
   
 

   
 

Hyvä maatalousyrittäjä, 

Olemme vaikean tilanteen keskellä johtuen koronan (Covid-19 virus) torjuntatoimista. Yksi 

osa taudin torjuntaa ovat poikkeuslakien mukana tulleet toimenpiteet, joista monet 

vaikuttavat maatalouteen. Tilanteen jatkoa ja kestoa ei pystytä ennustamaan, eikä kaikkia 

varautumistoimia tulla välttämättä tarvitsemaan. Toimimme voimassa olevan 

lainsäädännön ja tilanteen mukaan.  

Kotimainen ruoantuotanto on nostanut arvoaan kuluttajien silmissä. Meillä kaikilla on nyt 

erittäin tärkeä rooli ruoantuotannon turvaamisessa alkavalla satokaudella huoltovarmuuden 

näkökulmasta. Jokaisen meistä tulee noudattaa kaikkia viranomaisten antamia määräyksiä 

ja ohjeita. Samalla voimme turvata oman yrityksen toimintakyvyn kasvukauden 

lähestyessä ja varmistaa, että toiminnot tiloilla jatkuvat tulevaan vuoteen.  

Tehokkain tapa välttää viruksen aiheuttamia tartuntoja on karsia kontaktit muihin ihmisiin 

mahdollisimman vähäisiksi. Käsien pesu saippualla ja käsidesien käyttö estävät osaltaan 

tartuntojen leviämistä. Kontakteissa tulee ehdottomasti muistaa etäisyydet (min 2 m). 

Maatilalta poispäin suuntautuvat käynnit tulee vähentää vain välttämättömään.  Samoin 

vieraiden käynnit maatilalle on syytä rajoittaa vain välttämättömiin (eläinlääkäri, seminologi, 

urakoitsija).  Suosittelemme poikkeusolojen ajaksi, että eri talouksissa asuvat tilalla 

työskentelevät henkilöt hoitaisivat ruokailut ja ruokahuollon itsenäisesti. 

Tilan perusvalmiudet voit käydä lävitse oheisen tarkastuslistan avulla. Lomakkeen 

täyttämällä saat yleiskuvan tilasi valmiustilanteesta omaan käyttöösi. Erityistä huomiota on 

nyt kiinnitettävä maatilan työvoimaan ja sen varajärjestelmiin. Työvoimaviranomaiset (TE-

toimisto) voivat järjestää työvoimaa tilalle pyynnöstä. Ilmoita työvoimatarpeesta TE-

toimistoon/YTA-toimistoon tai töitäsuomesta.fi -palveluun. 

Kotieläinten hoidon järjestäminen mahdollisessa sairaustapauksessa omalla 

varahenkilöjärjestelmällä on tärkeää, sillä lomitusjärjestelmä ei tässä tilanteessa voi 

varmuudella vastata tarpeeseen. Eläinten terveys ja terveydenhuoltosuunnitelmat on 

tarpeellista käydä läpi tarvittaessa eläinlääkärin kanssa.  

Tuotantopanoksia on tämän hetken tietojen mukaan maassamme riittävästi tai tulossa 

Euroopasta. Tarvikkeiden toimituksissa tiloille saattaa sen sijaan esiintyä viiveitä.  

Kotieläinten rehujen ja erityisravinteiden riittävyys tulee varmistaa ja tarvittaessa tilata. 

Kevätkylvötarvikkeiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuus on myös syytä tarkistaa. 

Muistilistalla: 

- polttoaineet, riittääkö omiin kylvöihin ja mahdolliseen naapuriapuun? Saanko jostain 

siirrettävän farmarisäiliön, jolla voin hakea täydennystä pumpulta? 

- siemenet ja niiden itävyys  

- lannoitteet 

- kasvinsuojeluaineet 

- kriittiset varaosat, varakoneet 

Kevään tukihakujen osalta suosittelemme tukihakemuksen jättämistä mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Hakemuksen voi myöhemmin muuttaa ja korjata. Aikaisella 

https://www.töitäsuomesta.fi/


   
 

   
 

hakemuksen jättämisellä varmistat sen, että sinun tai hakemuksen tekijän sairastuminen ei 

vaaranna hakemuksen jättämistä. Suosittelemme, että jokaisella tilalla on vähintään kaksi 

valtuutettua Vipu-palvelujen käyttäjää. Ellei se ole mahdollista, kannattaa valtuudet antaa 

tilan käyttämälle asiantuntijalle. Samoin kaikkien hakemukseen liittyvien muutosten ja 

esimerkiksi viljelysuunnitelmien teko kannattaa nyt tehdä pikaisesti ja mahdollisimman 

käytännönläheisesti. 

Kukaan meistä ei ole tämän kriisin kanssa yksin. Varajärjestelmät on hyvä suunnitella 

puhelimitse yhdessä naapuritilojen kanssa. MTK-yhdistykset ja maamiesseurat avustavat ja 

auttavat apua tarvitsevia. ProAgrian, MTK-tuottajaliiton toimihenkilöt sekä 

hyvinvointihankkeiden henkilöt ovat tarvittaessa puhelinsoiton päässä. 

 

Viranomaistiedot  

- kunnan sivut, THL  

- Ruokavirasto.fi 

- YTA-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiset 

- Mela.fi 

- ETT.fi  
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toiminnanjohtaja toimitusjohtaja johtaja 
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