärä oli 486 kpl. Eniten vastauksia saatiin Salosta, 151 kpl ja toiseksi eniten Loimaalta (kuva 5).
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Maatilan sijainti
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Maatilani sijaitsee (valitse paikallinen maataloustoimistosi, yta)

Suurin osa Varsinais-Suomen maatiloista on kasvinviljelytiloja. Luken
v.2019 tilastojen mukaan puhtaasti kotieläintiloja on Varsinais-Suomen tiloista noin 13 % ja kasvinviljelytiloja noin 70 %.
Koska tähän kyselyyn vastanneista 80 % kertoi päätuotantosuunnakseen
kasvinviljelyn ja nauta-, sika-, siipikarja- ja lammastilojen osuus oli noin
15,6 % (kuva 6), edustaa vastaukset hyvin Varsinais-Suomen tilarakennekokonaisuutta. Vastauksia tuli 487 kpl ja niistä 391 kpl:n päätuotantosuunta oli kasvinviljely.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kuva 6.
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8.2.2 Maataloustukihakemusten tekotapa
Varsinais-Suomessa päätukihakemuksia jätettiin vuonna 2020 yhteensä
4860 kpl, niistä sähköisiä oli 94 %. Tässä kyselyssä sähköisesti päätukihakemuksen jättäneiden osuus oli 99 % (kuva 7). Luku ei yllätä, koska kysely
lähettiin vain sähköpostilla ja oli oletettavaa, että sähköisesti asioivien
määrä tulee olemaan suuri. Kyselyyn vastanneista päätukihaun oli jättänyt
lomakkeella 4 kpl.
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Kuva 7.

sähköisesti

Jätin vuoden 2020 päätukihakemukseni (sähköisesti / lomakkeella)

Neuvontapalveluiden ja EU-avustajien käyttö on lisääntynyt nykyisellä ohjelmakaudella. Tähän kyselyyn vastanneista kuitenkin 78 % kertoi jättäneensä ja tehneensä päätukihaun täysin itsenäisesti, ilman neuvontapalveluita (kuva 8). On oletettavaa, että tämä vastaajaryhmä edustaa sen
vuoksi palvelutarpeiltaan yt-alueen aktiivisinta asiakaskuntaa, koska he eivät hae vastauksia yksityisten neuvontapalveluiden kautta, vaan asioivat
todennäköisesti yt-alueella tai hakevat itse vastauksia sähköisten palveluiden kautta. Isot, yli 70 ha:n tilat käyttivät neuvontapalveluita noin 2 % pienempiä tiloja enemmän. Vastaajien kokonaislukumäärä oli 482 kpl.
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Kuva 8.

Teen ja jätän hakemukseni
yleensä itse

Jätin vuoden 2020 päätukihakemukseni (itse / neuvontapalveluita käyttäen)

8.2.3 Maataloustoimistossa tapahtuvat asiakaskäynnit tulevaisuudessa
Kysymykseen saatiin vastauksia 489 kpl, niistä noin 35 % (171 kpl) ja isoimmista tiloista 50 % uskoo myös tulevaisuudessa asioivansa yt-alueen
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maataloustoimistossa muutaman kerran vuodessa. Kerran vuodessa tai
harvemmin asioivien lukumäärä on noin 40 % eli vastaajista 195 kpl. Noin
neljännes kaikista asiakkaista ei usko asioivansa maataloustoimistossa paikan päällä (kuvat 9 ja 10).
Koska täysin sähköiseen asiointiin uskoo kuitenkin vain noin 9 % asiakkaista (kuva 14), hoitavat ne henkilöt, jotka eivät käy toimistossa asioinnin
puhelimitse tai sähköpostitse yt-alueen kanssa.

Tulevaisuuden asiointikäynnit toimistolla
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Kuinka usein uskon tulevaisuudessa asioivani paikallisessa maaseututoimistossa paikan päällä

Tulevaisuuden asiointikäynnit , vertailu isot ja
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Kuva 10. Vertailu isojen ja pienten tilojen kesken. Kuinka usein uskon tulevaisuudessa asioivani paikallisessa maaseututoimistossa paikan päällä.
8.2.4 Puhelimitse tai sähköpostitse käytävät asioinnit
Kysymykseen puhelimitse tai sähköpostitse käytävän asioinnin lukumäärästä vastasi 487 henkilöä. Vastaukset osoittavat selkeästi puhelimitse ja
sähköpostitse käytävän asioinnin aktiivisuuden. 63 % kaikista vastaajista ja
isommista tiloista 84 % kertoi asioivansa puhelimitse tai sähköpostitse
useita kertoja vuodessa (kuvat 11 ja 12).
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Kuva 11. Kuinka usein asioin paikallisen maaseututoimiston virkamiehen
kanssa puhelimitse tai sähköpostitse.
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Kuva 12. Vertailu isojen ja pienten tilojen välillä. Kuinka usein asioin paikallisen maaseututoimiston virkamiehen kanssa puhelimitse tai
sähköpostitse.
8.2.5 Parhaiden asiointikokemusten saantitapa
Kysymykseen parhaan palvelun tuottavasta asiointitavasta vastasi 483
henkilöä. Puhelimitse tapahtuvan palvelun arvioi parhaaksi 43 % vastaajista. Puhelimitse tapahtuva yhteydenotto on helppoa ja nopeaa. Asiaan
on helppo palata ja täydentää puhelinkeskustelua uudella puhelulla. 36 %
koki saavansa parasta palvelua asioidessaan henkilökohtaisesti toimistolla.
On oletettavaa, että henkilökohtaista palvelua pidetään parhaana ainakin
tilanteissa, joissa kysymykset ovat laajoja, monisäikeisiä tai niitä on useita.
Lisäksi henkilökohtaisella käynnillä keskustelu saattaa laajentua monipuolisemmin tukiehtojen viidakkoon. Sähköpostitse tapahtuva asiointi on hitaampaa kuin puhelinsoitto, mutta sähköpostin etuna on se, että kysymyksestä ja vastauksesta jää dokumentti. Lisäksi kysymyksen voi lähettää vuorokauden ajasta riippumatta. Sähköpostin avulla parasta palvelua arvioi
saavansa 21 % vastanneista (kuva 13).
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Kuva 13. Saan parhaan palvelun yleensä (puhelimitse, sähköpostitse vai
toimistolla)
8.2.6 Korvaako sähköiset palvelut henkilökohtaisen palvelutarpeen
Kysymykseen vastasi 486 henkilöä. Vastaajista 9 % (44 hlö:ä) uskoi, että
tulevaisuudessa sähköiset palvelut voi korvata henkilökohtaisen palvelutarpeen kokonaan. 69 % eli 334 henkilöä vastanneista uskoo, että sähköiset palvelut korvaavat henkilökohtaisen palvelutarpeen suurelta osin. 22
% vastanneista uskoo, että henkilökohtaisen palvelun voi korvata sähköisillä asiointipalveluilla vain osittain (kuva 14). Isommat ja tulevaisuuteen
tähtäävät tilat uskovat keskimääräistä enemmän henkilökohtaisen palvelun tarpeen säilymiseen sähköisten palveluiden rinnalla (kuva 15).
Koska sähköisesti jätettyjen päätukihakemusten osuus on Varsinais-Suomessa vuonna 2020 noin 94 %, osoittaa vastausten jakauma sen, että maaseututoimistojen palvelu on tukihakua ja sen liitännäisneuvontaa huomattavasti laajempaa. Henkilökohtaisen palvelun tarve tullee säilymään myös
tulevaisuudessa.
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Kuva 14. Uskon, että sähköiset asiointipalvelut voivat tulevaisuudessa
korvata henkilökohtaisen palvelun tarpeeni
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Kuva 15. Vertailu isojen ja pienten tilojen kesken. Uskon, että sähköiset
asiointipalvelut voivat tulevaisuudessa korvata henkilökohtaisen
palvelun tarpeeni.
8.2.7 Asiointimatkat ja paikallisten toimistojen tärkeys
Maaseutuhallinnon palveluiden etäisyyttä koskevaan kysymykseen vastasi
488 henkilöä. Suurin osa (78 %) toivoo, että palvelun saa alle 50 km:n asiointimatkalla ja peräti 46 % toivoo asiointimatkan olevan alle 30 km.
Vastaukset osoittavat sen, että paikallisia maataloushallinnon palveluita
arvostetaan ja niiden toivotaan jatkuvan.
Vastaajista kuitenkin 13 % eli 62 henkilöä haluaisi hoitaa kaiken asioinnin
sähköisesti (kuva 16).
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Kuva 16. Jos tarvitsen palvelua maataloushallinnon kiperään kysymykseeni, olen valmis asiointimatkaan (maksimietäisyys, km)
Koska julkisen palveluverkon tiheys nousee keskusteluaiheeksi aika ajoin,
pyydettiin asiakkaita arvioimaan asteikolla 1 - 5, miten tärkeäksi he kokevat paikallisen maaseututoimiston.
Noin 71 % kokee, että paikallinen toimisto on tärkeä tai erittäin tärkeä.
Vastanneiden keskiarvoksi tuli noin 3,9 (tärkeää). Vajaat 14 % ei nähnyt
paikallista toimistoa kovinkaan tärkeäksi (kuva 17). Vastausjakauma on
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näin ollen hyvin samansuuntainen edellisen kysymyksen vastausten suhteen, jossa 13 % haluaisi asioida vain sähköisesti ja 2 % olisi valmis 100
km:n asiointimatkaan (kuva 16).
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Kuva 17. Miten tärkeää minulle on maaseutupalvelutoimiston paikallinen
sijainti (asteikko 1= vähäinen, 5= erittäin tärkeää)
8.2.8 Maaseututoimiston palvelun laatu
Kysymys maataloustoimiston henkilöstön palveluasenteesta on yksi tärkeimmistä asiakaspalvelun laadun kriteereistä. Vastauksia annettiin 487
kpl. Vastaajista 0,8 % koki palveluasenteen heikoksi ja 0,8 % melko heikoksi. Vastaajista 66 % arvioi palveluasenteen kuitenkin erittäin hyväksi ja
30 % hyväksi. Vastausten keskiarvoksi muodostui kiitettävä 4,6 asteikolla
1 - 5 (kuva 18). Asteikko 1 = heikko ja 5 = erittäin hyvä.
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Kuva 18. Maataloustoimiston henkilöstön palveluasenne on (asteikko 1=
heikko, 5= erittäin hyvä)
Henkilöstön tavoitettavuus arvioitiin kiitettäväksi 4,3. Vastauksia saatiin
487 kpl. Vastaajista 51 % koki tavoitettavuuden hyväksi ja 40 % erittäin
hyväksi. Arvosanaa heikko ei annettu lainkaan (kuva 19).
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Kuva 19. Maataloustoimiston henkilöstön tavoitettavuus (asteikko 1=
heikko, 5= erittäin hyvä)
Vastaukset maataloustoimiston nopeuden arvioinnista painottuivat kiitettävään ja keskiarvoksi muodostui 4,3 asteikolla 1 - 5. Noin 92 % antoi arvion hyvä tai erittäin hyvä (kuva 20).
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Kuva 20. Maataloustoimiston palvelun nopeus (asteikko 1= hidas, 5= erittäin nopea)
Maataloustoimiston palvelun ammattitaito, joka on yksi tärkeimmistä
asiakaspalvelun laatua mittaavista kysymyksistä, sai arvosanakseen kiitettävän 4,5. Noin 94 % vastaajista arvioi ammattitaidon hyväksi tai erittäin
hyväksi (kuva 21). Vastaajien määrä oli yhteensä 487.
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Kuva 21. Maataloustoimiston palvelu
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Onnistuneet tiedonsaantikokemukset edellyttävät yt-alueen palveluasenteen, ammattitaidon ja tavoitettavuuden lisäksi koko maataloushallinnon
ketjun toimivuutta. Ratkaisevassa asemassa ovat usein yt-alueiden
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yhteistyö Ruokaviraston ja ELY-keskuksen kanssa. Vastauksia tiedonsaannin kokemuksista saatiin yhteensä 484 kpl. Noin 93 % arvioi tiedon saannin
hyväksi tai erittäin hyväksi (kuva 22). Keskiarvoksi muodostui 4,4 asteikolla
1 - 5, kun 1 = heikko ja 5 = erittäin hyvä.
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Kuva 22. Olen yleensä saanut tiedon maataloustukia koskeviin kysymyksiini (asteikko 1= heikosti, 5= erittäin hyvin)
Kuten Tapio Rissanen Hyvän palvelun kehittäminen -kirjassaan toteaa, syntyy asiakkaalle palvelun onnistumisen tunne, kun palvelutilanteelle asetetut odotukset täyttyvät (Rissanen, 2005, s. 17). Maatalousyrittäjiä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 - 5, onko palvelun taso täyttänyt vastaajan odotukset. Vastauksia saatiin yhteensä 483 kpl ja keskiarvoksi muodostui 4,4.
Noin 92 % arvioi palvelun tason hyväksi tai erittäin hyväksi. Arvioinnin
heikko tai melko heikko antoi noin 1,5 % vastanneista (kuva 23).

Maataloustoimiston palvelun taso täyttää
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Kuva 23. Maataloustoimiston palvelun taso täyttää odotukseni (asteikko
1= heikosti, 5= erittäin hyvin)
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Kysymys maataloustoimiston tiedotuksen tehokkuudesta ja oikea-aikaisuudesta sai arviointien keskiarvoksi 4,3. Koko Varsinais-Suomen alueella
arvosana neljä sai eniten ääniä 48 %:n osuudella ja arvosana viisi sai 40 %
äänistä (kuva 24).
Tiedotuksen painopisteet eroavat eri yt-alueilla toisistaan jossain määrin.
Liedon maataloustoimisto panostaa Facebook-tiedotteisiin ja palvelee siten seuraajiaan koko Varsinais-Suomen viljelijäväestöä. Somerolla tiedotusta täydennetään kirjeposteilla. Salossa panostetaan eri tavoin kohdennettuihin sähköposteihin. Yksittäisistä sanallisista vastauksista on havaittavissa, että kukin toimintamalli saa omalla alueellaan kiitosta. Parhaimmat
arvostelupisteet tiedotuksestaan sai Salo, jossa arvosanan viisi antoi 52 %
vastaajista ja 43 % antoi arvosanaksi neljä. Sähköpostitiedottamisen hyödyt löytynevät nopeudesta ja kohdentamisen mahdollisuudesta.
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Kuva 24. Maataloustoimiston tiedotuksen tehokkuus ja oikea-aikaisuus
(asteikko 1= heikko, 5= erittäin hyvä)
8.2.9 Maaseututoimiston tarjoaman tai järjestämän koulutuksen tärkeys
Kysymys maataloustoimiston tarjoaman tai järjestämän koulutuksen tärkeydestä sai keskimääräiseksi arvosanakseen 3,8. Kysymykseen vastasi 487
henkilöä.
Arvosana on yllättävän alhainen. Paimion yt-alueella koulutuksen tärkeys
arvioitiin arvosanalla 4,2, Salossa arvosanalla 4 ja muiden yt-alueiden arvosanat vaihtelivat välillä 3,6 - 3,9. Yt-alueiden järjestämät tilaisuudet kokoavat kuitenkin kuulijoita runsaasti vuosittain. Ainoastaan vuoden 2020
koronakeväänä koulutuksia ei järjestetty.
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Arviointiin on saattanut vaikuttaa se, että Varsinais-Suomessa koulutuksia
järjestetään myös yhteistyössä ELY-keskuksen ja MTK:n kanssa ja toisaalta
voimassaolevan ohjelmakauden aikana koulutukset eivät ole sisältäneet
uusia asioita, vaan pikemminkin vanhan kertausta.
Huomioitavaa on, että ohjelmakauden vaihtuessa ja suurten tukiehtomuutosten yhteydessä kuitenkin 47 % viljelijöistä toivoo enemmän paikallisesti
järjestettyjä tukikoulutuksia.
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Kuva 25. Maaseutupalveluiden tarjoaman / järjestämän tukikoulutuksen
tärkeys (1=vähäinen, 5= erittäin tärkeää)

8.2.10 Henkilökohtaisen palvelun tärkeys
Kysymykseen maaseutuhallinnon henkilökohtaisen palvelun tärkeydestä
vastasi 488 henkilöä. Henkilökohtaisen palvelun kokee kaikista tiloista 83
% erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi ja isommista tiloista 86 %. Vain 2 % vastaajista uskoo pärjäävänsä yksinomaan sähköisten palveluiden avulla (kuvat 26 ja 27).
Vastauksista tulee selkeästi ilmi yksilöneuvonnan tarve monimutkaisen,
mutta tärkeän tukijärjestelmän yksityiskohdista. Nykyviljelijä käyttää apunaan runsaasti sähköisiä palveluita ja kokee Vipu-palvelun hyväksi. Luetut
tekstit, säädösten runsaus, kylältä kuullut väitteet ja jopa sähköinen tukihaku tuottavat kuitenkin paljon kysymyksiä, joihin viljelijä kaipaa henkilökohtaisia vastauksia ja varmistuksia.
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Henkilökohtaisen palvelun tärkeys
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Kuva 26. Minulle maaseutuhallinnon henkilökohtainen palvelu on
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Kuva 27. Vertailu isojen ja pienten tilojen kesken henkilökohtaisen palvelun tärkeydestä

8.2.11 Toiveita tukihaun muutostilanteissa ja ennakoivan tiedon tärkeys
Vastaukset viljelijän toiveista ohjelmakauden vaihtuessa tai suurten tukimuutosten aikaan haastavat maataloushallintoa tiedottamaan ja kouluttamaan viljelijöitä, kun järjestelmään tulee muutoksia.
Suurin osa, 58 % viljelijöistä, toivoo, että Vipu-palvelu kehittyisi entistä
neuvonnallisempaan suuntaan ja 49 % toivoo enemmän paikallisesti järjestettäviä tukikoulutuksia (kuva 28).
Vastaukset Vipu-palvelun tärkeydestä eivät yllätä, sillä sähköisen tukihaun
osuus päätukihaun jättäneistä on jo nykyisellään 94 %. Käytännön tukihakutilanteessa on tärkeää, että viljelijä saa sovelluksesta ajan tasalla olevia
huomautuksia ja pystyy niiden tietojen avulla korjaamaan hakemuksestaan teknisiä ja inhimillisiä virheitä.
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Koulutusten tarpeellisuuskaan ei yllätä, sillä koulutuksiin on osallistunut
vuosittain runsaasti väkeä ja uuden tiedon omaksuminen kuulemalla ja
keskustelemalla on usein helpompaa kuin lukemalla.
Sähköiset koulutustallenteet ja webinaarit otettiin entistä laajempaan
käyttöön vuoden 2020 keväällä. Vastanneista 35 % toivoo, että etenkin
muutostilanteissa löytyy sähköisiä koulutustallenteita. Niiden suosio perustunee ajasta ja paikasta riippumattomaan kuuntelumahdollisuuteen,
joissa myös kuuntelun kertaus on mahdollista.
42 % toivoo, että maaseutuhallinto voi tiedottaa muutoksista nykyistä
enemmän sähköpostitse. Selvästi vähäisemmän suosion saa erilaiset keskustelutilaisuudet joko hallinnon tai viljelijäväestön kesken.
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Kuva 28. Palvelutoiveita tukijärjestelmän ohjelmakauden vaihtuessa tai
suurten tukimuutosten alla
Suurin osa viljelijöistä kaipaisi ennakoivaa tietoa tulevan ohjelmakauden
sisällöstä. Ehdottoman tärkeäksi ennakoivan tiedon näkee 58 % kaikista
vastaajista ja jossain määrin tärkeäksi 39 % (kuva 29). Isompien tilojen tiedon tarve on sitäkin suurempaa, sillä 64 % näkee sen erittäin tärkeäksi
(kuva 30).
Vastaukset kuvaavat viljelijän tarvetta pitkäaikaisiin suunnitelmiin. Investoinnit ovat kalliita ja pienemmätkin muutokset tuotantosuunnissa tai viljelykierrossa voivat vaatia merkittäviä panostuksia. Ongelmana on se, että
uuden ohjelmakauden sisältö muotoutuu viimeisten kuukausien aikana
ennen sen alkamista, eikä sen sisällöstä ole pystytty tiedottamaan. Selvää
kuitenkin on, että viljelijä kaipaa ennakoivaa tietoa ja hänelle tulisi sitä tarjota.
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Kuva 29. Haluaisin ennakoivaa, vaikkakin epävarmaa tietoa tulevan ohjelmakauden (tukiehtomuutosten) sisällöstä
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Kuva 30. Vertailu isojen ja pienten tilojen kesken ennakoivan tiedon tarpeesta

8.2.12 Sosiaalinen media tiedon välittäjänä
Tiedon välityksen mahdollisuudet ovat kasvaneet viime vuosien aikana.
Yhä useampi viljelijä seuraa sosiaalisia medioita. Kyselyn perusteella Facebook-viestit tavoittavat 35 % viljelijöistä ja WhatsApp-viestit 57 % (kuva
31). Liedon yt-alueella 49 % ilmoittaa seuraavansa Facebook-tiedotteita ja
WhatsApp tavoittaa 66 % vastanneista. Muilla yt-alueilla Facebookin
kautta tieto välittyisi vain 30 - 36 %:lle vastaajista.
Liedon maataloushallinnon yt-alue on panostanut Facebook-tiedotteisiin.
Se lieneekin syynä arvioinnin %-osuuksiin. Osa viljelijöistä on jopa saattanut ryhtyä Facebook-käyttäjäksi juuri maaseutuhallinnon tiedotteiden johdosta.
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WhatsApp on sähköposteihin ja tekstiviesteihin verrattavissa oleva henkilökohtaisempi tiedonvälityskanava, jonka tavoittavuus on hyvä, mutta tiedonvälittäjälle Facebook- ja sähköpostiviestejä työläämpi.
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Kuva 31. Mikä sosiaalinen media tavoittaa viljelijän
8.2.13 www.ruokavirasto.fi -sivut tiedon välittäjänä
Ruokaviraston www-sivut ovat tukihallinnon laaja-alaisin ja ajankohtaisin
tiedonvälityskanava. Tietoa ja tiedotettavaa on paljon ja haasteena on sen
kirjoittaminen ymmärrettävään muotoon ja helposti löydettäväksi. Kysymyksen perusteella kuitenkin 77 % kertoo löytävänsä tiedon sivuilta kohtuullisen hyvin ja 12 % erittäin hyvin (kuva 32).
Ruokaviraston www-sivut saavat näin ollen kiitettävän arvosanan ja vain
11 % kokee tiedon ymmärrettävyyden tai löytämisen haasteelliseksi.
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Kuva 32. Löydän tietoa www.ruokavirasto.fi -sivuilta

erittäin hyvin
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8.2.14 Palveluiden onnistuminen kevään 2020 poikkeusolojen aikana
Koronakevään 2020 aikana paikallisten maataloustoimistojen ovet olivat
pääosin suljettuja ja henkilöstö etätöissä. Henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa pyydettiin suosimaan asioimista puhelimitse tai sähköpostitse. Toimistoissa palveltiin vain rajoitetusti ja useimmissa vain ajanvarauksella. Jokainen yt-alue huolehti kuitenkin, että tarvittaessa henkilökohtaista palvelua oli saatavissa tavalla tai toisella. Koulutuksista tehtiin sähköisiä tallenteita yhteistyössä yt-alueiden, MTK:n ja ELY-keskusten kanssa. Viljelijöille
järjestettiin Teams-palavereja, joissa viljelijöillä oli mahdollisuus esittää
erilaisia tukihallintoon liittyviä kysymyksiä. Koronakevättä 2020 leimasi
näin ollen sähköisyys ja etäpalvelut.
Kyselyn perusteella 99 % viljelijöistä koki, että maaseutuhallinnon palvelut
onnistuivat hyvin tai kohtuullisen hyvin kevään 2020 aikana (kuva 33). Huomioitavaa kuitenkin on, että isompien tilojen tyytyväisyys poikkeuskevään
järjestelyihin oli jossain määrin vähäisempää (kuva 34), mikä saattaa johtua isojen tilojen esille tuomasta henkilökohtaisen palvelun tarpeesta.
Vastausten perusteella etätöiden haitta asiakaspalvelulle jäi vähäiseksi ja
toisaalta sähköisinä tallenteina seurattavat koulutukset saivat hyvän palautteen ja näin ollen niitä tarvittaneen myös jatkossa.
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Kuva 33. Maataloushallinnon palvelu onnistui kevään 2020 aikana olosuhteisiin nähden
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Kuva 34. Vertailu isojen ja pienten tilojen kesken, miten maataloushallinnon palvelu onnistui kevään 2020 aikana olosuhteisiin nähden
Kysymykseen sähköisten tukikoulutusmateriaalien hyödyntämisestä kevään 2020 aikana vastasi 483 henkilöä. Heistä noin 80 % kertoi tutustuneensa joihinkin sähköisesti luettaviin tai kuunneltaviin materiaaleihin.
Ruokaviraston hakuopas oli suosituin ja siihen oli tutustunut noin 51 % vastaajista. Kuntien / yt-alueiden ja MTK:n www-sivuilla oli koulutusmateriaaleihin tutustunut 44 % vastanneista (kuva 35).
Www-sivujen koulutustallenteet ovat osoittautuneet hyviksi ja seuratuiksi.
Vastaukset kannustavat jatkamaan nykyistä käytäntöä www-sivuille tallennetuista koulutusmateriaaleista. Sen sijaan Teams-palaverien suunnittelu
ja saavutettavuus edellyttävät parannuksia. Teams-palaverit tiedonvälityskanavana oli kevään 2020 uusi tuotos ja saavutti kyselyyn vastaajista vain
8 % (kuva 35).
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Kuva 35. Tutustuin kevään 2020 aikana tukikoulutuksen materiaaliin

8.2.15 Maatalousyrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat
Varsinais-Suomessa tilojen lukumäärä on vähentynyt noin 2 - 3 %:n nopeudella lähes koko EU-ajan. Vastausten perusteella sama tahti jatkuu myös
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seuraavan viiden vuoden ajan. 12 % vastaajista ilmoitti lopettavansa itsenäisen maatalousyrittäjyyden seuraavan 5 vuoden aikana. Lähes 60 %
suunnittelee jatkavansa maatalousyrittäjyyttä yli 10 vuotta ja 29 % 5 - 10
vuoden ajan (kuva 36). Isommista tiloista 81 % suunnittelee jatkavansa yli
10 vuotta ja vain 4 % lopettanee 5 vuoden sisällä (kuva 37).
Mitään dramaattista vähentymistä ei näin ollen ole odotettavissa Varsinais-Suomen viljelijöiden lukumäärässä. Kun tulevien ohjelmakausien
mahdollisuudet ja velvoitteet koskevat suurinta osaa nykyisistä viljelijöistä,
kannustavat ja haastavat ne maaseutuhallintoa niin tiedotuksen kuin palvelunkin suhteen.
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Kuva 36. Tulevaisuuden suunnitelmissani on, että tilamme jatkaa itsenäisenä yrityksenä
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Kuva 37. Vertailu isojen ja pienten tilojen välillä itsenäisenä yrittäjänä jatkamisesta
Kysymykseen maatilan sukupolvenvaihdoksen ajankohdasta vastasi 472
henkilöä. Vastanneista 76 % ja isommilla tiloilla 92 % uskoo, että tilalle löytyy jatkaja. Lisämaaksi vuokrausta tai myyntiä suunnittelee 24 % kaikista
viljelijöistä (kuvat 38 ja 39).
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Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen 1 - 5 vuoden sisällä noin 14 %:lle kaikista vastaajista ja 18 %:lle 6 - 10 vuoden sisällä (kuva 38). Onnistuneen
sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on tärkeä ja suuri haaste tilalle. Maaseutuhallinnon palveluita tarvitaan viimeistään sukupolvenvaihdostilanteen ollessa ajankohtainen, kun viljelijätiedot, hakemukset ja sitoumukset
siirretään uudelle yrittäjälle.
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Kuva 38. Tilallani on tarkoitus tehdä sukupolvenvaihdos (spv)
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Kuva 39. Vertailu isojen ja pienten tilojen välillä, onko tilalla spv suunnitelmia
Kysymykseen investointihalukkuudesta vastasi yhteensä 481 henkilöä.
Heistä 49 % kertoi, ettei suunnitelmissa ole lisäpellon hankintoja.
46 % kertoi, että suunnittelee lisäpellon hankintaa alle 50 ha ja yli 50 lisähehtaarin hankinta kiinnostaa 5 % vastaajista (kuva 40).
Merkittävä osa viljelijöistä on näin ollen valmis tilakoon kasvattamiseen.
Vastaukset kuvastavat uskoa tulevaisuuteen ja kannattavuuden mahdollisuuksiin Varsinais-Suomessa.
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Kuva 40. Onko suunnitelmissani investoida jatkossa vuokraamalla tai ostamalla lisäpeltoa seuraavan 5 vuoden aikana
Kysymykseen kotieläintuotannon investointisuunnitelmista vastasi 485
henkilöä. 6 % vastaajien kokonaismäärästä eli 29 henkilöä kertoi, että
suunnittelee kotieläintuotantoon uudistuksia tai laajennusta (kuva 41).
Investointia suunnittelevien määrä on huomattava, sillä se osoittaa noin
27 %:lla kotieläintiloista olevan halukkuutta uudistukseen tai laajennukseen.

Kotieläintilan investointisuunnitelmat
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Kuva 41. Onko suunnitelmissani investoida laajentamalla tai merkittävästi
uudistamalla kotieläintuotantoa seuraavan 5 vuoden aikana

8.2.16 Maatalousyrittäjien odotukset palveluilta tulevaisuudessa
Avoin kysymys maataloushallinnon tulevaisuuden palveluista tuotti 126
toivetta. Vastauksissa yleisimmin esiintyvät sanat olivat hyvää, henkilökohtaista, tietoa, samaa ja palvelua. Maatilojen kokoluokittain jaetut vastaukset osoittavat, että lähes kaikki toivovat aktiivista ja asiantuntevaa lähipalvelua sekä tietoa myös tulevista järjestelmistä selkokielisesti
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esitettynä. Paikallista asiantuntemusta arvostetaan ja tyytyväisyys paikallisten yt-alueiden palveluihin huokui suurimmasta osasta vastauksista.
Vaikka sähköinen Vipu-palvelu on koettu toimivaksi, se ei kuitenkaan korvaa henkilökohtaista palvelua. Maaseutuhallinnon henkilökohtaisten palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. Viestintä tulee olla selkeää ja
ymmärrettävää myös jatkossa. Maataloushallinnolta odotetaan aktiivista,
oma-aloitteista tiedotusta ajankohtaisista asioista, neuvonnallista roolia ja
koulutuksia etenkin ohjelmakauden muuttuessa.
Yksittäisiä toiveita esitettiin Sucroksen viljelijäsopimuksen toimituksen
sähköistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen kaupan, neuvonnan, maatalousyrittäjien ja -hallinnon välille siten, että kaikki hyötyisivät.
Vaikka henkilökohtaisen ja helposti tavoitettavan, ymmärrettävän palvelun tarve on suuri myös tulevaisuudessa, tulee vastauksista ilmi, että sähköisten palveluiden ja toimintatapojen odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa. Helppous, tavoitettavuus ja ymmärrettävyys ovat viljelijän ykköstoiveita palveluille.
8.2.17 Kehittämistoiveet maataloushallinnon palveluketjulle
Vapaita viestejä ja kehittämistoiveita tuli yhteensä 101 kpl. Kuntien yt-alueiden maaseutupalvelut saivat runsaasti kiitosta hyvästä palvelusta. Kiitokset sisälsivät tyytyväisyyden yt-alueiden aktiiviseen sähköposti- ja facebook-tiedottamiseen, neuvonnalliseen rooliin ja huolenpitoon. Palvelun
lähestyttävyys ja auttamishaluisuus sai kiitosta. Liitteiden lähettämismahdollisuus sähköpostitse koettiin toimivaksi. Kunnat saivat myös yksittäisiä
kommentteja paikallisten toimistojen säilyttämisen tarpeellisuudesta.
Vipu-palvelun toivottiin kehittyvän entistä helppokäyttöisempään ja neuvonnallisempaan suuntaan. Etenkin karttapiirrosten toivottiin kehittyvän.
Yksittäisessä kommentissa Vipu-päätukihaun ja karttakorjausten toivottiin
avautuvan nykyistä aikaisemmin.
Viesteistä tuli jälleen esille viljelijöiden toiveet tukijärjestelmän yksinkertaistamisesta, selkeistä ohjeista, valvonnan siirtämisestä neuvonnallisempaan suuntaan, tukioikeusjärjestelmän poistamisesta, Ruokaviraston nettisivujen hakutoimintojen kehittämisestä sekä hakuoppaan kehittämisestä. Muutamista kommenteista tuli esille tyytymättömyys ns. hömppäheinien tukijärjestelmään ja niiden tukitasoon.
Muutama yksittäinen kommentti suuntautui myös koko tukijärjestelmään.
Yksi koki järjestelmän turhaksi, toinen koki sen epätasa-arvoiseksi pienille
kotieläintiloille ja muutama oli tyytymätön jatkuviin pinta-alamuutoksiin.
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8.2.18 Yhteenveto kyselyn tuloksista
Kyselyyn vastanneiden peltoala, ikäjakauma, tuotantosuunta ja tulevien
yrittäjävuosien lukumäärä edustavat hyvin Varsinais-Suomen maatilojen
tilannetta. Yrittäjävuosien ja suunnitelmissa olevien sukupolvenvaihdosten lukumäärät kertovat viljelijöiden tulevaisuuden uskosta ja siitä, miten
maatalouden harjoittaminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, vaikka lopettavien maatilojen määrä jatkuu entiseen malliin. Viljelijä on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet varsinaisen maataloustyön, rakennemuutosten ja ohjelmakauden muutosten suhteen.
Viljelijä tarvitsee toimivan sähköisen tukihakujärjestelmän lisäksi yksilöllistä henkilölähtöistä neuvontaa. Kyselyyn vastanneista lähes 80 % tekee
kokonaan itse maatalouden tukihakemukset ja näin ollen yt-alueiden palvelun tarve on huomattava. Yt-alueiden maaseutuhallinnon tavoitettavuuteen, palveluasenteeseen ja ammattitaitoon ollaan tyytyväisiä. Palveluasenne sai keskimääräiseksi arvosanakseen 4,6. Jokaisen yt-alueen palveluasenne oli kiitettävää ja arvioinnin vaihteluväli oli 4,4 - 4,8. Myös tavoitettavuudeltaan ja ammattitaidoiltaan yt-alueiden palvelut saivat kiitettävät arvosanat. Tavoitettavuudessa arvioinnit vaihtelivat yt-alueittain välillä
4,1 - 4,4 ja ammattitaito välillä 4,4 - 4,6. Yt-alueiden arvioinneista ei kuitenkaan voi tehdä keskinäisiä vertailua, koska asiakkailla ei ole vertailupohjaa ja kokemusta toisten alueiden palveluista. Tärkeintä on arvioinnin kokonaistaso ja palautteen henki. Kaikkien yt-alueiden palautteista tuli selkeästi esille tyytyväisyys palveluihin ja osasta pelko oman palvelutoimiston
menettämistä. Kaikki palvelun laatua koskevat kysymykset saivat kiitettävän arvosanan jokaiselta yt-alueelta.
Myös yt-alueiden tiedotus sai kiitettävän yleisarvosanan (4,3). Korkeimman arvosanan 4,5 sai yt-alue, joka panostaa henkilökohtaisiin sähköpostitiedotteisiin. Vastaavasti tapa tiedottaa sosiaalisen median kautta sai kiitosta toisen alueen viljelijöiltä. Yt-alueiden järjestämien koulutusten tärkeyden suhteen palaute oli vaatimattomampaa. Ainoastaan kahden alueen viljelijät kokivat yt-alueiden järjestämät koulutukset niin tärkeiksi, että
arvosana alkoi numerolla 4. Paikallisen maataloustoimiston sijainnista esitettiin suurin tarve Someron alueelta ja pienimmät tarpeet Liedon, Paimion ja Vehmaan yt-alueilta kuitenkin niin, että suurin osa kaikista Varsinais-Suomen viljelijöistä toivoo saavansa palvelut alle 30 km etäisyydeltä.
Noin kolmannes viljelijöistä on valmis 50 km palveluetäisyyteen. Paimion
vastausten vähäisyys kuitenkin heikentää yt-alueensa tuloksen luotettavuutta.
Yleiset tiedotteet ja koulutustilaisuudet auttavat viljelijää omaksumaan tukijärjestelmän yleiset vaatimukset, mutta sen lisäksi 83 % ja isommilla tiloilla 86 % vastaajista kokee, että maaseutuhallinnon henkilökohtainen
palvelu on tärkeää tai erittäin tärkeää. Suuri osa viljelijöistä kaipaisi myös
ennakoivaa tietoa tulevan ohjelmakauden sisällöstä. Uusi ohjelmakausi
haastaa kuntien yt-alueita, ELY-keskusta ja MTK-Varsinais-Suomea kehittämään koulutus- ja tiedotustarjontaansa. Paikallisesti järjestetyt
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koulutustilaisuudet ovat tärkeitä etenkin muutosten edessä, mutta sähköisiä palveluitakin on opittu käyttämään. Koronakevät 2020 opetti monet
yrittäjät tutustumaan uusiin palvelumuotoihin. On helppo uskoa, että sähköiset koulutustallenteet tai verkkotapaamiset, kuten Teams-palaverit tulivat jäädäkseen ja kasvattaakseen suosiotaan. Koulutuksen järjestäjällä ei
ole suurtakaan merkitystä. Tärkeintä on se, että koulutus on riittävän paikallista ja helposti hyödynnettävissä tilan tarpeisiin.
Onnistuneet palvelut ja tyytyväiset asiakkaat haastavat maataloushallinnon jatkamaan entiseen malliin. Henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta palvelemaan asiakasta. Suomen maataloushallinnolla ei ole varaa kadottaa paikallisten maataloustoimistojen palvelukokonaisuutta. Tulevaisuus haastaa palveluita mukautumaan uuteen ohjelmakauteen, maatalousyritysten rakennemuutoksiin, investointeihin, sähköisen asioinnin kehittämiseen ja jatkuvasti muuttuvien tiedollisten ja taidollisten neuvojen
antamiseen asiakkaille.

9

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, MITEN ASIAKASPALVELUN TARPEISIIN VOIDAAN
VASTATA TULEVAISUUDESSA
Maatilojen lukumäärän, sähköisen asioinnin ja maatalouspolitiikan yksityiskohtien kehityksellä on ratkaiseva merkitys tulevaisuuden maaseutuhallinnon rakenteisiin ja palvelun tarpeeseen. Huomattava määrä tiloista
on valmis lisäpellon hankintaan, uskovat tulevaisuuteen ja jatkavat kasvuaan. Ennustettavissa on, että myös eläintilojen keskuudessa rakennekehitys jatkuu nykyiseen malliin ja jatkavat tilat investoivat yhä suurempiin tuotantotiloihin. Kyselyn perusteella noin 27 % kotieläintiloista investoi tuotantoaan uudistamalla tai laajentamalla. Kasvavat, erikoistuvat, osa-aikaiset ja monialaiset maatilat keskittyvät kuitenkin jatkossa yhä selkeämmin
oman erikoisalansa tuotantoon ja hankkivat monipuolisesti palveluita tilan
ulkopuolelta. Tilan päätuotantosuunta, sen rinnalla harjoitettava yritystoiminta tai vaikkapa palkkatyö vaativat ison osan viljelijän työtunneista, jolloin myös maatalous- ja tukihallinnon palveluita sekä neuvoja haetaan tilan
ulkopuolelta. Tärkeän osan näistä palveluista tuottaa viljelijöiden lähellä
toimivat yt-alueiden virkamiehet, jotka pyrkivät monin tavoin selkeyttämään tukihallinnon sisällöllisiä yksityiskohtia ja viestittämään viljelijöille
kulloinkin ajankohtaisista asioista. Yt-alueilta saatavan neuvonnan tarve
korostuu tiloilla, jotka tekevät itsenäisesti tukihakemuksensa, suunnittelevat yritystoimintaansa pitkälle tulevaisuuteen ja haluavat hallita säädösten
yksityiskohtaiset ehdot.
Palvelukokonaisuuteen ollaan nykyisellään tyytyväisiä. Yhteiskunta kuitenkin muuttuu ja paineet myös maataloushallinnon rakenteiden uudistukseen ovat todennäköisiä tulevaisuudessa. Suomen valtion ja kuntien velkamäärät voivat nostaa jokaisen hallinnonalan muutosten keskelle. Maatilojen keskimääräinen koko jatkaa kasvuaan ja yhä useamman maatilan
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viljelypinta-ala on satoja hehtaareita. Kotieläintilojen eläinmäärät ja liikevaihto ovat todella suuria. Digitalisaatio, automatiikka ja robotiikka lisääntyvät maatilojen arjessa. Viljelijöiden lukumäärä vähenee. Etenkin viljelijöiden lukumäärän vähentyminen on usein esitetty perusteeksi maaseutuhallinnon uudistustarpeille. Kyselyn perusteella kuitenkin suurimmat tilat
hyödyntävät laajasti maaseutuhallinnon palveluita, uskovat tarvitsevansa
niitä tulevaisuudessa ja näkevät henkilökohtaisen palvelutarpeen sähköisen palvelun rinnalla tarpeelliseksi. Suurten tietomäärien käsittely, yritystoiminnan johtaminen ja tilan kehitystarpeet näyttäisivät lisäävän maataloushallinnosta saatavan palvelun tarvetta. Maataloushallinnon neuvontapalvelut ovat myös osa tilojen riskien hallintaa, jonka tarve korostuu isommilla tiloilla.
Yhteiskunnan taholta ympäristöasioiden korostaminen, ilmaston muutoksen ehkäiseminen ja uusi ohjelmakausi luovat merkittäviä haasteita maataloushallinnon tehtäviin ja neuvonnalliseen rooliin. Muutokset ovat suuria tilatasolla, mutta ne ovat merkittäviä myös yhteiskunnallisesti ja elinkeinopoliittisesti.
On selvää, että maataloushallinnon neuvontapalvelut ja hyvä tavoitettavuus tulee säilyttää. Yt-alueiden maataloushallinto on osoittanut tarpeellisuutensa maatalouspoliittisessa kokonaisuudessa. Muutokset hallinnon
rakenteisiin tulisi tehdä varovasti ja asiakkaan palvelutarpeita ennakoiden.
Rakennemuutoksen edetessä pienimmistä maataloushallinnon toimipisteistä voidaan luopua niin, että etäisyys maaseututoimistojen palveluihin
olisi enintään 30 km tai vähintäänkin alle 50 km. Tukiehtojen yksityiskohdilla on ratkaiseva merkitys asiointitarpeisiin paikallisissa maataloustoimistoissa. Jo yksinomaan tukioikeusjärjestelmästä luopuminen tai sähköistäminen vähentää asiointikäyntejä merkittävästi. Neuvonnan saavuttaminen
puhelimitse on tärkeää. Sähköisten palveluiden lisääntymiseen uskotaan.
Viljelijät toivovat yhä neuvonnallisempia sähköisiä palveluita. Myös paikallisten yt-alueiden tulee kehittää sähköisiä palveluitaan laaja-alaisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen. Huoli tukimenetyksistä ja byrokratian koukeroista on kuitenkin ilmeinen, eikä maataloushallinnon henkilökohtaisesta
palvelusta olla valmiita luopumaan, vaikka palvelun tarpeen arvioidaan laskevan tukiehtojen muutosvuosien tarpeita lukuun ottamatta. Ohjelmakauden muutosvaiheessa tiedon ja palveluiden tarve on suuri. Kun lisäksi on
ennustettu, että myös uusi tukijärjestelmä on monimutkainen eri tukipilareihin sijoittuvista ympäristö- ja ilmastotoimista johtuen, korostuu palveluiden tarve muutosvaiheessa entisestään.
Maataloushallinnon aktiivisuus tiedotuksessa ja koulutusten järjestämisessä on tärkeää. Parhaat kokemukset saadaan, kun tiedotus onnistutaan
kohdentamaan tilakohtaisesti ja alueellisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen ja tiedotuksen tapa on säännöllistä ja alueellisesti oikein valittu. Sähköisten tukihaun toivotaan kehittyvän entistä neuvonnallisempaan suuntaan ja etenkin karttakorjaukset nousevat kehitystarpeiden keskiöön. Käytännön neuvontatyötä vaikeuttaa usein epätietoisuus viljelijän ongelmatilanteesta. Tällöin ratkaisu voisi löytyä esimerkiksi jaetusta tietokoneen
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kuvanäkymästä. Jos viljelijällä olisi käytössään helppo tapa jakaa näyttö
hallinnolle nähtäväksi, olisi teknisten neuvojen antaminen nykyistä helpompaa.
Kuten Tero Vuorinen (Vuorinen, 2019) nettisivuillaan toteaa, voi palvelu
onnistua vain asiakkaan tarpeet ja toiveet tuntemalla. Yt-alueiden paikallis- ja viljelijän olosuhdetuntemus ovat tuottaneet onnistuneita palvelukokemuksia ja ovat arvokkaita koko suomalaiselle maataloushallinnolle, mikäli se säilyttää ammattitaitonsa, palveluasenteensa ja tavoitettavuutensa.
Yt-alueiden tulee kuitenkin muistaa velvoitteensa myös yhteiskunnan suhteen. Paineet ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi
tehtävään työhön tulevat sisältymään myös uusien ohjelmakausien tavoitteisiin.
Koronakevät 2020 osoitti, että etätyöt eivät lyhyinä jaksoina haittaa maataloushallinnon asiakaspalvelua, mikäli tietotekniikka, nykyaikaiset sovellukset ja yhteinen tiedon hallinta ovat laaja-alaisesti käytössä, hallinto huolehtii sisäisestä yhteistyöstään ja on puhelimitse asiakkaan saavutettavissa. Koska suurin osa näkee paikallisen maataloustoimiston tärkeäksi tai
erittäin tärkeäksi ja 76 % arvioi myös jatkossa asioivansa maataloustoimistossa paikan päällä ja 36 % koki sen parhaaksi asiointitavaksi, voidaan olettaa, että henkilökohtaisten tapaamisten tarve ja asiointi toimistoilla palautuu poikkeusolojen jälkeen.
Yhteistyön kehittäminen on tärkeää kaikkien maataloushallinnon toimijoiden kesken. Hyvällä yhteistyöllä voidaan kehittää viljelijöiden sähköisiä
koulutustilaisuuksia, Teams-keskusteluita, hallinnon yhdenmukaisuutta ja
neuvontapalveluiden saavutettavuutta. Sosiaalinen media on tiedon välittäjänä alkutaipaleellaan, mutta myös sen osalta yhteistyö auttaa käyttäjiään.
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Liite 1

Kyselytutkimus Varsinais-Suomen viljelijöille
Hei
Maatalouden päätukihaun hakuaika on päättynyt. Toivon, että maltat kiireiltäsi vielä hieman
käyttää aikaasi ja vastaat liitteenä olevaan maataloushallinnon asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyyn vastaamalla voit olla omalta osaltasi vaikuttamassa paikallisen maataloushallinnon asiakaspalvelun kehittämiseen.
Viljelijän asiakaspalvelutarpeet ovat meille tärkeitä. Korona-keväänä moni asia on hoidettu totutusta poiketen. Vastaamalla voit vaikuttaa, miten asiakaspalvelu ja viljelijäkoulutukset tulevaisuudessa hoidetaan.
Asiakastyytyväisyystutkimus on osa opinnäytetyötä. Työn aiheena on Asiakaspalvelun kehittäminen tulevaisuuden toimintaympäristössä. Kyselyyn vastaat nimettömästi. Työn on tilannut
MTK-Varsinais-Suomi.
Asiakastyytyväisyyskysely avautuu alla olevasta linkistä. Vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti.
https://link.webropolsurveys.com/S/DB2AAF4D84246080
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