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Kumppanuusmaatalous on kokonaisvaltainen ruokajärjestelmä. Keskeistä
siinä on kuluttajan ja tuottajan välinen tiivis yhteistyö sekä lyhyt elintarvikeketju. Kumppanuusmaatalous on noussut tila- ja torimyynnin rinnalle
pientuottajien lähiruoka- ja markkinointikanavaksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa kumppanuusmaatalousmallilla toimivia hankkeita on
syntynyt viime vuosina kymmenkunta eri puolille maata.
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kumppanuusmaataloutta sekä vuoden
2014 Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenille suunnattujen kahden kyselyn
tuloksia. Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnan piirteitä käsitellään myös
nelikenttäanalyysin avulla. Kohderyhmä tavoitettiin lähettämällä sähköisten kyselylomakkeiden linkit Livonsaaren osuuspuutarhan sähköpostilistalle. Jäsenkyselyyn vastauksia tuli 49 ja jäsenkyselyn vastausprosentti on
58 %. Toiminnassa onnistumisen arvioinnin avuksi sekä seuraavan kauden
toiveita varten laadittuun syksyn tyytyväisyyskyselyyn vastasi 56 jäsentä
loppusyksyn 91:stä jäsenestä. Näin ollen vastausprosentti oli tyytyväisyyskyselyssä 62 %.
Pohjimmiltaan Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet halusivat tukea lähiruuan tuotantoa. Satojakojen ansiosta osuuspuutarhan jäsenten kasvisten
käyttö monipuolistui. Kyselyiden puitteissa jäsenet esittivät toiveitaan
osuuspuutarhan toiminnan järjestämiseen, esimerkiksi joustavuutta satolaatikoiden tilaamisen aloittamisessa toivottiin. Satolaatikon noutaminen
joka viikko sekä satomaksun suorittaminen ennakkoon vaativat kuluttajalta ennakkoluulottomuutta ja sitoutumista. Henkilökohtainen suositteleminen oli paras tapa saada tietoa Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnasta.
Samalla se on ehkä merkittävin tekijä, joka johtaa päätökseen liittyä
osuuspuutarhan jäseneksi. Aktiivisen yhteydenpidon ja tiedottamisen ansiosta kuluttajat ymmärtävät paremmin, kuinka kumppanuusmaatalous
toimii. Tyytyväisyyskyselyyn vastanneet jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä
Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan. He ovat omaksuneet kumppanuusmaatalousmallin ja haluavat jatkossa olla mukana toiminnassa. Hyvä tuote, kumppanuusmaataloudesta kiinnostuneen kuluttajaryhmän tavoittaminen sekä aktiivinen yhteydenpito jäseniin ovat toiminnan jatkuvuuden tekijät.
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JOHDANTO
Kumppanuusmaatalous on kokonaisvaltainen ruokajärjestelmä. Keskeistä
siinä on kuluttajan ja tuottajan välinen tiivis yhteistyö sekä lyhyt elintarvikeketju. Kumppanuusmaatalous ja yhteisöviljely -sanat ovat vastineita
englanninkieliselle termille Community Supported Agriculture (CSA).
(Saltmarsh 4-5, 2011 ; Kuuluvainen 2013 ; Hendersson 2010.)
Kumppanuusmaataloudessa kuluttajat sitoutuvat maksamaan sato-osuuden
ennen satokauden alkua. Tuotoilla viljelijä tekee tarvittavat hankinnat. Ennakkoon maksettavien satomaksujen ansiosta sadon markkinointipaineet
ovat pienemmät. Satomaksun vastineeksi kuluttajat saavat satokauden ajan
viikoittain tuoreita ja lähellä tuotettuja kasviksia. Kumppanuusmaataloudessa kuluttajat jakavat myös riskin sadon epäonnistumisesta yhdessä viljelijän kanssa. (O`Hara & Stagl 2002, 518.)
Kumppanuusmaatalousmalli kehittyi 1970-luvulla Japanissa. Samaan aikaan vastaavanlaista toimintaa oli myös Saksassa ja Sveitsissä. Malli on
levinnyt laajalle Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. (Hinrichs 2000, 299.)
Ensimmäinen kumppanuusmaatalousmallilla toimiva osuuskunta perustettiin Suomeen vuonna 2011(Kuuluvainen 2013).
Tässä opinnäytetyössä käsitellään kumppanuusmaataloutta ja keskitytään
erityisesti pohtimaan kumppanuusmaatalouden tuottaman lisäarvon merkitystä
toiminnassa
mukana
oleville
jäsenille.
Osa kumppanuusmaataloustiloista tuottaa ja myy eläinkunnan tuotteita tai
viljatuotteita (Urgenci 2015 ; Saltmarsh, Meldrum & Longhurst 2011, 4–
5). Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä näitä elintarvikkeita, vaan opinnäytetyö on rajattu puutarhatalouden näkökulmasta. Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena ovat kyselyt, joiden kohderyhmä on Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet.
Naantalissa, Livonsaaren yhteisökylän mailla sijaitseva Livonsaaren
osuuspuutarha on perustettu kumppanuusmaatalousmallia mukaillen.
Osuuspuutarha tuottaa monipuolisesti kasviksia. Satokaudella satolaatikoita toimitetaan viikoittain lähiseudun jakopisteisiin, mistä jäsenet ne noutavat. (Livonsaaren osuuspuutarha n.d.) Keväällä 2014 Livonsaaren osuuspuutarhalla oli alkamassa kolmas toimintakausi. Edellisen vuoden jäsenistä jatkajia oli vain alle puolet. Livonsaaren osuuspuutarhan suurimmat tulot koostuvat jäsenten satomaksuista. Taloudellisesti toiminta on vaakalaudalla, mikäli jäsenmäärä on pieni.
Opinnäytetyössä pohdin, kuinka Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnan
edellytyksiä voisi parantaa. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten kumppanuusmaatalouteen kohdistuvia arvoja ja odotusten täyttymistä tarkastellaan kyselyn vastausten perusteella.
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OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEET
Suoritin keväällä 2014 yritystyöskentely-opintojakson Livonsaaren osuuspuutarhalla ja tutustuin sitä kautta kumppanuusmaatalousmalliin. Keväällä
liityin myös osuuspuutarhan jäseneksi.
Livonsaaren osuuspuutarhalla kasvatetaan monipuolisesti avomaan kasviksia. Toiminnan laajentaminen ei ole itseisarvo; tärkeää on kuulla kuluttajaa ja tarjota heille monipuolisesti lähellä tuotettuja kasviksia. Vuoden
2014 keväällä Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa jäseniä ja satomaksun jatkajia oli noin 40 kotitaloutta. Jatkuvuuden kannalta toivottava
osuuspuutarhan jäsenmäärää on noin sata jäsentä.

2.1

Livonsaaren osuuspuutarha
Livonsaaren osuuspuutarha on perustettu vuonna 2012. Osuuspuutarha sijaitsee Naantalissa, Livonsaaren yhteisökylän mailla. Livonsaaren osuuskunnan päätoimiala on puutarhatuotanto ja tarkoitus on edistää paikallisen
ruuan tuotantoa sekä tarjota mielekästä työtä Livonsaarella. Noin hehtaarin kokoisella peltoalalla viljellään monipuolisesti juureksia ja vihanneksia. Viljelyssä ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Esikasvatuksen
lisäksi muovihuoneessa kasvatetaan ruukkuyrttejä. Yleisimpien kasvisten
lisäksi osuuspuutarhalla kasvatetaan esimerkiksi mangoldia ja fenkolia.
(Livonsaaren osuuspuutarha n.d.) Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenistä
suurin osa asuu Turussa. Siten myös jakopisteitä on useampia eri puolilla
Turkua. Vuonna 2014 jakopisteitä Turussa oli viisi ja loput kolme jakopistettä olivat Livonsaarella, Askaisissa ja Raisiossa.
Livonsaaren osuuspuutarhan yritysmuoto on osuuskunta. Osuuskunta
muodostuu hallituksesta. Osuuskunnan hallitus tekee osuuskunnan toimintaan liittyvät päätökset kuullen myös jäsenistöä. Osuuskunta hoitaa viralliset asiat, kuten puutarhurin palkkaamisen, rahaliikenteen ja viljelyalan
vuokraamisen. (Livonsaaren osuuspuutarha n.d.)
Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä
osuudella, jonka nimellisarvo on 50 euroa. Liittymismaksun lisäksi osuuskunta kerää satomaksun, jonka määrästä päättää hallitus. Satomaksu palautetaan tuotteina, eli satokorvausta vastaan osuuskuntalaiset saavat satokauden kasviksia. Kerran viikossa jakopisteeseen toimitettavat laatikot sisältävät monipuolisesti tuoreita vihanneksia. (Livonsaaren osuuspuutarha
n.d.) Livonsaaren osuuspuutarhalla on oma logo (Kuva 1.).
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Kuva 1.

Livonsaaren osuuspuutarhan logo. (Kuva: osuuspuutarha.net n.d.)

Livonsaaren sidosryhmiä ovat muut Suomen kumppanuusmaatalousmallit,
esimerkiksi ensimmäisenä Suomessa aloittanut Herttoniemen ruokaosuuskunta. (Kuuluvainen 2013). Kuten useimmissa yhteisöviljelyprojekteissa
myös Livonsaaren osuuspuutarhalla on tärkeää olla vuorovaikutuksessa
asiakkaisiin. Livonsaaren osuuspuutarhan hallitus ja puutarhuri tiedottavat
toiminnasta jäsenille sähköpostitse sekä Facebookin ja kotisivujen avulla.
Toiminnallista yhteistyötä on talkoiden ja satokorvausten muodossa. (Livonsaaren osuuspuutarha n.d.)
2.2

Livonsaaren osuuspuutarhan toimintakausi 2014
Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnan edellytyksenä on riittävä jäsenpohja. Vuoden 2014 toimintakauden alussa osuuspuutarhan toiminnassa mukana jatkaville jäsenille tarjottiin etuna satomaksu viime vuoden hintaan.
Kuitenkin jatkajia oli alle puolet edellisvuodelta ja tavoitellusta jäsenmäärästä. Uusia jäseniä mukaan toimintaan hankittiin muun muassa tiedotustilaisuuksien avulla. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenmäärä oli satokauden
alussa 84. Kesän aikana jäseneksi liittyi vielä muutamia talouksia ja loppukauden jäsenmäärä oli 91. (Annala sähköposti 11.12.2014.)
Livonsaaren osuuspuutarhan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Puutarhalla
työskentelee palkattu puutarhuri. Osuuspuutarhuri tekee viljelysuunnitelman ja vastaa viljelystä. Kesällä 2014 Livonsaaren osuuspuutarhalla työskenteli kolme vapaaehtoista European Voluntary Service –ohjelman kautta. Myös jäsenet voivat osallistua työntekoon talkooperiaatteella.
Vuonna 2014 satomaksun suuruus oli 200 euroa ja satoa jaettiin 15 kertaa.
Satomaksuilla katetaan kuluvat menot, kuten puutarhurin palkka, siemenhankinnat, kuljetuskustannukset, työkalut, kastelujärjestelmän ylläpito,
lannoitteet ja biokalvokate. (Livonsaaren osuuspuutarha n.d.)
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2.3

Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten näkökulma
Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten vaihtuvuus on ollut suuri. Syitä
vaihtuvuudelle voi olla useita. Jäsenhankinta riippuu osuuskunnan hallituksen ja jäsenten aktiivisuudesta. Jäsenten pidempiaikainen sitoutuminen
helpottaisi Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnan jatkuvuutta. Tällöin jäsenhankintaan ei olisi tarpeen käyttää niin paljon voimavaroja. Tämän
opinnäytetyön tavoite on selvittää, mitä kehitettävää osuuspuutarhan toiminnassa on jäsenten näkökulmasta.
Pysyvä jäsenyys on monilla kumppanuustiloilla ongelma, kirjoittaa Goland (2002) kumppanuusmaataloutta käsittelevässä tutkimuksessa. Mikäli
kumppanuusmaatalous ei vastaa jäsenten odotuksia, aiheutuu siitä pettymyksiä eikä kumppanuustoiminnassa jatketa mukana. Toiminnassa mukana oleminen vaatii jäseniltä kulutuskäyttäytymisen muuttamista. Tutkimuksen kumppanuusmaataloustilan jäsenistä osa koki käytännöt haastaviksi. Mikäli kuluttajalle motivaationa liittyä mukaan kumppanuusmaatalousmalliin oli vain tuoreiden hyvien kasvisten saaminen, ei jäsenyys
yleensä kestänyt. Luultavasti juuri nämä jäsenet jäävät pois kumppanuusmaataloustoiminnasta, epäilee Goland. (Goland 2002, 19–23.)
Tässä opinnäytetyössä selvitetään kyselyiden avulla Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten odotuksia osuuspuutarhan toimintaan liittyen sekä arvoja, joita liitetään kumppanuusmaataloustoimintaan. Tavoitteena on löytää ja pohtia syitä jäsenten vaihtuvuudelle sekä nostaa esiin kuluttajanäkökulmasta kehitettävät osa-alueet. Kyselyiden avulla pyritään myös välittämään terveiset ja osaltaan pitämään yllä osuuspuutarhan jäsenten, hallituksen, puutarhurin ja jakopisteiden välistä yhteistyötä. Kysymällä toiminnan eri osa-alueista saadaan selville tarkempaa tietoa siitä, mitkä ovat
jäsenten näkökulmasta Livonsaaren osuuspuutarhan heikkoudet ja voidaan
löytää ratkaisuja, jotka auttavat toiminnan suunnittelussa. Samalla selvitetään, mitkä ovat Livonsaaren osuuspuutarhan vahvuudet ja lisäarvo kumppanuusmaatalousmallissa lähiruuantuotannonkanavana. Vahvuuksia selvittämällä saadaan tietää minkälaisiin tarpeisiin osuuspuutarha vastaa, ja niitä
voidaan hyödyntää markkinoinnissa.
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KUMPPANUUSMAATALOUS JA LÄHIRUOKA
Lähiruuan kysyntä on kasvussa ja usein lähiruuan tarjontakonsepteissa yhteyttä ruuan tuotantoon korostetaan. Uusissa lähiruuan tarjontakonsepteissa asiakkaiden sitoutuneisuus on merkittävä tai toiminta on asiakaslähtöistä. (Heikkilä 2014, 12.) Kumppanuusmaatalousmalli on kokonaisvaltainen
ruokajärjestelmä. Se kattaa työvaiheet tuotannosta jakeluun asti. Tuotantomäärät ovat pieniä ja ne toimitetaan lähialueille. 1970-luvulla kehitetylle
kumppanuusmaatalousmallille on useita eri termejä riippuen maasta, painotuksesta ja lähestymistavasta. Suomessa käytetään muun muassa termejä kumppanuusmaatalous ja yhteisöviljely. (Kuuluvainen 2013.) Kumppanuusmaataloustilojen toiminnan toteutus vaihtelee. Yhteisiä tekijöitä
kumppanuusmaataloustoiminnassa on: lyhyt elintarvikeketju ja jakelumalli, asiakkaiden sitoutuneisuus, ympäristönäkökulmien huomioiminen, lähi4
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tuottajan tukeminen ja taloudellisen riskin jakaminen jäsenten kesken
(Tegtmeier & Duffy 2005, 5.) Kumppanuusmaataloudessa ennen satokauden alkua viljelijältä ostetaan osuus tulevaan satoon. Kuluttaja maksaa
sato-osuudesta etukäteen sovitun summan keväällä, kun viljelijä tekee eniten investointeja. Näillä varoilla katetaan tulevan satokauden kulut. Vastineeksi kuluttaja saa tuoreita kasviksia koko satokauden ajan. (Goland
2002, 15 ; O´Hara 2011, 1.)
3.1

Yhteinen vastuu ja yhteinen päämäärä
Japanissa syntynyt teikei-malli edustaa suoraa tuottaja-kuluttajamallia,
jossa yhteisön ja viljelijän välinen vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö määrittelevät toimintaa. 1970-luvun voimakkaasti teollistuvassa ja kaupungistuvassa Japanissa torjunta-aineiden ja kemikaalien haitoista alettiin puhua
enemmän. Kaupungeissa asuvat kuluttajat, erityisesti pienten lasten äidit
olivat huolestuneita ruuan turvallisuudesta. Joukko naisia järjesti ruuanjakelukanavan, jonka kautta hankittiin luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa
suoraan viljelijältä. Yhteistyökumppaneiksi löytyi luonnonmukaisesta viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä lähitiloilta. Viljelyssä käytettävien kemikaalien aiheuttavat terveyshaitat sekä kemikaalien mahdolliset haittavaikutukset maan viljavuuteen huolestuttivat myös joitakin viljelijöitä. Teikeimallin toimintaperiaatteet laadittiin suoraa tuottaja-kuluttaja-mallia noudattaneen luomutuottajaryhmän yhteisten kokemusten perusteella. Toimintaperiaatteissa korostetaan kuluttajan ja tuottajan välistä molemminpuolista luottamusta, demokratiaa ja sitoutumista. Japanissa teikei-mallin synty
myötävaikutti myös Japanin luomuyhdistyksen perustamiseen. (Hill, &
Kubota 2007, 267–269 ; Japan Organic Agriculture Association 1993.)
Kumppanuusmaatalous voi olla kuluttaja- tai tuottajalähtöinen lähiruuan
tarjontakonsepti. Kumppanuusmaatalousmallin toteutustavat vaihtelevat
tilakohtaisesti ja hallinnollisesti kumppanuusmaataloudet toimivat eri tavoin. Kumppanuusmaatalousmalleja yhdistää kuitenkin se, että niiden takana on yhteisö, joka tukee paikallista tilaa. Tila on joko henkisesti tai laillisesti yhteisön oma. Jäsenet tai viljelijät jakavat tuotot ja riskit. (Saltmarsh
ym. 2011, 4–5; Worden 2004, 322). Kumppanuusmaatalousmallissa kuluttajat sitoutuvat ostamaan sato-osuuden etukäteen ennalta sovittuun hintaan. Satomaksua vastaan asiakkaat saavat tilalta tai sovitusta noutopisteestä viikoittain laatikollisen sesongin tuotteita, yleensä vihanneksia, juureksia ja hedelmiä. (O`Hara & Stagl 2002, 518.) Ruokaosuuskuntamallisessa kumppanuusmaataloushankkeessa osakkaiden vastuu ja omistajuus
on suurempi. Ruokaosuuskunnat tyypillisesti palkkaavat viljelystä vastaavan ammattitaitoisen puutarhurin. (Kuuluvainen 2013.) Asiakkaan ja
kumppanuustilan välinen sopimus voi olla sitoumus satomaksun maksamiseen, jäsenyys tai kannatusjäsenyys. Yhteistyö ei ole vain rahallista sitoutumista. Jäsenet voivat useissa kumppanuusmaatalousmalleissa osallistua konkreettisesi toimintaan esimerkiksi talkoilemalla ja vapaaehtoistyöllä. (Saltmarsh ym. 2011, 23–29.)
Kumppanuusmaataloustiloilla viljely on yleensä pienimuotoista, mutta
monipuolista. Monipuolinen tuotanto pienentää avomaatuotannon säästä
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johtuvia sadon epäonnistumiseen riskejä. Tilaajat ovat myös tietoisia viljelyyn liittyvistä epäonnistumisen riskeistä, esimerkiksi sääolosuhteiden
vaikutuksesta toimitusten sisältöön ja määrään. Kestävän maatalouden
harjoittaminen on yksi kumppanuusmaatalouden tavoitteista. Useat kumppanuustiloista tuottavat kasviksia luonnonmukaisin periaattein. (Saltmarsh
ym. 2011, 27 ; Worden 2004, 322 ; O´Hara & Stagl 2002, 518–519.) Viljelytavan lisäksi kumppanuusmaataloudessa kestäviä toimintatapoja pyritään noudattamaan vähentämällä ruokakilometrejä, tukemalla viljelijöiden
elinkeinoa ja edistämällä yleistä tietoutta lähiruuasta ja sen markkinointikanavista (O’Hara and Stagl 2002, 518–519).
Kumppanuusmaatalouden toimijoita kerätään yhteen paikallisilla ja kansainvälisillä tasoilla. Urgenci on kansainvälinen verkosto, joka linkittää ja
kokoaa yhteen kumppanuusmaataloustoimijoita ja -projekteja. Sivuille on
listattu kumppanuusmaatalousprojekteja, jotka toimivat eri puolilla maailmaa. Verkosto toimii hyvänä tiedonlähteenä ja yhteisenä foorumina kuluttajille, tuottajille ja muille kumppanuusmaatalousaktiiveille. Yhteisen
foorumin kautta tietoja on helppo jakaa ja tieto leviää laajalle englanninkielisellä sivustolla. (Urgenci 2015.)
3.2

Suomen kumppanuusmaatalousmalleista
Keski-Euroopassa kasvussa olevaa Community supported agriculturemallia muokattiin tarpeeseen sopivaksi, minkä pohjalta perustettiin Herttoniemen ruokaosuuskunta. Vuonna 2011 syntyi Suomen ensimmäinen
kumppanuusmaatalousmallilla toimiva Kaupunkilaisten oma pelto -hanke,
jota Herttoniemen ruokaosuuskunta hallinnoi. Kaupunkilaisten oma pelto hanke aloitti viljelyn Vantaan Korsossa viljelijöiksi palkattujen puutarhureiden vetämänä. (Kuuluvainen 2013.)
Useimmat Suomen yhteisöviljelypeltohankkeista ovat osuuskuntia. Kaupunkilaisten oma pelto -sivuston mukaan eri puolella Suomea toimivia
kumppanuusmaataloushankkeita on yhteensä neljätoista (Kaupunkilaisten
oma pelto n.d.) Suomessa useat kumppanuusmaataloudet esittelevät toimintaansa omilla kotisivuillaan ja Facebookissa. Muutoinkin erityisesti
sosiaalisessa mediassa yhteisöviljelijät vaihtavat kuulumisia ja tietoja. Sosiaalisen median kautta toimijoita voidaan koota yhteen ja verkostoituminen on helppoa.
Kaikki kumppanuusmaatalousmallit Suomessa eivät kuitenkaan myy
avomaavihanneksia. Espoossa Råbäckin tilalla asiakas voi ostaa haluamansa omenapuiden tuottaman omenasadon suoramyynnillä. Asiakkaan
puut nimikoidaan ja numeroidaan asiakkaan mukaan. Tilan omistaja ja viljelijä huolehtii omenatarhassa suoritettavista hoito- ja viljelytöistä. Asiakas noutaa kypsyneen omenasadon tilalta. Halutessaan asiakkaat voivat
osallistua esimerkiksi omenoiden sadonkorjuuseen. (Råbäck 2015.)
Luomuliitolla on kumppanuusmaatalous-hanke, jonka puitteissa on järjestetty kansainvälisiä tapaamisia. Tapaamisten ja tutustumisretkien aiheina
on ollut muun muassa uusien lähiruokamallien kehittäminen. Luomulehdessä raportoidaan kumppanuusmaatalouteen liittyvistä aiheista ja noste6
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taan esille toimijoita ympäri Eurooppaa. (Luomuliitto n.d.) Luomuliitolla
on oma kumppanuusmaatalous-logo (Kuva 2.).

Kuva 2.

Suomalainen kumppanuusmaatalous-logo. (Kuva:Luomuliitto 2014)

Lähi- ja luomuruuan kysyntä kasvaa jatkuvasti. Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitra peräänkuuluttaa uusien toimijoiden lisäksi uusien liiketoiminta- ja jakelumallien kehittämistä. (Sitra 2012.) Herttoniemen ruokaosuuskunta onkin tehnyt yhteistyössä Sitran kanssa Kaupunkilaisten oma
pelto- konseptista verkosta vapaasti käyttöön otettavan pienen oppaan,
jossa esitetään ytimekkäästi Kaupunkilaisten oma pelto –konseptin toiminta-ajatus ja annetaan käytännön ohjeita samanlaisen toiminnan aloittamiseen. Oppaassa esitetään muun muassa esimerkki budjetin laatimisesta.
Opas auttaa ruokaosuuskuntia ja omapeltohankkeita suunnittelevia käynnistämään toimintaa. (Herttoniemen ruokaosuuskunta n.d.)
3.3

Lähiruoka
Hallituksen lähiruokaohjelman mukaan lähiruuan tuotanto ja markkinointi
tapahtuvat samassa maakunnassa tai sitä vastaavalla pienemmällä alueella.
(Maa- ja metsätalousministeriö 2014.) Kuluttajien mielikuvia ja määritelmiä lähi- ja luomuruuasta käsittelevässä raportissa kuluttajista parhaiten
lähiruoan laatua kuvaa ruuan tuoreus. Myös lähiruokatuotteiden hyvä maku, tuoreus, tuotteiden yksilöllisyys, terveellisyys ja turvallisuus kuvaavat
kuluttajien mielestä lähiruokaa. Kuluttajat kokevat, että ruuan tuoreus ja
siten myös maku heikkenevät pitkien varastointi- ja kuljetusaikojen takia.
Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat myös päästöjä ja ylimääräisiä kustannuksia. (Isoniemi 2005 19-20.) Yhdysvaltalaisessa raportissa lähiruuan kysyntää tarkastellessa ilmenee, että ruuan tuoreus on lähiruokaa suosiville kuluttajille tärkein syy ostaa lähiruokaa. Kuluttajat haluavat ostaa lähiruokaa
myös tukeakseen paikallistaloutta, myös ruuan alkuperän tunteminen on
kuluttajille tärkeää. (Martinez, Hand, Da Pra, Pollack, Ralston, Smith, Vogel, Clark, Lohr, Low & Newman 2010, 29.)
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Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaa käsittelevässä kehitysraportissa
todetaan lähiruuan olevan globaali trendi. Kuluttajan näkökulmasta samoja syitä lähiruokaa kohtaan nostetaan esille: ruoan alkuperä halutaan tietää,
ruoan tekijöille halutaan saada kasvot, raaka-aineet halutaan saada tuoreina ja mahdollisimman käsittelemättöminä. Ruualta odotetaan elämyksiä,
tarinoita ja ennen kaikkea aitoutta ja maukkautta. (Maa- ja metsätalousministeriö 2013,11.) Lähiruokatrendiä vahvistavat sekä kuluttajien mielikuvat että kansalliset tavoitteet ja tuet.
Lähiruoka mielletään usein kuluttajalle kalliiksi vaihtoehdoksi (Heikkilä
2014, 51). Kuluttajat voivat kokea lähiruoan olevan vaikeasti saatavilla.
Lähiruokavalikoima voi olla suppea tai kuluttajat eivät edes tiedä, missä
lähiruokaa tarjotaan. Muun muassa näiden ongelmien ratkaisemiseksi
Suomessakin on syntynyt monia uusia jakelukanavia. Myös hallituksen
lähiruokaohjelmassa painotetaan lyhyiden jakeluketjujen tärkeyttä. Osaltaan lyhyet jakeluketjut vahvistavat toimijoiden yhteistyötä ja paikallista
tuotantoa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014.)
3.4

Lähiruuan kysyntä ja tarjonta
Elintarvikkeiden suurimmat markkinat ovat vähittäiskaupoissa ja tuotteen
pääsy vähittäiskaupan hyllylle on tuottajalle hyvä mahdollisuus saada tuotteitaan myyntiin. Erityisesti pientuottajalle kaupan elintarvikkeiden valikoimaan pääsy voi olla hankalaa, koska kauppa edellyttää elintarvikkeiden
tarjonnassa suurta volyymia. Vähittäiskauppa toimii markkinatalouden
ehdoilla, ja yhteistyö voi loppua pienen menekin tai tuotteen toimittajan
vaihdokseen. Kaupat vaativat myös toimitusvarmuutta, mikä on pientuottajille usein haasteellista. Vähittäiskaupan kanssa hintaa asettaessa kaupalla on vahva asema neuvottelijana. Tuottaja saa vähittäiskaupan myynnistä
usein pienemmän katteen tuotteistaan kuin muita tarjontakonsepteja käyttäessä. (Heikkilä 2014, 20.)
Volyymiltään pienempiä myyntikanavia käytettäessä tavoitettu kuluttajaryhmä on pienempi, mutta tuotteet pääsevät esille paremmin. Heikkilä
(2014) toteaa tutkimuksessaan lähiruuan tuottajien itse organisoitujen tarjontakonseptien olevan lyhyitä tarjontaketjuja. Raportissa haastatellut tuottajat kertoivat saavansa tuotteilleen paremman katteen. Lyhyissä tarjontakonsepteissa hintaan voi vaikuttaa enemmän itse, kun välikäsiä ei ole yhtä
paljon kuin pitkissä ketjuissa, esimerkiksi luomu- ja lähiruokaan erikoistuneen nettikaupan- Tilakauppa.fi perustaja Ira Hellstén toteaa haastattelussa tärkeäksi toimia reilun kaupan periaatteella eikä tuottajahintoja ei haluta polkea alas tinkaamalla (Hellstén, haastattelu 2013).
Lyhyiden ruokaketjujen eduiksi Heikkilä (2014) listaa jäljitettävyyden ja
tiedon tuotteen alkuperästä. Heikkilä lisää, että tuottajan ja kuluttajan välille syntyy luottamus avoimen tiedonkulun ansiosta. Kuluttajien ja muiden asiakkaiden sitouttaminen yritykseen kumppanuuden avulla mahdollistaa vuorovaikutuksen lisäksi toiminnan rahoituksen yritykselle. Uusien
rahoitusratkaisujen lisäksi erilaisia suoramyynnin malleja on kehitetty.
Niiden syntyyn on vaikuttanut osaltaan kuluttajien halu etsiä yhteistyössä
tuottajien kanssa uusia ja paremmin heidän tarpeensa täyttäviä lähiruuan
8
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tarjontamalleja. Kuluttajia ja muita asiakkaita voidaan sitouttaa toimintaan
myös erilaisilla kumppanuusmaatalouden ja yrittäjyyden muodoilla.
(Heikkilä 2014, 12.) Ruokaosuuskuntamuotoisia kumppanuusmaatalouksia on Suomessa useampia. Ruokaosuuskunnan toimintatapaa on selvitetty
luvussa 2. Sopimustuotannossa tehtävä pidempiaikainen sopimus sitoumus
helpottaa markkinointipaineita ja vakauttaa toimintaa.
Kysynnästä kertovat kuluttajalähtöiset lähiruuan tarjontakonseptit, esimerkiksi ruokapiirit. Ruokapiiritoimintaa, jossa lähi- tai luomutuotantoa halutaan tukea sekä vastata kysyntään, on ollut Suomessa hyvin pitkään. Kuluttajat valitsevat haluamansa tuotteet ruokapiirin tilausluettelosta. Tarjolla
on ruokapiiristä riippuen yleisimmin tuotteita lähituottajilta. Ruokapiiri
koostuu kuluttajajoukosta, joka tekee yhteistilauksen ja tilaa suuremman
määrän luomutuotteita suoraan paikallisilta tuottajilta. Joissakin ruokapiireissä voidaan täydennystä valikoimaan hankkia tilaamalla tuotteita myös
kauempaa. (Luomuliitto n.d.).
Ruokapiirin toimintatavoissa on paljon yhteistä kumppanuusmaatalouden
kanssa. Esimerkiksi ruuanjakelu toimii samoin kuin useilla kumppanuustiloilla. Ruokapiireillä on sovittu jakelupiste, minne yhteistilaukset toimitetaan ja mistä asiakkaat noutavat tuotteensa. Tilaajat ovat myös aktiivisia,
jaot ja punnitukset hoidetaan yleensä vapaaehtoisvoimin. Luomuliitto kirjoittaakin: ”Ruokapiirin toiminta voi olla alku tiiviimmälle yhteistyölle
maatilan kanssa” (luomuliitto n.d.).
Tilauslaatikot ovat yksi lähiruuan tarjoamiskonsepti. New Yorkin osavaltiossa sijaitseva Grindstonen tila toimittaa sopimusasiakkailleen kerran
viikossa elintarvikkeita. Tilan asiakasrekisterissä on 25 000 jäsentä ja viikoittain laatikon tilaajia noin 200 kotitaloutta. Tilauslaatikko sisältää munia, lihaa, pensasmustikkaa ja vihanneksia. Tunneliviljely mahdollistaa
ympärivuotisen vihannestarjonnan Grindstonen tilalla. Tunnelissa kasvatetaan lehtivihanneksia ja tunnelien välissä pensasmustikkaa varhaismarkkinoille. Sopimustuotannon lisäksi ohjelmaan kuuluvat erilaiset kuluttajatapahtumat, kuten juhlat maatilalla. Asiakkailla on myös mahdollisuus osallistua tilan töihin ja tuotannon rahoittamiseen. (Luokkakallio 2014, 49–
51.)
Aitoja makuja-hankkeessa pientuotannon näkyvyyttä ja löydettävyyttä
edistämään sekä tietolähteeksi on luotu verkkosivusto. Sivusto on valtakunnallinen ja se toimii myös markkinointikanavana. Käyttäjät voivat etsiä elintarvikealan yrityksiä hakupalvelun avulla. Haun voi määrittää tuoteryhmän, yrityksen, paikkakunnan tai tuotantotavan mukaan ja haun tulokset sijoittuvat kartalle. Myös kumppanuusmaatalousmalleja on esillä
sivustolla. (Aitojamakuja n.d.)
3.4.1 Kumppanuusmaatalous lähiruokaketjuna
Osa kumppanuusmaataloustiloista käyttää kumppanuussopimusten lisäksi
muita myyntikanavia samanaikaisesti. Eri viikonpäivinä tuotteita saatetaan
toimittaa torimyyntiin tai asiakkaat voivat tilata kumppanuustilalta tilauslaatikoita. (De Zonnekouter. n.d. ; Luomuliitto 2014).
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Lyhyissä elintarvikeketjuissa tuottajan on huolehdittava itse markkinoinnista ja toimituksesta. Tämä aiheuttaa lisätyötä ja vaatii markkinointi ja
myyntiosaamista, mutta saattaa tuottaa myös lisäarvoa tuotteelle. Suoran
vuorovaikutuksen ansiosta voidaan tuotteen lisäksi välittää siihen liittyvää
tarinaa sekä tuotteen alkuperätieto. (Heikkilä 2014, 12). Usein kumppanuustilat toimittavat tuotteensa jakelupisteisiin, mistä asiakkaat hakevat
oman sato-osuutensa. Itse järjestettynä kuljetus vie aikaa ja suhteellisen
pieniä eriä toimitettaessa kuljetuskustannukset saattavat nousta korkeiksi.
Jakelupisteet kannattaa valita kuitenkin siten, että ne sijaitsevat lähellä asiakkaita ja palvelevat parhaiten asiakasta. Logistiikkaa voidaan tehostaa
hyvällä suunnittelulla. Erään viljelijän mukaan kannattaa yksinkertaisesti
miettiä, mitä asioita voidaan yhdistää ja mitä kaikkea voidaan hoitaa samalla reissulla (Forssell 2014, 53).
Forssell (2014) pohtii kirjoituksessaan tehokkuuden määritelmää pienimuotoisissa ja lyhyissä ruokaketjuissa. Tehokkuutta voi olla asioiden tekemistä tietoisesti ja harkitusti. Esimerkiksi Forssell ottaa tuottajan ja kuluttajan keskusteluun käytettävän ajan. Kumppanuusmaataloudessa tuottajan ja kuluttajan väliseen viestintään ollaan valmiita käyttämään aikaa.
Tämä eroaa huomattavasti suurien kauppojen toiminnasta, joissa alkuperästä kertoo vain teksti pakkauksen kyljessä. Forssell toteaa, että kuluttajan ja tuottajan välinen suora kanssakäyminen on tapa saavuttaa tärkeä
päämäärä, eli kuluttajan yhteys ruoan tuotantoon. (Forssell 2014, 52–53.)
Vaikka kumppanuusmaataloustoimintaa on ollut Suomessa vasta muutaman vuoden ajan, on sitkeästä työstä tullut kiitosta. Herttoniemen ruokaosuuskunta ja Olli Repo voittivat Maaseudun Tulevaisuuden tekijä 2014 palkinnon. Palkinto myönnettiin erityisesti toimivan lyhyen elintarvikeketjun luomisesta, joka parantaa lähiruuan saatavuutta kaupunkilaisille. Herttoniemen ruokaosuuskunta on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Herttoniemen ruokaosuuskunnan oma pelto -konsepti on kehittynyt kokemusta ja
kansainvälistä tietoa hyödyntäen. (Junikka 2014.)

4

KUMPPANUUSMAATALOUDEN MERKITYS
Kumppanuusmaatalousmallissa jäsenten on usein mahdollista osallistua
ruuan tuotantoon tai jakeluun. Jäsenten osallistuminen helpottaa viljelijän
työtaakkaa. Mikäli jäseniä on riittävästi, ei tuottajan tarvitse käyttää työtunteja markkinointiin enää satokauden aikana. Vaikka kumppanuusmaatalous on pienimuotoista, saattaa sillä olla paikallisesti työllistävä ja yhteisöä elävöittävä vaikutus. (Saltmarsh ym. 2011, 4.)

4.1

Kuluttajaryhmä
Kestävä elämäntapa, luomu- ja pienviljely ovat avainsanoja kumppanuusmaatalouden parissa työskenteleville (Saltmarsh, Meldrum ja Longhurst
2011, 4). Kumppanuustilan satojakojen ansiosta jäsenet saavat tuoreita lähellä tuotettuja kasviksia. Toimintaan sitoutuminen saattaa muuttaa jäsen10
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ten motivaatioiden syitä olla mukana kumppanuusmaataloustoiminnassa.
Kumppanuusmaatalousmallissa mukana oleminen saa kuluttajat pohtimaan laajemmin lähituotannon merkitystä.
4.1.1 Uudet jäsenet kumppanuusmaataloudessa
Uusien jäsenten hankinnassa on hyödyllistä pohtia, miten yhteisöviljelystä
potentiaalisesti kiinnostunut kuluttajaryhmä tavoitetaan. Tämä edellyttää
pohdintaa siitä, miten heidät tavoittaa sekä mitkä toiminnan tekijät ovat
mahdollisten jäsenten toimintaan liittymisen esteitä. Kumppanuusmaatalous on varsin marginaalinen ilmiö ja harvalle konsepti on tuttu. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Soil Association-yhdistyksen teettämän tutkimuksen
mukaan vain 32 % kuluttajista oli kuullut kumppanuusmaataloudesta. Erityisesti päätös kumppanuusmaatalouteen liittymisestä voi olla usealle kuluttajalle vaikea, koska se edellyttää kulutustottumusten muuttamista. Soil
Association-yhdistyksen selvityksessä kuluttajat nimesivät merkittävimmiksi esteiksi kumppanuusmaataloustoimintaan osallistumiseen ajan puutteen sekä vaikeuden selvittää kuinka toimintaan pääsee mukaan. (Saltmarsh ym. 2011, 4.)
Kuluttajien päätökseen liittyä kumppanuusmaatalouteen vaikuttavat monet
käytännön syyt. Uusilta jäseniltä vaaditaan kokeilunhalua ja avointa mieltä, koska toimintaan sitoudutaan taloudellisesti jo ennen kuin on varmuutta
siitä, miten paljon satoa saadaan ja millainen satolaatikoiden sisältö tarkalleen on. Tuotteiden laatu saattaa poiketa totutusta, esimerkiksi tuotteet eivät välttämättä ole kauppakunnostettuja. Sato-osuuden suuruus voi vaihdella vuosittain erityisesti avomaatuotannossa, missä sää vaikuttaa sadon
määrään ja laatuun. Sadon epäonnistuessa satomaksun vastike voi jäädä
pieneksi. Sadon noutamiseen viikoittain tiettyinä päivinä voi tuntua liian
sitovalta. Samoin kuin talkootyön tekeminen, joka on tilakohtaisesti vapaaehtoista tai siihen oletetaan osallistumista. (Henderson & Van En 2007,
35). Yhdysvaltojen itärannikon kumppanuustoimijoita on listattu Sea coast
eat local-kotisivuille. Sivuston tavoitteena on yhdistää ruuan tuottajat ja
tarvitsijat. Kumppanuusmaatalousmallin kuluttajalle tarjoaman konseptin
oleelliset seikat selviävät kysymysten muodossa, joihin vastaamalla selviää kannattaako kuluttajan liittyä jäseneksi. Kysymykset ovat: syötkö paljon tuoreita kasviksia, oletko kokeilunhaluinen ja laitatko ruokaa vähintään neljä kertaa viikossa? (Sea coast eat local n.d.)
Jäsenten tekemä WOM-markkinoinilla (word of mouth) on useamman
selvityksen mukaan tehokas markkinointikeino kumppanuusmaataloudessa. Usein jäseneksi liittyvät ovat kuulleet kumppanuusmaataloudesta tutultaan. Soil Association-yhdistyksen selvityksessä (2011) kirjoitetaan, että
jäsenet edustavat merkittävää sosiaalista pääoma kumppanuustoiminnassa.
Jäsenten ja heidän henkilökohtaisten kontaktien ansiosta tieto paikallisesta
kumppanuusmaataloustoiminnasta leviää. (Saltmarsh ym. 2011, 5–6 ;
Cox, Holloway, Venn, Dowlerd, Hein, Kneafsey ja Tuomainen 2008,
213).
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4.1.2 Kumppanuuteen sitoutuminen
Kumppanuusmaataloudessa mukana olevien kulutuskäyttäytymisen sekä
ruuan tuotantoon liittyvien asenteiden muutoksista on useampia selvityksiä. (Curtis, Ward, Allen & Slocum 2013, 44–46 ; Saltmarsh ym. 2011, 5.
Cox ym. 2008 ; O`Hara ja Stagl 2002). O´Hara ja Stagl (2002) toteavat,
että jäsenet sisäistävät lähiruuan merkityksen ollessaan mukana kumppanuusmaataloudessa. Nämä kuluttajat pohtivat enemmän sitä, missä ja
miten ruoka on kasvatettu. Liittyvien jäsenten motivaationa merkittävimpiä oli tuoreiden kasvisten saaminen ja siten kasvisten käyttöön liittyvä
terveellisen ruokavalion tavoittelu. Tutkimuksen tapauksessa kumppanuustilan jäseneksi liittyvistä jäsenistä monella oli toive yhteisöön kuulumisen tunteen vahvistumisesta. Toiminnassa mukana jatkaville jäsenille
tuoreiden kasvisten merkitys oli yhä suuressa arvossa, mutta kasvisten hinta, yhteisöllisyyden tunne ja oppiminen kasvisten kasvatuksesta koettiin
suhteessa muihin motiiveihin vähemmän merkitykselliseksi. Lähituotannon tukemisen merkitys kasvoi. Jäsenyyden aikana myös ympäristötietoisuus, pakkausmateriaalin vähentäminen ja kausisyöminen koettiin yhä tärkeämmäksi. (O´Hara & Stagl 2002, 521–523.)
Kumppanuuteen sitoutuneille henkilöille ympäristö- ja sosiaaliset syyt
ovat tärkeitä. Goland esittää tutkimuksensa tuloksena, että jäsenet jotka
ovat liittyneet toimintaan vain tuoreiden kasvisten saamisen takia, eivät jää
jäseniksi pidemmäksi aikaa. Esimerkiksi kumppanuustilan toimitusten
epävarmuustekijät saattavat aiheuttaa pettymyksen. Tuoreiden kasvisten
tarjontaa on myös muualla ja kumppanuusmaatalousmallin vaikeaksi kokevat jäsenet jättäytyvät pois toiminnasta. Mikäli kuluttajan näkemys ruuantuotannosta on kriittinen tai muuttuu kriittiseksi haluavat kuluttajat tukea kumppanuusmaataloustoimintaa. Kumppanuustilojen toiminnan koetaan noudattavan kestäviä ruuan tuotantotapoja. Markkinointikanavana
kumppanuusmaatalous on suora: välikäsiä ei ole ja yhteys ruoan tuottajaan
ja tuotantoon on vahvempi. (Goland 2002, 23.)
4.2

Viljelijän näkökulma
Kumppanuusmaatalousmallissa tuottajan kannalta on suuri etu, että sato
on markkinoitu etukäteen. Tämä antaa taloudellista varmuutta tuottajalle.
Kumppanuustilan toimintamallista riippuen hankkeilla on erilaisia päämääriä. Kuluttaja- ja tuottajavetoiset kumppanuusmallit saattavat tavoitella hieman erilaisia asioita. Tavoitteeksi on nostettu luonnonmukaisesi tuotettujen kasvisten viljelyn ja tarjonnan lisääminen sekä ruokakilometrien
vähentäminen. Monessa hankkeessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja kuluttajien mahdollisuutta oppia viljelystä ja lähituotannosta. (Cox ym. 2008,
209–211 ; Worden 2004, 322–325.) Myös Livonsaaren osuuspuutarhalla
on toiminnassaan useampi tavoite. Tavoitteita ovat muun muassa lähiruuan tuotanto ilman kasvinsuojeluaineita sekä mielekkään työn tarjoaminen
Livonsaarella. (Livonsaaren osuuspuutarha n.d.)
Wordenin (2004) ottaa tapaustutkimuksessa esille viljelijän näkökulman
kumppanuusmaataloudessa. Tutkimusta varten Worden oli haastatellut
Yhdysvaltalaisia kumppanuusviljelijöitä. Tutkimuksessa ilmeni, että
12
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kumppanuusviljelijät kuuluvat samaan viiteryhmään ja heillä on samankaltaiset näkemykset viljelystä. Wordenin (2004) tapaustutkimuksen haastateltavat olivat yksityisiä maanviljelyn harjoittajia. Kumppanuusmaatalous on heille elinkeinon harjoittamista ja siten päämääränä tärkeintä heille
oli kumppanuusmaatalouden taloudellinen kannattavuus. Päämäärän taustalla on kuitenkin monella viljelijällä filosofinen näkökulma. Viljelijöiden
mukaan kumppanuusmaataloustoiminta on keino luoda vaihtoehtoista talousjärjestelmää. Kumppanuusmaatalous myös mahdollistaa mielekkään ja
tarkoituksenmukaisen elinkeinon harjoittamisen. Luomuviljelijöiden tapaan kumppanuusmaataloustilojen viljelijöistä vain harvat ovat viljelijäperheestä. Eroavaisuutta muihin viljelijöihin on taustan lisäksi toiminnassa
hyödynnettävät tietolähteet. Tärkeimpänä tiedonlähteitä kumppanuusviljelijöille ovat toiset viljelijät. Sidosryhmien tuki on tärkeää oppimisen ja ajatusten vaihdon kannalta ja kumppanuusmaataloutta harjoittavat viljelijät
voivat hyödyntää toisten kokemuksia omassa toiminnassa. (Worden 2004,
322–325.)
Kumppanuustoiminnan monimuotoisuus tulee hyvin esiin Etelä–Ruotsissa
sijaitseva Marcellos farmin perustamistarinassa. Etelä-Ruotsista sijaitseva
tila on biodynaamisessa viljelyssä. Marcellon tilan tuotteita myydään tukkuun sekä suoramyyntinä asiakkaille. Kumppanuustilana Marcellos farm
aloitti 2014 ja jatkossa toiveena on toimia kokonaan kumppanuustilana.
(Marcellos farm n.d.) Marcellon tilan kumppanuusmaataloustoiminta alkoi
yhteistyöstä kaupunkiviljelyn parissa työskentelevän Snijdersin kanssa.
Snijders oli aloittamassa Euroopan unionin rahoittamaa projektia, minkä
tarkoituksena oli tuoda luomuruokaa ja sen tuottajia lähemmäs kuluttajia.
Toimintaa käynnistettiin ja inspiraatiota saatiin Yhdysvalloissa toimivalta
kumppanuustilallisesta. Kumppanuusasiakkaita on noin kaksikymmentä
perhettä. Perheet maksavat kuukausittain osuuden, mitä vastaan he voivat
noutaa kasviksia tilalta tarpeensa mukaan. Toimintatavassa ruuan arvo
määritetään uudestaan: kasviksia ei ole hinnoiteltu vaan asiakkaat hakevat
tarpeensa mukaan vihanneksia. Toimintatapa vaatii luottamusta ja vastuuta
sitoutua yhteisiin pelisääntöihin. (Snijders 2014.)
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KYSELYTUTKIMUS
Tavoitteena oli kerätä tietoa siitä mitä kehittämistarpeita osuuspuutarhan
toiminnassa on jäsenten näkökulmasta. Kyselytutkimuksen avulla selvitin
jäsenten arvoja ja osuuspuutarhan merkitystä heille. Tutkimusta varten
tehtiin kaksi kyselyä: ensimmäinen alkukesästä ennen satokauden alkua ja
toinen satokauden lopulla. Ensimmäinen kysely on jäsenkysely, jonka
avulla saatiin tietoa tulevaan toimintakauteen kohdistuvista toiveista ja
odotuksista. Vastauksissa ilmeneviin toiveisiin voitiin mahdollisuuksien
mukaan reagoida toimintakauden aikana. Toinen kysely mittasi jäsenten
tyytyväisyyttä vuoden 2014 toimintakauteen.

5.1

Työn tutkimusmenetelmät
Aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselytutkimuksen
kohderyhmänä olivat Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet. Jäsenet olivat
liittyneet Livonsaaren osuuspuutarhan sähköpostilistalle ja kyselyt voitiin
siten helposti kohdistaa kaikille jäsenille. Sähköisen kyselylomakkeen
avulla tavoitetaan jäsenet helposti ja aineiston käsittely voidaan yhtenäistää. Kyselyn aineistoa voidaan käsitellä sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin.
Toiminnan kehittämisen kannalta päädyin tekemään kaksi kyselyä, joiden
vastausajankohtana ovat alkukesä ja loppusyksy. Ensimmäinen kysely on
jäsenkysely. Sen avulla etsitään muun muassa vastausta siihen, kuinka jäsenet ovat lähteneet toimintaan mukaan, mikä heitä kiinnostaa osuuspuutarhan toiminnassa ja mistä he ovat saaneet tietoa Livonsaaren osuuspuutarhasta. Toinen kysely mittaa jäsenten tyytyväisyyttä osuuspuutarhan
toimintaan ja siinä selvitetään myös toiveita jatkoa varten.
Kyselyiden tarkoitus on selvittää mikä osuuspuutarhan toiminnassa on tärkeää jäsenille sekä mitä parannettavaa toiminnassa olisi. Lisäksi haluttiin
kuulla jäsenten mielipiteitä toiminnan järjestämisestä, kuten esimerkiksi
jakopisteiden toimivuudesta tai satomaksun määrästä suhteessa satoosuuteen. Molemmat kyselyt on kohdistettu vuoden 2014 jäsenille. On
huomioitava, että kysely on kohdistettu jatkaville ja uusille jäsenille. Entisiä, ehkä tyytymättömämpiä, asiakkaita ei tavoitettu.
Kyselyssä voidaan hyödyntää avoimia, monivalinta tai asteikkoihin perustuvia kysymystyyppejä. Näitä kaikkia kysymystyyppejä käytettiin tämän
opinnäytteen kyselyissä. Suurin osa kysymyksistä on monivalintatyyppisiä. Asteikkoihin perustuvissa kysymyksissä vastausasteikko on neliportainen. Asteikkovaihtoehtoina ovat: täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä
tai en osaa sanoa. Tyytyväisyyskyselyn asteikkovaihtoehto on pelkistetympi. Siinä vastausvaihtoehdot ovat: samaa mieltä, jokseenkin samaa
mieltä tai eri mieltä. Molemmat kyselyt sisältävät myös avoimia kohtia.
Kyselyiden avoimet kohdat antavat mahdollisuuden monivalintakysymyksien vastausvaihtoehdoista poikkeaviin vastauksiin. Avoimien kohtien
avulla jäsenet voivat ilmaista itseään omin sanoin ja nostaa heillä tärkeimmät asiat esiin. Koska kyselyt on kohdistettu osuuspuutarhan jäsenille, voidaan avoimet vastausten avulla saada myös sellaista hyödyllistä tie14
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toa jota en ole itse kyselyn laatijana osannut huomioida. Avointen kysymysten vastauksia voidaan tarkastella kvalitaatiivisin keinoin.
Molemmat kyselylomakekaavakkeet on laadittu Google Driven työkaluja
hyödyntäen. Kyselyiden laatimisessa käytin apuna Livonsaaren vuoden
2013 tyytyväisyyskyselyä, jonka on laatinut Simo Annala. Laatimani kyselyt lähetin kommentoitavaksi Livonsaaren osuuspuutarhan hallituksen
sähköpostilistalle. Lisäksi jaoin Google drivellä laaditut valmiit kyselykaavakkeet sekä kyselyiden tulokset Livonsaaren osuuspuutarhan hallitukselle.
5.1.1 Jäsenkysely
Kysely lähetettiin osuuspuutarhan sähköpostilistalle saateviestin kanssa
26.6.2014. Kesäkuussa jäseniä oli 84 ja jäsenkyselyyn saatiin 49 vastausta.
Kyselyssä on jäsenen profiilia määrittäviä kysymyksiä, joiden tarkoituksena on selvittää millainen ja kuka on osuuspuutarhan jäsen. Kyselyssä profiilia määrittelee työmarkkina-asema sekä ruokakunnan koko. Lisäksi kyselyn avulla kartoitetaan, mikä viestintäkanava on ollut tehokas uusien jäsenten tavoittamiseen. Muita jäsenkyselyn aiheita ovat satolaatikko, satomaksu, tiedotus ja osallistuminen.
Monivalintakysymysten vastausvaihtoehtoja on täydennetty avoimilla
kohdilla. Koska olin itse arvottanut valmiit vaihtoehdot, halusin lisäksi antaa vastaajille myös avoimia kohtia heidän omaa vastausta varten. Osa kysymyksistä ja vastauksista on tarkoitettu suoraan sellaisen luettavaksi
osuuskunnan hallitukselle. Näistä kohdista poimin vain muutamia esimerkkejä ja huomioita opinnäytetyöhön. Esimerkiksi kohta -Vapaa sana,
on tällainen. (liite 2.)
5.1.2 Syksyn tyytyväisyyskysely
Syksyn tyytyväisyyskysely lähetettiin osuuspuutarhan sähköpostilistalle.
Kauden lopussa osuuspuutarhan jäsenmäärä oli 91. Kysely lähetettiin
1.10., ennen satokauden viimeistä satolaatikon jakoa. Muistutusviesti tyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta lähetettiin sähköpostilistalle 30.10. Toiminnassa onnistumisen arvioinnin avuksi sekä seuraavan kauden toiveita
varten laadittuun syksyn tyytyväisyyskyselyyn vastauksia saatiin 56.
Kysymystyypit olivat valinta tai avoimia kysymyksiä. Syksyn kysely on
yksinkertaistettu vastausmahdollisuuksiltaan. Monivalintakysymyksissä
vastaajilla on mahdollisuus valita vain yksi vaihtoehto ja vastausasteikot
ovat kolmiportaisia. Syksyn tyytyväisyyskyselyn teemoja ovat: terveys/terveellisyys, elämänlaatu ja kasvisten käyttö. Tyytyväisyyskyselyssä
käsiteltiin onnistumista toiminnan eri osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat
viestintä, jakelu, jakopisteet ja satolaatikon sisältö. Toiminnan muutostarpeista kysyttiin koskien muun muassa mahdollisia uusia tilausvaihtoehtoja. Syksyn tyytyväisyyskyselyssä kysytään lisäksi toiveita seuraavalle
vuodelle, esimerkiksi: mitä kasviksia toivotaan lisää, mitä oli liikaa tai mitä jäi kaipaamaan.
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KYSELYIDEN TULOSTEN TULKINTAA JA KEHITYSIDEOITA
Molempien kyselyiden kohderyhmänä olivat kaikki osuuspuutarhan jäsenet. Vastausprosentit olivat jäsenkyselyssä 58 % ja tyytyväisyyskyselyssä
62 %. Voidaan olettaa, että aktiivisimmat toiminnassa mukana olevat ovat
vastanneet kyselyihin ahkerammin. Etenkin tyytyväisyyskyselyn vastauksissa käy ilmi, että Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan tyytyväisimmät ovat vastanneet kyselyyn. Esimerkiksi kysymyksessä toiminnassa
mukana jatkamisesta yhtä lukuun ottamatta kaikki tyytyväisyyskyselyyn
vastanneet ilmoittivat halunsa jatkaa mukana toiminnassa. Molempien kyselyiden avulla saatiin jäseniltä hyvin konkreettisia toiveita. Osa kysymyksistä osoittautui analyysivaiheessa tarpeettomiksi tai hankaliksi tulkita. Tällaiset kysymykset tai vastausvaihtoehdot oli laadittu epätarkasti.

6.1

Livonsaaren osuuskunnan jäsenen profiili
Livonsaaren osuuspuutarhan sähköpostilistalle lähetettyyn jäsenkyselyyn
vastauksia tuli 49. Koko jäsenmäärä oli 84. Uusia jäseniä oli runsaasti
vuoden 2014 alkukesästä ja ensimmäistä vuotta mukana olevia vastanneista oli 46 %. Jäsenkyselyn mukaan Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa tärkeintä on lähituotannon tukeminen. Tämä tuli esille sekä asteikkoihin perustuvissa kysymysten vastauksissa että avoimissa vastauksissa.
Tärkeänä pidettiin myös tietoa siitä missä ruoka on kasvatettu. Vastanneista yli puolet (57 %) oli työssäkäyviä. Opiskelijoita vastanneista oli 16 %
ja työttömiä 12 %. Vastausvaihtoehdon ”jokin muu” valitsi 10 % vastaajista ja 4 % vastaajista oli eläkeläisiä. Vastaajien ruokakunnan yleisimmät
koot olivat kahden tai neljän henkilön ruokakunnat. Yhteensä 74 % kyselyyn vastanneista ilmoitti ruokakunnan kooksi kahdesta neljään henkilöä.
Myös yhden hengen talouksia oli melko paljon, yhteensä 19 %. Suurempia
ruokakuntia, viiden ja kuuden henkilön ruokakuntia, oli yhteensä 8 %
(Kuvio 1.).

Ruokakunnan koko
2%
6%

19 %

1 Henkilö
2 Henkilöä

29 %

3 Henkilöä
27 %

4 Henkilöä
5 Henkilöä

17 %
6 Henkilöä

Kuvio 1.

Jäsenkyselyyn vastanneiden Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten ruokakuntien koko vuonna 2014.

16

Livonsaaren osuuspuutarhan kehittäminen jäsennäkökulmasta

Jäsenkyselyn vastausten perusteella tärkeimmät tiedonlähteet ovat WOMmarkkinointi (word of mouth), Facebook ja Livonsaaren osuuspuutarhan
kotisivut. Myös lehtijutut muistettiin hyvin. Vastausvaihtoehdon: ”tuttu
suositteli” valitsi 33 % vastaajista. Lisäksi tietoa Facebookista oli saanut
22 % vastaajista ja Livonsaaren osuuspuutarhan kotisivuilta 24 % vastaajista. Suomessa on useita kumppanuusmaataloushankkeita, jotka ovat esillä sosiaalisessa mediassa sekä paikallisuutisissa. Jäsenkyselyssä kaksi vastaajaa ilmoittikin kuulleensa Livonsaaren osuuspuutarhasta jonkun muun
ruokaosuuskunnan kautta. Kyselyn kolmannessa väittämässä: ”Olen osallistunut jonkin muun yhteisöviljelymallilla toimivan ruokaosuuskunnan
toimintaan?” yksi vastaaja vastasi kyllä. Radion tai mainoksen tietolähteekseen valitsi molempiin vain yksi henkilö. Tietoa jotain muuta kautta
oli saanut 14 % vastaajista.
Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon Livonsaaren
osuuspuutarhan toiminnasta tiedottamiseen. Sopivimmaksi tiedotuskanavaksi Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnasta tiedottamiseen valittiin sähköposti (94 % vastaajista). Vastaajat pitivät myös kotisivuja sekä
Facebookia sopivina tiedotuskanavina (Kuvio 2).

Sopivat tavat tiedottaa Livonsaaren
osuupuutarhan toiminnasta
50
45
40
35
30
25
20
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sähköposti
kotisivut
facebook
kasvotusten

Vastanneiden määrä (kpl)

Kuvio 2.

Sähköpostia pidettiin parhaana tiedotuskanava

Mahdollisuutta osallistua toimintaan pidettiin tärkeänä. Täysin samaa
mieltä väittämästä oli 29 % ja samaa mieltä 33 % vastaajista. Vaihtoehdon
ei osaa sanoa valitsi 22 % ja eri mieltä oli 8 % vastaajista. Lähes puolet,
eli 45 % vastaajista ilmoittikin korvaavansa osan satomaksusta työllä.
Myös talkootoimintaan haluttiin osallistua: jopa 63 % vastaajista aikoi
osallistua järjestettäviin talkoisiin.
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6.2

Tyytyväisyys Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan
Toiminnassa onnistumisen arvioinnin avuksi sekä seuraavan kauden toiveita varten laadittuun syksyn tyytyväisyyskyselyyn vastasi 56 osuuspuutarhan jäsentä. Jäsenmäärä oli lokakuun lopulla 91. Palautteessa vastaajat
kirjoittivat, että olisivat halunneet monivalintakysymyksissä valita useamman kohdan. Tällainen kohta oli esimerkiksi ”Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenyyden ansiosta..”.
Vuoden 2014 kasvukausi oli hyvä ja viljelyssä oli onnistettu. Vastaajista
98 % oli tyytyväisiä satolaatikon kasvisten laatuun. Satolaatikon sisällön
paino vaihtelee satolaatikon sisällön vaihtelevuuden vuoksi kauden aikana.
Kuvassa 3 on Livonsaaren osuuspuutarhan satolaatikko heinäkuulta. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenille luvataan laatikollinen (viiden kilon
kasvislaatikko) kasviksia viikoittain heinäkuusta lokakuulle. Tämä lupaus
täyttyi ja 93 % vastaajista oli tyytyväisiä sadon määrään.

Kuva 3.

Satolaatikko heinäkuussa.

Satokauden aikana Livonsaaren osuuspuutarha tiedotti viikoittain jäsenilleen sähköpostitse tulevan satolaatikon sisällöstä. Lisäksi osuuspuutarhurin sähköpostit olivat viikoittaisia ja niissä kerrottiin muun muassa toiminnasta, sadonkehittymisestä ja satolaatikon kasvisten lajikkeista. Kyselyyn
vastaajien mukaan myös tiedottamisessa oli onnistuttu. Jopa 93 % vastaajista oli sitä mieltä että tiedotus oli riittävää. Loput 7 % vastaajista oli valinnut vaihtoehdon siltä väliltä. Avoimessa vastauskohdassa toistettiin samaa mitä monivalintakohdan tuloksesta huomataan, eli viestintää oltiin
pääosin tyytyväisiä. Vastaajat kirjoittivat, että tiedotus on parantunut, hyvää, riittävää, oivallista tai erinomaista. Useat vastaajat kiittivät ja olivat
tyytyväisiä. Tiedotus oli toimintakauden aikana aktiivista ja parantunut jäsenten mukaan aiemmista vuosista. Tämä on positiivinen muutos, joka
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vaikuttaa luultavasti myös jäsenten tyytyväisyyteen lähes yhtä paljon kuin
satolaatikon laatu.
Jakopisteitä oli vuonna 2014 kahdeksan. Jäsenet saivat toimintakauden
alussa valita itselleen sopivimman jakopisteen annetuista vaihtoehdoista
(Annala sähköposti 16.6.2014). Kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä jakopisteen toimintaan (vaihtoehtoina kyllä ja ei). Satolaatikoiden
noutaminen jakopisteistä tapahtui torstaisin kello 15-18 välillä. Vastaajista
95 % oli tyytyväisiä viikoittaiseen jakoajankohtaan. Tyytyväisyyskyselyssä ilmeni, että 88 prosentille vastaajista jakopisteen sijainti oli hyvä. Vain
2 % vastaajista ilmoitti jakopisteen sijainnin olevan huono. Avoimessa
vastauskohdassa tarkennettiin jakopisteen sijaitsevan liian kaukana. Kaksi
henkilöä toivoi jakopistettä Naantaliin.
Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan. Vastaajien tyytyväisyys kiteytyy kysymyksessä suositteletko Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenyyttä? Tähän kysymykseen kaikki vastaajat
valitsivat kyllä -vaihtoehdon. Vastaajat ilmaisivat kiinnostuksensa jatkaa
osuuspuutarhan jäsenenä ensi vuonna. Yksi vastaaja jätti vastaamatta tähän kohtaan.
6.3

Satolaatikko
Vähittäismyyntiin verrattuna tori-, tila- ja muussa suoramyynnissä pakkausmateriaalin käyttö on vähäistä. Livonsaaren osuuspuutarhan kasvikset
huuhdellaan korjuun jälkeen ja ne pakataan satolaatikoihin, jotka uudelleen käytetään. Runsaammin haihduttavat ja etyleeniherkät salaatit, pavut
ja yrtit pakataan korjuun jälkeen pakkausmuoviin. Muutoin kasvikset ovat
laatikossa ilman erillistä pakkausta (Kuva 4.). Kasvisten pesemistä suositellaan (Häkkinen, sähköpostiviesti 31.7.2014).
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Kuva 4.

Satolaatikon yrtit ja salaatit ovat pakkausmuovissa.

Kuluttajatutkimuksessa (2005) lähiruoan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi
nousivat ruuan tuoreus ja laatu (Isoniemi 2005, 20). Satolaatikko täyttää
lähiruualle määritellyt tärkeimmät vaatimukset. Vastaajat olivat tyytyväisiä satolaatikon kasvisten laatuun sekä ja satolaatikon sisältämien kasvisten monipuolisuuteen (molemmissa tyytyväisyys yli 90 %). Kuljetusmatka
pellolta jakopisteisiin on lyhyt, alle 40 km. Kasvikset eivät odota myyntiä
välivarastossa vaan päätyvät kuluttajalle jakopisteistä.
Hintaa vuonna 2014 satolaatikolle tuli noin 13 euroa/sadonjakokerta. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet maksavat satomaksun jo ennen satokauden alkua, jolloin jäsenet eivät vielä tarkkaan tiedä mitä ja kuinka paljon satoa he tulevat saamaan. Jäsenkyselyyn vastanneista 78 % piti satomaksun suuruutta sopivana. Kalliina satomaksua piti vain 4 % vastanneista. Viisi vastaaja esitti toiveeksi maksaa satomaksu erissä. Loppukauden
tyytyväisyyskyselyssä vastattiin satomaksun olevan sopiva (89 % vastaajista) sisältöön nähden. Kalliina hintaa piti kolme vastaajaa, samoin kolme
vastaajaa piti hintaa halpana. Tarkempi dokumentointi satojakojen sisällöstä antaisi jäsenille mahdollisuuden hintavertailuun. Kuvat satolaatikoista toimisivat hyvin markkinointimateriaalina. Valikoiman räätälöiminen
omien mieltymysten mukaan voitaisiin toteuttaa pitämällä vaihtolaatikkoa
jakopisteessä (Annala, sähköpostiviesti 4.12.2014). Vaihtolaatikkoon voisi
laittaa ne kasvikset joita ei itse käytä ja ottaa tilalle tarjolla olevia kasviksia. Tyytyväisyyskyselyssä kysyttiin mitä kasviksia jäsenet toivoisivat
enemmän ja mitä vähemmän sekä mitä jäätiin kaipaamaan satolaatikon sisällöltä. Vastaajat kirjoittivat omat lajivalikoimaan liittyvät toiveensa, joista koostin listan osuuspuutarhurille.
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Laatikko on toisaalta hyvä, kun pitää vähän pakolla kokeilla jotakin
uuttakin syötävää, mutta toisaalta olisi mukava jos tuotteita voisi itsekin
valita. Olisiko toimintaa mahdollista laajentaa torimyyntiin - se voisi
toimia myös jäsenhankintakanavana.
6.3.1 Ruokahävikki
Vuonna 2013 julkaistussa MTT:n kotitalouksien ruokahävikkitutkimuksessa ruokahävikkiä syntyy keskimäärin 20-26 kg/hlö/vuosi. Ruokahävikin koostumuksesta vihannesten osuus on 2,9 kg/vuosi/henkilö. (Silvennoinen, Pinolehto, Korhonen, Riipi ja Katajajuuri 2013, 3.)
Viikoittain jaettavan satolaatikoiden sisältöä on kutakuinkin samanlainen
kaikille jäsenille. Pieniä eroavaisuuksia saattaa olla jakopisteittäin. Koska
satolaatikot eivät ole yksilöllisiä, ei satolaatikon sisältö voi miellyttää täysin kaikkia. Tyytyväisyyskyselyn vastausten perusteella satolaatikon kasviksista käytettiin suurin osa. Yli puolet vastaajista (63 %) ilmoitti hyödyntäneensä satolaatikon sisällöstä 100 %. 99 % vastaajista käytti 70-100
% satolaatikon sisällöstä. Vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet olisi pitänyt laatia tarkemmin, jotta tulokset olisivat tarkempia ja vertailukelpoisempia. Vastaajat kirjoittivat, että osa kasviksista jää käyttämättä mieltymysten tai esimerkiksi ruoka-aineallergian vuoksi käyttämättä. Avoimessa
vastauskohdassa vastaajat nimesivät niitä kasviksia, jotka olivat heiltä jääneet käyttämästä. Jäsenet kirjoittivat myös syitä sille miksi tiettyjä kasviksia ei tullut käytettyä.
En käyttänyt aivan kaikkea, mutta yli 80 %. Salaattia jäi yli. Syyslokakuussa en enää kaipaa salaattia, vaan teen mieluummin lämpimiä
kasvisruokia.
Muutamissa vastauksissa tuli myös ilmi ettei jotain kasvista osattu käyttää
ja vinkkejä toivottiin:
..Minulla ei tullut käytettyä paljon varsiselleriä, olisin tarvinnut siihen
varmaan vinkkejä. Myös muut lehtivihannekset meinasivat jäädä kaappiin, ei ollut aikaa kehitellä niistä mitään. Helpot vinkit olisivat ehkä
auttaneet kiireisessä arjessa.”
Oma perheeni ei kypsytettäviä 'lehtikasviksia' paljonkaan käytä. Jos niitä jatkossakin on, olisi hyvä saada reseptejä, miten voisi hyödyntää…
…Oikeastaan vain kyssäkaalia ei osattu käyttää niin paljon kuin sitä tuli
Osuuspuutarhuri kirjoitti usein tarkempia lajikekuvauksia sekä erikoisempien kasvisten, esimerkiksi spagettikurpitsan, käytöstä (Häkkinen, sähköpostiviesti 31.7.2014). Myös osuuspuutarhan jäsenet lähettivät reseptejä
sähköpostilistalle. Kuitenkin palautteessa reseptejä toivottiin lisää. Satolaatikoiden jaon yhteydessä on tarpeellista jakaa ruokareseptejä kauden
kasviksista, jotta kasvikset tulisivat hyödynnettyä paremmin. Reseptit voitaisiin myös koota esimerkiksi kotisivuille siten, että ne on helppo löytää
ja sivuilla voitaisiin lisätä uusia reseptejä. Reseptejä tarvitaan kasviksista,
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joita tulee paljon satolaatikkoon. Myös erikoisempien vihannesten käyttöohjeet ovat tarpeellisia.
6.3.2 Sadon korjuu, satolaatikoiden kuljetus ja jakaminen
Livonsaaren osuuspuutarhalla puutarhurin viljelysuunnitelman mukaan
kylvöjä ja istutusta on pyritty ajoittamaan niin, että jokaiselle jakokerralle
satoa tulee riittävästi ja monipuolisesti. Koko sato ei valmistu kerralla, ja
siten myös pyritään vähentämään ylitarjontaan. Toki avomaalla sää vaikuttaa sadon kypsymiseen oleellisesti.
Valmistunut sato nostetaan satolaatikoiden jakopäivänä ja sitä edeltävänä
päivänä. Kasvikset toimitetaan eteenpäin tuoreina ja ne päätyvät nopeasti
kuluttajalle. Satolaatikko on pakattu siten, että asiakas voi kuljettaa kasvikset kotiin laatikossa ja palauttaa tyhjän laatikon seuraavalla kerralla takaisin kiertoon. Kun välikäsiä on vähemmän, myös kasvisten käsittelykertoja on vähemmän. Tämä vähentää kasviksiin syntyvien painaumien tai
pinnan rikkoutumisen syntymistä. Vastaajat olivatkin tyytyväisiä kasvisten
laatuun. Kun kaikki satolaatikot noudetaan, ei satojaosta jää mitään ylimääräistä. Myöskään varastohävikkiä ei synny.
Huomattavalle osalle vastaajista (66 %) viikoittaisen satolaatikon sisältö
kattoi 3⁄4 - 4⁄4 kotitaloudessa käytettävistä kasviksista (Kuvio 3.). Avoimessa kohdassa vastauksia täydennettiin muun muassa näin:
Kaupasta tuli ostettua tänä kesänä kasvisten osalta lähinnä vain perunaa
ja valkosipulia.
Kyllä odotukset täyttyivät ja kauppareissut vähenivät.

Satolaatikon sisällön kattavuus kasvisten
kokonaiskulutuksesta Livonsaaren osuupuutarhan
jäsenille
75-100 %
50-75 %
25-50 %
alle 25 %

Kuvio 3.

Satolaatikon sisällön kattavuus kasvisten kokonaiskulutuksesta Livonsaaren
osuuspuutarhan jäsenille. Prosenttiluvut kertovat satolaatikon kasvisten
osuuden kotitalouksien kokonaiskulutuksesta.
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6.4

Kulutustottumusten muuttuminen
Jäsenmaksuun sitoutuneet kuluttajat saavat useimmiten kerran viikossa sato-osuuden joka sisältää paljon kasviksia. Livonsaaren osuuspuutarha tarjosi vuonna 2014 satoa viiden kilon laatikoissa. Tuotteiden paino vaihteli
alkukesän kevyemmistä salaattia ja yrttejä sisältävistä toimituksista loppukesän painavampiin juurespitoisiin satolaatikoihin. Yleiseen kokonaiskulutukseen verrattuna satokauden aikana kasvisten määrä kotitaloutta kohden on suuri. Vuonna 2008 kotitaloutta kohti tuoreita vihanneksia ostettiin
62 kg. Keskimääriin suomalaisessa kotitaloudessa kasviksia ostettiin 1,2
kg viikossa. (Kotimaiset kasvikset 2008.) Kumppanuusmaataloudessa mukana olevalla jäsenellä saattaa olla haastavaa käyttää kaikki satojaossa tarjottavat kasvikset. Tyytyväisyyskyselyssä saatiin samankaltaisia tuloksia.
Satolaatikon tilaaminen monipuolisti osuuspuutarhan jäsenten kasvisten
käyttöä ja innoitti kokeilemaan uusia kasviksia. Vastausvaihtoehdoista oli
mahdollisuus valita vain yksi vaihtoehto. 32 % vastaajista valitsi kokeilleensa uusien kasvisten käyttöä satolaatikon ansiosta. Osa vastaajista (30
%) koki ruokavalionsa monipuolistuneen satolaatikon tarjonnan ansiosta.
Kohtaan muu vastanneita oli kymmenen kappaletta. Vastaajat olivat halunneet valita useamman vaihtoehdon, joita he luettelivat. Lisäksi yksi
vastasi, että osuuspuutarhan ansiosta kauppareissut vähenivät. Livonsaaren
osuuspuutarhan jäsenten odotuksia monipuolisesta valikoimasta kuvaavat
seuraavat kommentit:
Laatikko on toisaalta hyvä, kun pitää vähän pakolla kokeilla jotakin
uuttakin syötävää, mutta toisaalta olisi mukava jos tuotteita voisi itsekin valita..
Monipuolinen valikoima, uusia tuttavuuksia omien tottumusten lisäksi.
Goland esittää, että kumppanuusmaatilan jäsenten on oltava valmiita
muuttamaan kulutuskäyttäytymistään, jotta kumppanuusmaatalous sopii
heille. Kasvisten valmistamiseen saattaa kulua enemmän aikaa, koska raaka-aineet ovet prosessoimattomia. Osa jäsenistä kokee muutospaineen positiiviseksi. Osalle se voi olla taakka ja nämä asiakkaat jättäytyvät todennäköisesti pois toiminnasta. (Goland 2002 14–19.) Tyytyväisyyskyselyssä
ruokahävikkiä käsittelevässä kysymyksessä käy ilmi, että osalle vastaajista
satolaatikon sisältö ei tule hyödynnetyksi kokonaan. Tämä voi aiheuttaa
turhautumista, kun jäsen maksaa jostain mitä ei lopulta käytä. Tegtmeier ja
Duffy (2005) nostavat tutkimuksessaan esille kumppanuusmaatalouden
ongelmia. Huonoina vuosina satoa jää vähemmän jäsenille jaettavaksi.
Toisaalta satokauden ollessa parhaimmillaan voi satoa tulla yli tarpeiden.
Jäsenillä voi olla kova työ saada kaikki raaka-aineet käytetyksi ja he voivat tuntea huonoa omatuntoa jos joutuvat heittämään kasviksia hukkaan.
Myös huonommin tunnettujen kasvikset käyttäminen voi aiheuttaa päänvaivaa. Mikäli jäsen turhautuu käytännöistä, on helpompi palata vähittäiskaupan asiakkaaksi ja valita kasvikset mielensä mukaan. (Tegtmeier &
Duffy 2005, 6.) Osalle Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenistä tuntemattomimpien kasvisten käyttö oli vaikeaa, mutta jäsenet kirjoittuvat satolaatikon monipuolisuuden olevan haaste mihin haluttiin tarttua.
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Halu tehdä enemmän kasvisruokia liharuokien sijaan, ja viikoittainen
laatikollinen vihanneksia "pakottaa" siihen.
..Rikkaus oli siinä että tuli itselle tuntemattomia kasviksia joita sitten
googlasin reseptejä varten.
Kolmen kuukauden ajan haasteena ollut käyttää kaikki vihannekset/juurekset ruoanlaitossa, mikä on ollut haastavaa/kivaa ja odotan innolla ensi kesää!
Kulutustottumusten muutoksen taustalla saattaa olla halu lisätä kasvisten
käyttöä. Näiden henkilöiden tyytyväisyys saattaa kasvaa. Kumppanuusmaatalousmallissa mukana olevissa kotitalouksissa saadaan lisäarvoa ajasta joka liittyy kumppanuusmaataloustoiminnassa mukana olemiseen Kolodiskyn, Wangin ja Pelchin (1999) tutkimuksen mukaan. Tämän tutkimuksen tapauksessa jäsenet kävivät korjaamassa omaa sato-osuutta, eli jäsenten on käytettävä aikaa sadonkorjuuseen. He saivat kuitenkin niin paljon
kasviksia, että kaupassa käyminen vähentyy. Kotiruuan laittaminen lisääntyi useassa tapauksessa, mikä nähdään positiiviseksi muutokseksi. (Kolodisky, Wang & Pelch 1999, 10–12.) Kaupassa käymisen väheneminen
nostettiin positiivisena asiana osuuspuutarhan tyytyväisyyskyselyssä.
Skotlantilaisesta tapaustutkimuksessa (2008) käsitellään tuottajien ja kuluttajien motivaatioita kumppanuusmaataloushankkeeseen osallistumiseen.
Tutkimuksen tuloksissa korostetaan aktiivisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyttä sekä viljelijän että jäsenten välillä. On tärkeää, että kumppanuusmaataloushankkeessa mukana oleva jäsen tietää ja ymmärtää tuotantoon ja toimintaan liittyviä tekijöitä sekä rajoitteita. Kumppanuustilan
toimintamallin sisäistäneet jäsenet todennäköisemmin sitoutuvat toimintaan pidempiaikaisesti. Esimerkkinä kumppanuustilan valikoiman rajallisuus tai valinnan suppeus hyväksytään paremmin, kun tiedetään enemmän
esimerkiksi sadon ajoittumisesta. Kun kumppanuustilan jäsenten vaihtuvuus on pientä, myös järjestävän osapuolen on mahdollista suunnata toimintaa sellaiseksi kuin jäsenet toivovat. Tutkimuksessa havaittiin myös
merkkejä siitä, että kuluttajien välinen kommunikaatio kannustaa pohtimaan laajemminkin omia kukutustottumuksia. (Cox ym. 2008, 212–215.)
6.5

Toimintaan osallistuminen
Soil Associationin raportissa esitetään, että kumppanuusmaataloudella on
potentiaalia olla isommassakin roolissa lähiruokaketjuna. Paikallisesti
kumppanuusmaataloustilat ovat merkittäviä työllistäjä. Osaltaan kumppanuusmaatalous voi tarjota jäsenilleen hyvinvoinnin lisääntymistä tuoreen ruuan muodossa sekä mahdollisuutta osallistua toimintaan ja kuulua
ryhmään. Kumppanuusmaataloustoiminnassa mukana oleminen mahdollistaa taitojen oppimista vapaaehtoistyön kautta. (Saltmarsh ym. 2011, 52–
53.)
Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenillä on erilaisia näkökulmia osallistumiseen ja yhteisöön. Useat kyselyyn vastanneet pitivät yhteisöllisyyttä tär24
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keänä Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa. Vastauksissa oli myös hajontaa. Osa mainitsi, ettei yhteisöllisyyden merkitys toiminnassa ole tärkeää tai siihen ei ollut mielipidettä. Yhteisöllisyyden merkitystä oli ehkä
kauden alussa vaikea määritellä. Yhteisöllisyyden tunne voi olla vastaajille toiveena, mutta ei tiedetä kuinka yhteisöllisyys toteutuu. Tämä ilmeni
myös jäsenkyselyn avoimissa kohdissa.
Yhteisöllisyys on tosin vielä tavoite, mutta toivon ja uskon sen lisääntyvän.
Kuten skotlantilaisessa tapaustutkimuksen kumppanuustilalla, myös Livonsaaren osuuspuutarhan satojaot on järjestetty niin että jäsenet kohtaavat todennäköisemmin säännöllisesti toisia jäseniä kuin viljelijän, joka
toimittaa satolaatikot jakopisteisiin. Tutkimuksen tuloksissa jäsenten kohtaamiset nostetaan tärkeäksi toimintaan sitoutumiseen vaikuttavaksi elementiksi. (Cox ym. 2008, 215.) Yhteisiä tapaamisia voitaisiin järjestää
myös viljelytalkoiden ulkopuolella. Kauden alussa osa vastaajista toivoi
yhteisöön kuulumista. Myös kyselyssä esitettyjä sadonkorjuujuhlia ja tutustumispäiviä toivottiin.
Osa jäsenistä ilmoitti kiinnostuksensa yhteiseen toimintaan osallistumiseen ja 62 % jäsenkyselyyn vastanneista aikoi osallistua kesän aikana talkoisiin. Toimintavuonna 2014 varsinaisia yhteisiä tapahtumia järjestettiin
vain yhdet yhteiset talkoot. Muuten talkootyöskentely oli joustavasti sovittavissa osuuspuutarhurin kanssa (Häkkinen, sähköpostiviesti 2014). Joustavasta menetelmästä tuli kiitosta, koska jäsenet saivat sovittaa talkootyön
oman aikataulunsa mukaan. Tyytyväisyyskyselyssä kartoitettiin jäsenten
kiinnostusta osallistua Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan. Jäsenistä
68 % valitsi vapaaehtoistyön kiinnostavan, näistä vastaajista 38 % valitsi
puutarhatyön kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi.
Lähiruuantuotannossa jäljitettävyys on tärkeää ja kumppanuusmaatalousmallissa asiakkaiden on mahdollista tutustua myös viljelyyn lähemmin.
Osa Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenistä pitää tärkeänä mahdollisuutta
osallistua toimintaa. Tyytyväisyyskyselyyn vastanneista puolet vastaajista
oli vieraillut osuuspuutarhan pellolla. Vastanneista 20 % oli tehnyt työkorvausta (Kuvio 4.). Kaikki nämä vastaajat haluavat jatkaa mukana toiminnassa.
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Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten käynnit
osuuspuutarhan pellolla

9%

Talkoissa
20 %

50 %

Vuonna 2012 tai 2013
14 %
7%

Kuvio 4.

6.6

Tekemässä
työkorvausta

Muuten
Ei ole käynyt

Yli puolet vastanneista jäsenistä on käynyt osuuspuutarhan pellolla. Kuvassa
on eritelty käyntien syitä. 48 % kyselyyn vastanneista jäsenistä ei ole käynyt
Livonsaaren osuuspuutarhan pelloilla.

”Arjen politiikkaa”
Kumppanuusmaatalouden yksi tärkeä päämäärä on säilyttää kuluttajan yhteys ruuantuotantoon. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet pitivät tärkeänä
tietoa siitä missä ruoka on kasvatettu. Osalle kuluttajista on tärkeää tietää
missä ka miten ruoka on kasvatettu ja avoimessa vastauskohdassa tärkeäksi mainitaan myös osuuspuutarhan toiminnan tukemisen. Livonsaaren
osuuspuutarha sijaitsee Livonsaaren yhteisökylän mailla ja yksi jakopiste
sijaitsee myös siellä. Yksi osuuspuutarhan perustamisen motiiveista on ollut luoda Livonsaarelle mielekästä työtä. Lähituotanto ei ole vain paikallisten tuottajien tukemista vaan myös realistinen tapa tuottaa alueelle ravintoa. Jäsenpalautteen perusteella suurin osa sai kattavan osuuden (50-100
%) kotitalouden kasviksista satolaatikosta. Runsaasti kasviksia käyttävien
kotitalouksien tarpeisiin satolaatikon mitoitus vastaa hyvin. Kahdessa vastauksessa kerrottiin, että osuuspuutarhatoiminta antaa mahdollisuuden
näyttää lapselle miten ruokamme tuotetaan. Jakopisteisiin oltiin tyytyväisiä ja positiivisista kohtaamisista raportointiin. Kyselyiden vastuksissa tuli
positiivisia huomioita siitä miten kumppanuusmaatalous toimii lähiruokakanavana.
Kiitos, arjen politiikkaa parhaimmillaan! Ruokavallankumous!
Kiitos, mielenkiintoinen kokemus tuoreista lähivihanneksista.
Vaihtoehtoinen tapa tuottaa ruokaa, voimauttava esimerkki
Supermarkettien boikotoiminen. Vastaisku teolliselle ruoantuotannolle: tuoretta luomu-lähiruokaa edullisesti ja ekologisesti
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Wordenin haastattelussa eräs Yhdysvaltojen suurimmista kumppanuustiloista ja Yhdysvalloissa kumppanuustilana pitkään toiminut viljelijä pohti
kumppanuusmaatalouden merkitystä talousjärjestelmänä. Viljelijän näkemyksen mukaan toteuttamistapaa (kumppanuusmaatalousmallia) tärkeämpää voi olla maan, ruuan ja vastuun jakaminen ja muut kumppanuusmaatalouden periaatteet kuin itse mallin suoranainen toteuttaminen. Kumppanuusmaatalous on nykyinen muoto, mutta toiminta voi muuttua suuntaan tai toiseen. (Worden 2004, 324).
Kumppanuusmaatalous yhdistää tuottajat ja kuluttajat. Yhteydenpidon ansiosta kuluttajille uusi suhtautumistapa joka edesauttaa ymmärtämään lähija kausiruuan merkityksen. Kuluttaja voi ymmärtää paremmin lähituottajan viljelyyn liittyviä rajoitteita kun hänellä on mahdollisuus tutustua tuotantoon lähemmin. Suomessakin kumppanuusmaatalousmallit toimivat
omalla tavallaan ja jokainen kumppanuustila on hieman erilainen. Kuitenkin kumppanuusmaatalouden periaatteet edistävät kuluttajan yhteyttä ruuan tuotantoon.
6.7

Kehitysideoita
Tyytyväisyyskyselyn avulla saatiin hyvin konkreettisia toiveita. Tyytyväisyyskyselyssä kartoitettiin jäsenten tarpeita tilausvaihtoehtojen joustavuudesta. 13 henkilöä vastasi, että käytäntö on hyvä nyt. Muutama vastaaja
toivoi pienille talouksille sopivampana vaihtoehtona esimerkiksi vuoroviikoin jaettavaa satolaatikkoa. Lomien ja poissaolojen vuoksi toivottiin
myös mahdollisuutta aloittaa tilaaminen vasta elo- tai syyskuussa. Palautteessa toivottiin vinkkejä kasvisten käyttöön ja reseptejä. Niiden avulla
oudommatkin kasvikset saataisiin käyttöön. Myös pidempää jakeluaikaa
toivottiin: kaksi vastaajaa kirjoitti, että satokausi voisi alkaa aiemminkin.
Kolme vastaaja mainitsi, että jakelua voisi jatkaa syksyllä pidempäänkin,
esimerkiksi jos olisi säilytystilaa mistä noutaa kasvikset tai toimitus järjestettäisiin erikseen. Eräs vastaaja totesi, että kasvukautta voitaisiin pidentää
molempiin suuntiin jos osuuspuutarhalla olisi oma kasvihuone. Palautteen
johdosta pienille talouksille suunnattu satolaatikko-vaihtoehto pyritään toteuttamaan seuraavalla satokaudella. Myös vaihtolaatikon järjestämistä
pohditaan. (Annala, sähköpostiviesti 4.12.2014.)
Toiminnan järjestämistä ja sitovuutta käsitteli tyytyväisyyskyselyn kysymys: ”Toiveita tilausvaihtoehdoista. Sopisiko sinulle jokin muu ajanjakso
tai jakokäytäntö paremmin?” Satolaatikko on jaettu viikoittain heinäkuusta
lokakuulle. Olisiko jokin muu käytäntö mielestäsi kokeilemisen arvoinen”.
Pääosin vastaajat olivat tyytyväisiä käytäntöön. Avoimessa vastauskohdassa 13 vastaajaa kirjoitti, että käytäntö on nyt hyvä. Käytäntö sadon jakamisesta tiettynä päivänä jakopisteisiin oli tiedossa liittyville osuuspuutarhan jäsenille. Sitovuus satolaatikoiden noutamisen aikaan ja paikkaan
liittyen on jäsenillä tiedossa jo ennen liittymistä, joten sitä ei ehkä Livonsaaren osuuspuutarhan jäseneksi liittymisen jälkeen koeta hankalaksi. Jäsenten ehdotuksia satojakojen järjestämisessä olivat muun muassa mahdollisuus tilata satolaatikko vain vuoroviikoittain tai aloittaa tilaaminen
vasta elo- tai syyskuussa. Myös pidempää jakeluaikaa toivottiin: kaksi
vastaajaa kirjoitti, että satokausi voisi alkaa aiemminkin. Kolme vastaaja
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mainitsi, että jakelua voisi jatkaa syksyllä pidempäänkin. Tämä olisi mahdollista, mikäli osuuspuutarhalla olisi varastotilaa mistä kasvikset voisi
noutaa myöhemmin tai niiden toimitus järjestettäisiin erikseen. Eräs vastaaja totesi, että kasvukautta voitaisiin pidentää molempiin suuntiin jos
osuuspuutarhalla olisi oma kasvihuone.
Olisi kiva kauden alussa tietää varmaksi, kuinka monta satolaatikkoa
tulee saamaan, että pystyisi laskemaan, kuinka paljon yhdelle laatikolle tulee hintaa. Ymmärrän toki, että sadon määrä ei ole siinä vaiheessa
selvillä, mutta luulen monien empivän liittymistä juuri siksi, että on
vaikea arvioida, kuinka paljon satolaatikot lopulta tulevat maksamaan.
Ihmiset ovat hintatietoisia, harva haluaa sijoittaa rahojaan ihan summassa.
Kesä on haastavaa aikaa, koska silloin on myös lomat ym. joten laatikon nouto on ollut monen mutkan takana. Toki silloinhan kasvit kasvavatkin... Olisi hyvä, jos osuuspuutarhalla olisi kasvihuone, jolloin
kasvukausi pitenisi molempiin suuntiin.
Jakeluaikaa olisi hienoa jatkaa pidemmällekin, jos säilytystilat löytyisivät. Laatikon sisällön voisi myös koota itse jakelupisteessä suuremmista laatikoista, jos se helpottaisi merkittävästi pakkausurakkaa.
Kumppanuusmaataloustoiminta kasvussa ja tilat kehittävät toimintaansa.
Suurelle vaihtuvuudelle ja jäsenten vähyydelle voidaan löytää ratkaisuja.
Goland listaa muutamia käytännöntoimija, joita kumppanuustilat kokeilevat toiminnan parantamiseksi. Valinnanvaraa voidaan kasvattaa siten, että
jäsenillä on mahdollisuus valita vapaammin satojaoissa kasvisten määrä ja
valikoimassa voi olla enemmän vaihtoehtoja. Pienille ja isoille ruokakunnille on hyvä tarjota eri kokoisia satolaatikoita. Erityisesti toiminnasta tiedottaminen sekä tuotteiden käytöstä kertominen on hyvin tärkeää. (Goland
2002, 23.) Livonsaaren osuuspuutarha käyttää kotisivuja tiedottamiseen, ja
kaikki perustiedot ovat luettavissa kotisivuilta. Tietopaketin kokoaminen
ja täydentäminen auttaisi kiinnostuneita ihmisiä löytämään tarpeellista tietoa Livonsaaren osuuspuutarhasta ja sen toiminnasta. Kuvaan 6 on kerätty
kohtia tietopaketin laatimiseen.
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Kuva 5.

Usein kysytyt kysymykset –tietopaketin kokoaminen

Kuvamateriaali ja videot kiinnostavat ihmisiä ja niiden julkaisu internetissä on helppoa. Toimintatapaa ja Livonsaaren osuuspuutarhan omia käytäntöjä voitaisiin esitellä enemmän nettisivuilla. Esimerkkikuvat kertovat hyvin sato-osuuden määrästä ja laadusta. Osuuspuutarhan jäseneksi liittyvät
henkilöt eivät välttämättä ole kiinnostuneita satolaatikon kasvisten tarkasta
grammamäärästä, mutta kasvisten laatu ja ulkonäkö ovat tärkeitä kuluttajalle.
6.8

Nelikenttäanalyysi ja tulevaisuus
Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa tuottajan ja kuluttajan välistä
vuorovaikutusta arvostetaan ja tiedottamisesta tuli paljon hyvää palautetta.
Toimintamalli itsessään innostaa jäseniä. Jäsenten innokkuus ilmeni kyselyiden vastauksista, jotka oli kirjoitettu positiiviseen sävyyn. Satokauden
alussa ensimmäisiä satolaatikoita odoteltiin ja kauden lopussa tyytyväisyyskyselyssä jäsenet antoivat runsaasti kiitosta. Tärkeimmäksi asiaksi Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa nostettiin jopa vain osuuspuutarhan olemassa oleminen. Vapaa sana jäsenkyselyssä:
ihanaa että osuuskuntapuutarhatoimintaa on Suomessa!
Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenien aktiivisuus näkyy toimintaan osallistumisena talkoiden tai työkorvausten muodossa. Osa jäsenistä pyörittää satolaatikoiden jakelupistettä kotonaan. Osuuspuutarhan jäsenet lähettävät
toisilleen sähköpostilistan kautta muun muassa reseptejä. Eräs jäsen kirjoittaa puutarha-aiheista blogia, jossa esitellään myös Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaa (Parveke länteen 2014).
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Jäsenkyselyssä kävi ilmi, että useat olivat liittyneet jäseneksi tutun kautta.
Kumppanuusmaatalous on uusi ja toistaiseksi vähän tunnettu lähiruokamalli Suomessa. Liittyminen osuuspuutarhan jäseneksi vaatii kokeilunhalua. WOM-markkinoinnin kautta hyvät kokemukset välittyvät ja kynnys
osallistua toimintaan madaltuu.
Osalle jäsenistä lisäarvoa tuo osallistumisen mahdollisuus ja yhteisöllisyys
sekä yhdessä tekeminen. Jäseniä kiinnostaa myös viljelytapa, jossa ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Satolaatikoiden monipuolisuus lisää
osuuspuutarhan jäsenten kasvisten käyttöä ja sen sisältö kattaa suuren osan
jäsenten kasvisten kokonaiskulutuksesta.
Budjetissa jäsenten satomaksut ovat merkittävin tulonlähde, joten riittävä
jäsenpohja on toiminnan jatkuvuuden edellytys. Tuloja voidaan kompensoida pienentämällä sato-osuuksia tai nostamalla satomaksuja. Tuottajan
työtaakkaa voidaan vähentää kumppanuustilan jäsenten vapaaehtoistyöllä.
Nämä toimet edellyttävät kumppanuustilan jäseniltä joustavuutta. Olosuhteiden muutokset saattavat vaikuttaa jäsenten tai tuottajan mahdollisuuksiin jatkaa mukana toiminnassa. Muutto toiselle paikkakunnalle tai terveyssyyt ovat luonnollisia kunkin omaan toimintaan vaikuttavia tekijöitä.
(Hendersson & Van En 2007, 273–274). Toiminnassa mukana jatkamisen
syitä ilmeni Livonsaaren osuuspuutarhan uudelle toimintakaudelle ilmoittautumisen yhteydessä. Alustavassa kartoituksessa Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnasta kiinnostuneet henkilöt sekä nykyiset jäsenet ilmoittivat
halukkuutensa jatkaa mukana toiminnassa ja jättivät yhteystietonsa sähköpostilistalle lisäämistä varten. Ilmoittautuminen ei ollut sitova, ja vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa epäröinnin aiheita, jotka koskevat jäseneksi
liittymistä. Koska jäsenyyteen sitoudutaan koko kasvukauden ajaksi muutamia vastaajia mietityttää, onko heillä mahdollisuutta ja jaksamista viikoittaisen satolaatikon noutamiseen sekä kasvisten käyttöön. Myös paikkakunnan muutos oli joillekin vastaajille mahdollinen, ja siten osuuspuutarhan jäsenenä jatkaminen oli epävarmaa. (Annala, sähköposti
27.11.2014.)
Viljely Livonsaaren osuuspuutarhalla on hyvin käsityövaltaista ja palkattuja on vain yksi. Työhuippujen aikaan lisäapu on välttämätöntä. Toiminnan ei pidä ylikuormittaa toiminnan järjestäjää tai viljelijää. Tegtmeierin ja
Duffyn (2005) raportissa kirjoitetaan, etteivät kaikki viljelijät saa kumppanuustoiminnasta riittävää toimeentuloa. Ylityöllistäminen tai työn aliarvostaminen saattaa piinata osaa viljelijöistä. Kumppanuusmaataloutta on
ollut maailmalla jo vuosikymmenien ajan ja lisää tietoa, ja hyviä esimerkkejä kestävästi hoidetusta taloudesta tarvitaan. (Tegtmeier & Duffy 2005,
6.)
Haasteena on lisäksi ruokahävikin minimoiminen kaikissa ruokaketjun
kohdissa. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenten tyytyväisyyskyselyn vastauksista kävi ilmi, että kotitalouksissa osa satolaatikon sisällöstä jää käyttämättä. Lisää tietoa kasviksista ja niiden käyttämisestä voitaisiin koota
nettisivuille.
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Kuvassa 6. on koottu Livonsaaren osuuspuutarhan heikkouksia, vahvuuksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia.
Heikkoudet
- Uusi, vähän tunnettu malli
- Vaatii kokeilunhalua
- Sitovuus: satolaatikon noutaminen viikoittain tiettynä aikana
- Vapaaehtoistyöstä riippuvuus
- Asiakkaiden vaihtuvuus

Vahvuudet
- Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus
- Monipuolisuus viljelyssä
- Viljelyä ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita
- Lähiruoka
- Aktiiviset jäsenet
- Lisäarvona kokemuksellisuus

Uhat
Mahdollisuudet
- Asiakkaiden riittävyys ja kan- - Kuluttajien kiinnostus ruoan
nattavuus
alkuperään ja tuotantotapoihin
- Toimijoiden väsyminen
- Tunnettavuuden lisääntyminen
- Toimijoiden vaihtuminen
sähköisen median, verkostojen
- Riittämättömät tulot
ja käyttäjäkokemuksista ansios- Alkutuotanto
ta. Tutustumispäivät.
 matala tuottajahinta
- Satokauden pidentäminen
 pidempi jakeluaika
- Yhteistyö muiden paikallisten
tuottajien kanssa
- Toiminnan laajentaminen esimerkiksi torimyynti
- Tukijäsenyys
- Joukkorahoitus investointeihin
Kuva 6.

SWOT-analyysi Livonsaaren osuuspuutarhasta

Livonsaaren osuuspuutarhan satolaatikot jaetaan vain kasvukauden aikana.
Toivottujen kasvisten ottamista valikoimaan huomioidaan viljelysuunnitelmassa, mutta viljely- ja varastointitekniset seikat rajoittavat osaltaan viljeltävien lajien kirjoa. Satokautta voi pidentää ja satolaatikoita olisi mahdollista toimittaa myöhemmin syksyllä, mikäli osuuspuutarha hankkisi sopivan kylmäsäilytystilan. Varastovihannesten käytön lisääminen talvella
kasvattaisi jäsenten lähiruoan käyttöä ympärivuotiseksi.
Monet kumppanuustilat toimittavat kasvisten lisäksi muitakin elintarvikkeita. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet voivat tilata jo nyt samalla toimituksella Livonsaaren leipomon leipää. Tilatut leivät toimitetaan jakopisteisiin satolaatikon jaon yhteydessä. (Annala, sähköpostiviesti 8.7.2014.)
Jäsenet toivoivat myös tuoreita marjoja. Tuotannon monipuolistaminen
vaatii investointeja ja lisää työvoiman tarvetta. Kasvihuone- ja tunneliviljely pidentäisi satokautta keväällä ja syksyllä sekä mahdollistaisi kasvisten
monipuolisuuden lisäämisen. Erityisesti vähemmän investointeja vaativan
tunneliviljelyn avulla satokautta voitaisiin pidentää ja viljelyä monipuolistaa. Tunneliviljelyssä voitaisiin tuottaa esimerkiksi marjoja. Toinen mahdollisuus monipuolistaa valikoimaa olisi toimia yhteistyössä lähiyritysten
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kanssa. Esimerkiksi Lahden ruokaosuuskunta ROK täydentää satojakojaan
Heinolassa tuotetuilla perunoilla. Lahden ruokaosuuskunta on myös myynyt satojaoista ylijääviä kasviksia torilla. Samalla heillä on mahdollisuus
markkinoida sato-osuuksia. (Kopra 2013). Torimyynti vaati lisäresursseja,
mutta se on yksi tapa laajentaa toimintaa ja saada näkyvyyttä. Myös Livonsaaren osuuspuutarhan säännöissä määritellään, että satoa voidaan
myydä myös ulos (Livonsaaren osuuspuutarha n.d). Yksinkertaisin tapa
tuottaa lisäpalvelu on antaa mahdollisuus tilata samalla satotoimituksella
lisää kasviksia, joista on ylitarjontaa tiettynä aikana. Ylimääräisiä kurkkuja salaattitilauksia saattoi myös tehdä satokaudella 2014 (Häkkinen, sähköposti 31.7.2014).
Livonsaari sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Turusta. Turun seudun
joukkoliikenneyhteyksiä lisättiin vuoden 2014 aikana ja Livonsaaren kuuluminen seutuliikenteen piiriin laski matkan hintaa. Kulkuyhteyksien paraneminen edesauttaa jäsenten mahdollisuutta käydä Livonsaaren osuuspuutarhan pellolla. (Annala, sähköpostiviesti 4.12.2014). Alueen ja vapaaehtoistyön virkistysarvon huomioiminen on tärkeää, jotta osallistujat viihtyvät ja haluavat osallistua jatkossakin.
Valtakunnallisella tasolla lähiruokahankkeiden tukeminen voi vauhdittaa
uusien kumppanuusmaatalousmallilla toimivien hankkeiden syntymistä
sekä toiminnan kehittämistä. Luomuliiton kumppanuusmaataloushankkeen puitteessa on muun muassa järjestetty kansainvälisiä kumppanuusmaatalous-tapaamisia. Sosiaalisen median kautta toimijoita voidaan
koota yhteen ja verkostoituminen on helppoa. (Luomuliitto n.d.) Toiminnassa voidaan myös hyödyntää uusia rahoitusmalleja, esimerkiksi joukkorahoitus voisi olla tapa kerätä varoja viljelyn monipuolistamista vaativiin
suurempiin investointeihin. Lähiruuan kysynnän kasvu voi heijastella
kiinnostuksen lisääntymisenä myös kumppanuusmaataloustoiminnassa.
Mikäli useammat kuluttajat kokeilevat erilaisia lähiruuan tarjontamalleja
madaltuu myös kynnys kokeilla kumppanuusmaatalousmallissa mukana
olemista.
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POHDINTA
Onnistuneet kumppanuusmaataloushankkeet vaativat viljelyosaamisen lisäksi onnistumista markkinoinnissa sekä organisointikykyä yhteisöhankkeessa (Saltmarsh, Meldrum & Longhurst 2011, 5). Kaikki nämä osaalueet tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. Onnistunut toiminta pitää sisällään hyvän tuotteen, jota voidaan parantaa viljely- ja varastointiteknisin keinoin. Kumppanuusmaatalousmallissa jäsenille lisäarvoa tuovat
yhdessä tekeminen sekä lyhyt ruokaketju ja läheisyys.
Jäsenkyselyn vastauksissa oli huomattavissa jäsenten innokkuus ja odotukset tulevaa satokautta sekä toimintaa kohtaan. Tyytyväisyyskyselyn tuloksiin vaikutti koko satokauden aikainen toiminta. Livonsaaren osuuspuutarhan toiminta jatkuu kolmatta vuotta, ja toimintaa on kehitetty aiempien kokemusten perusteella. Tyytyväisyyskyselyyn vastanneet Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet olivat tyytyväisiä vihannesten laatuun ja tarjonnan monipuoliseen. Lisäksi ahkerasta tiedottamisesta tuli paljon kiitosta. Livonsaaren osuuspuutarha tarvitsee lisää näkyvyyttä, jotta uusia jäseniä tavoitetaan ja kiinnostuneet kuluttajat lähtevät mukaan toimintaan.
Markkinoinnissa tulee huomioida kumppanuusmaatalouden luonne. Erityisesti WOM -markkinointi on toimiva tapa saada lisää jäseniä. Tyytyväisyyskyselyssä tulee ilmi, että toiminnan omaksuneet jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan.
Molempien kyselyjen kohderyhmänä olivat kaikki osuuspuutarhan jäsenet.
Tyytyväisyyskyselyssä vastaajat (55 kpl) ilmoittivat haluavansa jatkaa
mukana toiminnassa. Koko jäsenmäärästä vastaajien osuus on reilu 60 %.
Mikäli kaikki nämä vastaajat todellisuudessa jatkavat mukana, on jatkavien määrä aiempaan vuoteen verrattuna nousussa. Vastaajat edustivat ainakin tyytyväisyyskyselyssä jatkajia. Tämä vaikuttaa osaltaan vastausten
positiiviseen laatuun. Voidaan olettaa, että aktiivisimmat toiminnassa mukana olevat ovat vastanneet kyselyihin ahkerammin.
Opinnäytetyöprosessin kirjoitusvaiheessa laatimani kyselylomakkeen virheet vastausvaihtoehdoissa ja kysymysten asettelu vaikeuttivat huomattavasti tulosten tulkintaa. Tietojen vertailukelpoisuus olisi ollut parempi, jos
kyselylomake olisi laadittu huolellisemmin. Kirjoitusteknisiä ongelmia
olivat muun muassa sanavalinnat monivalintavaihtoehdoissa. Tyytyväisyyskyselyssä palautetta annettiin vaihtoehtomäärän rajaamisesta: viidessä
palauteviestissä huomautettiin, ettei monivalintakysymyksissä voinut valita kuin yhden vaihtoehdon. Kyselyistä saadun materiaalin pienuudesta
johtuen laajensin kirjallisen lähteiden käyttöä kumppanuusmaataloutta
koskeviin kuluttajatutkimuksiin. Livonsaaren osuuspuutarhan jäsen- ja
tyytyväisyyskyselyiden ajoittaminen ennalta harkittuihin ajankohtiin maksimoi vastausprosentit ja kyselyiden aiheet olivat jäsenten tuoreessa muistissa. Ajankohdan ansiosta myös terveiset välittyivät osuuskunnan hallitukselle ja puutarhurille satokauden aikana.
Kumppanuusmaataloudessa yhteistyö viljelijän ja kuluttajan välillä on
merkittävä. Kyselyyn vastanneista jäsenistä vain 50 % oli vieraillut osuuspuutarhan pellolla. Osalle Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenistä toimin33
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nan kannattaminen ja oman sato-osuuden saaminen riittävät. Toiselle puolelle vastaajista toimintaan osallistuminen koetaan merkittäväksi ja tärkeäksi. Moni kuluttaja voi kokea kumppanuusmaatalousmallin liian työläänä
tai aikaa vievänä. Tiedonkeruu mahdollisilta jäseniltä olisi ollut hedelmällistä, mutta käytännössä heidän tavoittaminen on hankalaa. Kyselyn teettäminen esimerkiksi tapahtuman yhteydessä toimisi myös mielenkiinnon
herättäjänä. Uusien jäsenten tavoittaminen voi olla helpompaa, kun tiedetään mitä tiedotuskanavia käyttämällä Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenet
ovat löytäneet toimintaan mukaan.
Innokkaiden toimijoiden ansiosta Suomessa on muutamassa vuodessa syntynyt reilu kymmenen kumppanuusmaatalousmallia mukailevaa tilaa.
Kumppanuusmaataloudessa mukana oleminen voi vaikuttaa jäsenten ruokaan ja ruoantuotantoon suhtautumiseen. Myös kyselyyn vastanneet raportoivat kulutuskäyttäytymisensä muutoksesta. Kumppanuusmaataloudessa
nähdään potentiaalia toimivana lähiruokakanava ja esimerkiksi Luomuliiton tai lähiruokaverkostojen kautta toimintaa saadaan hyvin esille. Kumppanuusmaatalousmallia ja toimintaa voitaisiin kehittää valtakunnallisella
tasolla esimerkiksi hankkeiden avulla.
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Liite 1
SAATEVIESTI

Hei sinä Livonsaaren osuuspuutarhan jäsen!
Livonsaaren osuuspuutarha on aloittanut jo kolmannen toimintakauden ja heinäkuussa
ensimmäiset satolaatikot lähtevät jakeluun.
Yhteisöviljelyperiaatteella toimivalle Livonsaaren osuuspuutarhalle jäsenten kuuleminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Kysely on myös osa opinnäytetyötäni, mitä suoritan Lepaan puutarhatalouden koulutusohjelmassa. Jäsenkyselyn tarkoitus
on saada tietoa teidän toiveistanne Livonsaaren osuuspuutarhan toimintaan liittyen sekä selvittää mitkä asiat yhteisöviljelyssä ovat tärkeitä. Vastaamalla kyselyyn voit
välittää terveisesi sekä toiveesi.
Kysymykset ovat avoimia, valinta- tai monivalintakysymyksiä. Jäsenkysely on nimetön.

Kyselyyn pääset klikkaamalla linkkiä:
Jäsenkysely

Jäsenkyselyyn liittyviä kommentteja, palautetta tai kysymyksiä voi esittää minulle sähköpostitse. Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille, ja mukavaa & maistuvaa satokautta
kaikille!
Ystävällisin terveisin,
Salla Tiitto
Puutarhatalouden koulutusohjelma
Hämeen ammattikorkeakoulu
salla.tiitto@student.hamk.fi

Livonsaaren osuuspuutarhan kehittäminen jäsennäkökulmasta
Liite 2/1

JÄSENKYSELY

Jäsenkysely
*Pakollinen

Oletko?
Työssä käyvä
Työtön
Eläkeläinen
Opiskelija
Muu

Ruokakuntasi koko? *

Tuleva satokausi on minulle
1. satokausi
2. satokausi
3. satokausi

Olen osallistunut jonkin muun yhteisöviljelymallilla toimivan ruokaosuuskunnan toimintaan
en
kyllä
Muu:
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Mistä olet saanut tietää Livonsaaren osuuspuutarhasta? *
www.osuuspuutarha.net
facebook
tuttu suositteli
lehti
radio
mainos
jonkun muun ruokaosuuskunnan kautta
Muu:
Korvaan osan satomaksusta työllä
kyllä
ei
Aion osallistua talkoisiin
ei
1-2 kertaa
3-5 kertaa
joka kerta
Talkoisiin osallistumistani helpottaisi..
Jos talkoolaiset saisivat ylimääräisiä kasviksia
Kimppakyytien järjestäminen
Talkoista ilmoitetaan hyvissä ajoin
Muu:

Satolaatikon sisältö
Kuinka tärkeää sinulle on, että...
Täysin eri
mieltä
Kasvikset on tuotettu luonnonmukaisesti
Satolaatikko on
lähiruokaa
Tiedän missä ruokani tuotetaan
Ruoka on edullista
Suora ruokaketju:
suoraan tuottajalta kuluttajalle

Eri mieltä

En osaa
sanoa

Samaa
mieltä

Täysin samaa mieltä
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Kuinka tärkeää sinulle Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnassa on
Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Eri mieltä

Samaa mieltä

Yhteisöllisyys
Lähituotannon
tukeminen
Mahdollisuus
osallistua toimintaan
Halu oppia viljelystä

Tärkeintä Livonsaaren osuuspuutarhassa on
oma vastaus:

Satomaksu on mielestäni
Sopiva
Kallis
Halpa
Muu:

Satomaksun maksaminen keväällä on mielestäni hyvä periaate
1

2

3

Täysin eri mieltä

Muita kommentteja satomaksusta

4

5
Täysin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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Satolaatikoiden jakeluaika (heinäkuusta lokakuulle) on mielestäni..
sopiva
pitkä
lyhyt

Talkoot, juhlat, oheistoiminta
Ei tärkeää

Vähän tärkeää

En osaa
sanoa

Tärkeää

Erittäin
tärkeää

Talkoot
Tutustumispäivä
Sadonkorjuujuhlat

Mikä on mielestäni sopiva tapa tiedottaa Livonsaaren osuuspuutarhan toiminnasta
ruokareseptit, sadonkehittyminen ja talkoot ym.
sähköposti
kotisivut
facebook
kasvotusten
Muu:

Terveiset/ vapaa sana!
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SYKSYN KYSELY

Tiedotus ja jakopisteet
Tiedottaminen
tiedottaminen osuuspuutarhan toiminnasta ja satolaatikoiden jakelusta on ollut riittävää

Tiedottaminen
lisäkommentit

Olen ollut tyytyväinen jakopisteen toimintaan?

Satolaatikon jakelu ja jakopisteet
hyvä
jakopisteen sijainti
jakeluaika
toimivuus

Lisäkommentit jakopisteistä

huono

siltä väliltä
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Jäsen- ja satomaksut
Satomaksu on ollut sisältöön nähden mielestäni:

Miten ja milloin satomaksu olisi hyvä suorittaa?
useammassa erässä
yhdessä erässä
helmi-huhtikuussa
touko-kesäkuussa
Muu:
Toiveita tilausvaihtoehdoista. Sopisiko sinulle jokin muu ajanjakso tai jakokäytäntö paremmin?
Satolaatikko on jaettu viikoittain heinäkuusta lokakuulle. Olisiko jokin muu käytäntö mielestäsi
kokeilemisen arvoinen?

Satolaatikko
Olen ollut tyytyväinen satolaatikon kasvisten..
kyllä

ei

siltä väliltä

Laatuun
Määrään
Monipuolisuuteen

Hyödynsin satolaatikoiden sisällöstä?

Miten suuri osa kotitaloutenne käyttämistä kasviksista tuli satolaatikosta?

Mitä kasviksia toivoisit enemmän ja mitä vähemmän?
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Mitä jäin kaipaamaan satolaatikon sisällöltä?

Olen vieraillut osuuskunnan pellolla
Talkoissa
Tekemässä työkorvausta
Vuonna 2012 tai 2013
Muuten
En
Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenyyden ansiosta..
Sain vinkkejä ruuanlaittoon
Sain tietoa vihanneksista ja viljelystä
Sain ystäviä
Kokeilin uusien kasvisten käyttöä
Söin monipuolisemmin
Muu:
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Haluaisin, että toiminta jatkuu ensi vuonna, ja olen kiinnostunut jatkamaan osuuspuutarhan jäsenenä?
Kyllä
Ei

Millainen vapaaehtois- tai talkootyö osuuspuutarhan toiminnassa kiinnostaa sinua
Jos olet kiinnostunut vapaaehtois- tai työkorvaustyöstä, valitse sinulle mielekäs vaihtoehto
Puutarhatyö
Tiedottaminen/markkinointi
Osuuspuutarhan toiminnan esitteleminen tilaisuuksissa
Materiaalin tuottaminen nettisivuille tai facebookiin
Kurssin järjestäminen
Ruuanlaitto
Rakentaminen
Muu:

Suositteletko Livonsaaren osuuspuutarhan jäsenyyttä?
Kyllä
Ei

Vapaa sana!
Terveiset Livonsaaren osuuspuutarhalle

