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Tilan hallittu alasajaminen
ohjelma 17.11.20
Tavoite: Tilan tuotanto voidaan ajaa alas, myös osittain esimerkiksi kotieläinten osalta
tai kokonaan. Maatiloja voidaan alas ajaa joko vapaaehtoisena tai kannattamattomana.
Tavoitteena on selvittää, miten tila ajetaan alas hallitusti eri tapauksissa. Mikä estää
muutoksen tekemisen. Mitä pitää ottaa huomioon, kuinka pitkän ajan tilan alasajoon
kannattaa varata aikaa. Veroseuraamukset. Mitä teen pelloille sitten myöhemmin,
myynkö vai vuokraanko. Saneeraus toimintakuntoon. Entäs jos kannattamattoman tilan
myynnin jälkeen jääkin vielä velkaa, mitä teen. Vielä työelämää edessä, mistä töitä.
Velkaisen tilan alasajossa rikotaan uskomuksia ja väärään tietoon takertumista ”pankki
vie kaiken tai talo menee alta”.

Yhteistyö Välitä viljelijästä verkoston ja muiden toimijoiden kanssa.
Kenelle: Tilan toimintoja muuttavat viljelijät tai sitä suunnittelevat, viljelijöitä lähellä
olevat asiantuntijat, Välitä viljelijästä verkoston jäsenet, muut kiinnostuneet
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Ohjelma 17.11.2020
•
•
•

Osanottajien toteaminen ennen tilaisuuden alkamista (kirjaa kenttään koko nimesi tai ilmoita
nimimerkkinimesi anne-mari.heikkinen@mtk.fi tai puhelimitse: 0447050401, jotta
osallistujaluettelo saadaan rahoittajan vaatimaan tasoon)
Laita mikki kiinni luentojen ajaksi.
Pyydä puheenvuoro nostamalla käsi tai kirjoittamalla pvp viestikenttään.

Avaus (5 min), MTK Pohjois-Savo, Anne-Mari Heikkinen, Innostu tiedosta
Välitä viljelijästä verkoston Pohjois-Savon toimijan esittely, Paula Tikkanen, Mela (5 min)
Selvitettävät asiat ja prosessin kulku eri alasajo tapauksissa (vapaaehtoinen alasajo
osittainen/kokonaan tai pakollinen alasajo, mitä eri termit tarkoittavat, kuka pääsee ja paljonko
kestää ajallisesti, mitä voi jäädä itselle, ”pakkomyynnin uskomukset”, (1h), Aila Riikonen, Wikli
Näkökulma tilan toiminnan alasajamiseen, mistä pankki pitää kiinni, ja miten pankki toivoo tilanteen
hoidettavan (20 min), Pekka Hyrkäs, Pohjois-Savon Osuuspankki
•
TAUKO 10 min
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Ohjelma tilan hallittu alasajaminen
•
•

TAUKO 10 min
Mitä voin tehdä, jos kannattamattoman maatilan alasajon jälkeen jäin
vielä velkavankeuteen (koska ei olla enää yrittäjänä), miten
velkaneuvontaprosessi etenee, (20 min) talous- ja velkaneuvoja
Heikki Savolainen, Pohjois-Savon oikeusaputoimisto

•

Vielä työelämää jäljellä. Työkkärin apu eri tapauksissa, reunaehdot,
uutena työnhakijana, yms, (20 min) palveluesimies Jaana
Hakkarainen, TE-toimiston työvoimapalvelut

•

Eläkeikä häämöttää ja terveysongelmia. Milloin pääsen eläkkeelle?
(20 min) asiamies Harri Hurskainen, Mela
Keskustelulle varattu aikaa joko lopussa tai välissä (20 min)

•
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Innostu tiedosta 31.12.22. saakka
PÄÄTAVOITTEET
• lisätä tilojen kannattavuutta
• viljelijät saavat monipuolista tietoa tilan
kannattavuutta parantavista
toimenpiteistä
• yhteistyön lisääminen.
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Innostu tiedosta tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•

Kehittäjätahojen ja sidosryhmien
yhteistyön lisääminen
Maatalousyrittäjien kehityssuunnitelmien
löytäminen
Tilojen kannattavuuden parantaminen
Tiedon hyväksikäyttäminen/uuden tiedon
saaminen
Tutkimustiedon nopeampi
hyödyntäminen
Tuotantoresurssit täysimääräisesti
käytössä
Tilan elinkelpoisena säilyttäminen ja
siirtäminen
17.11.2020/AMH
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Mistä tilaisuudet ja materiaalit löytyvät
www. innostutietosta.fi
Videot (YouTube, FB)
Materiaalit
Some: Facebook ja
Instagram
Lisäksi tiedotus tilaisuuksista:
• Maaseututoimistot
• MTK omat verkostot
• Yhteistyökumppanit
• Lehdistötiedotteet
• Haastattelut
•
•
•
•
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