
Alavieskan, Halsuan, Kalajoen, Kannuksen, Kaustisen, 
Kokkolan, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Sievin, 
Toholammin, Vetelin ja Ylivieskan kunnat tai kaupungit.



Maatalousyrittäjien hyvinvointihanke MTK Keski-Pohjanmaan 
alueella 31.12.2022 saakka

• Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen
• Maatalousyrittäjien ja heidän perheensä tukeminen kriisitilanteissa
• Yhteistyön edistäminen, verkostoyhteistyö
• Alueellinen pienryhmätoiminta



SPV hankkeen silmin
= yrityskauppa!!! 
-> Ei perinnönjako
-> Ei taloudellisen tilanteen 
korjausyritys



SPV hankkeen silmin
•Kenen tahto? Kuka tahtoo?
•Kuka päättää?
•Kuka tietää mitä kukakin haluaa, tahtoo? 
Haluaako oikeasti?

•Mitä minä itse haluan? 
•Millaisin perustein päätös tehdään?
•Oletus vai oma aito tahto?



Selvitä ja sovi kaikki asiat ITSELLESI

Maatalousyrittäjä:
- Yrittäjä, henkilö joka 

työskentelee yrityksessä, 
työnimike

Maatila:
- Työpaikka

- Koti
- Perhe: puoliso, vanhempi, sisko,   
veli, ystävä, kummi, ym.
- Harrastus

KAIKKI YHTEENSÄ =  ELÄMÄ!



Selvitä ja sovi kaikki asiat ITSELLESI, jatkaja

• Jatkajan valmiudet
- Osaaminen
- Yrittäjänä toimiminen
- Kehittämiskyky
- Sietokyky: muutostilanne, stressi, jne.
- Erottamisen ja yhteensovittamisen 

kyky (yritys vs elämä)
- Johtaminen, itsensä johtaminen
- Selviytymiskeinot
- Realismi, rehellisyys
- Suunnitelmallisuus, aikataulutus, jne

• Sosiaaliset suhteet
- Perhe
- Sukupolvet
- Tukiverkosto
- Vertaistuki
• Ajanhallintataidot
• Arjenhallinta taidot



Selvitä ja sovi kaikki asiat ITSELLESI, luopuja

• Päätösvallasta luopuminen
• Apuna, tukena
• Muutoksissa tukeminen, 

hyväksyminen
• Kehittämismyönteisyys
• Hyväksyminen
• Sietokyky

• Naapurissa, Espanjassa?



SPV hankkeen silmin

- Paperi asiat kunnossa, riittääkö se? Mitä muuta asia tarkoittaa?
- Miten ja mistä muista asioista on sovittu? Onko tarpeellista sopia? 
- Muutosmahdollisuudet? –sen seuraukset…
- Sukuviirin merkitys?
- Epäonnistumisen mahdollisuus?
- Varasuunnitelmat?



SPV hankkeen silmin

Kohdattuja haasteita:
- Luopuja ei ole henkisesti valmis luovuttamaan vastuuta, päätösvaltaa
- Jatkajan sisarusten suhtautuminen
- Sukuviiri velvoittaa, ei ole mahdollisuutta lopettaa (-koskaan)
- Luopujien (suvun) mielestä jatkajan puoliso kärkkyy omaisuutta, varallisuutta
- Jatkajan osaaminen
- Jatkaja jatkaa velvollisuudesta, ei omasta tahdosta
- Työyhteisön haasteet, yhteisyrittäminen
- Kannattamattoman tilan jatkaminen
- SPV taloudellisen tilanteen korjausyritys



”OLETTAMUS ON 
KAIKKIEN MOKIEN 
ÄITI”



Onnistunut SPV

- Paperit kunnossa
- Asiat sovittu ja puhuttu auki jatkajan ja luopujan kesken
- Asiat sovittu ja puhuttu auki sisarusten (muun suvun?) kesken

-> mitä tarkemmin sen parempi, kirjallisesti 
-> huomioidaanko perintö kuitenkin jo tässä kohtaa?

- Turvaverkko
- kuka auttaa hädän tullen missäkin asiassa

- Jatkuva itsensä - ja yrityksen kehittäminen
- Suunnitelma, toimet ”pahanpäivän varalle” (sairastuminen, ym) =varautuminen!
- Elämän eri osa-alueiden yhteen sovittaminen
- Suunnitelma B 





Suvi Lempiälä
040 9209 863
suvi.lempiala@mtk.fi

• Myötätuulta Tuottajalle -hanke

MAKSUTON!! 

Asiakas itse ottaa yhteyttä!
Asiakkaan luvalla joku muu ottaa 
yhteyttä!

Luottamus!

mailto:suvi.lempiala@mtk.fi
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