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INVESTOINTIA SUUNNITTELEVIEN TILOJEN PIENRYHMÄ
Investoivan tilan avuksi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta –koulutushanke
tarjoaa asiantuntijoiden muodostamaa tukitiimiä.
Tukitiimi toteutetaan pienryhmäkoulutuksena 3-4 tilan kanssa. Kunkin ryhmän
tilat suunnittelevat samankaltaista investointia, esimerkiksi 30 lypsävän
parsinavettaa, automaattilypsyä tai lihanautakasvattamon laajennusta.
Asiantuntijat ovat maatalouden rakentamisen, eläinlääkinnän ja talouden
asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja näkemystä erilaisista tiloista sekä
toimivista ratkaisuista.
Tukitiimiin mukaan lähteminen antaa mahdollisuuden selvittää oman tilan
mahdollisuudet ja lisää yrittäjän valmiuksia toiminnan laajennuksen hallintaan.
Tukitiimin pienryhmäkoulutukset sisältävät esim. seuraavia osa-alueita:
-Navetan toiminnallisuus
-Tilan talouden hallinta ennen, investoinnin aikana ja investoinnin jälkeen
-Rakennuttaminen
-Tilavierailuja jo investoineille tiloille

-Tukitiimin kustannus on 360 €/tila (alv. 0%).
Tukitiimiin osallistuminen vaatii sitoutumista neljään koulutuspäivään ja yhteen
tilakäyntiin. Koulutus toteutetaan yhdessä sovittavina aikoina yrittäjien
lähialueella.
Tukitiimin pienryhmäkoulutuksen jälkeen yrittäjä tekee itse ratkaisunsa
investointiin ryhtymisestä tai sen lykkäämisestä/ajatuksesta luopumisesta.
Pienryhmässä investointia suunnittelevat yrittäjät pääsevät vaihtamaan
kokemuksiaan ja saavat vertaistukea toisistaan.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin opiskelijat ovat myös
käytettävissä erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen. Tällöin he
suorittavat harjoitustöitään tukitiimissä mukana oleville tiloille.

Visio

Alustavat
suunnitelmat

• Yrittäjällä on jonkinlainen näkemys siitä, mitä hän tulee tulevaisuudessa tekemään
• Yrityksellä täytyy olla visio, jota kohti lähdetään tavoittelemaan
• Yrityksellä on joku lähtötilanne, omat arvot ja missio, joiden pohjalta toimintaa
ruvetaan kehittämään haluttuun suuntaan
• Erittäin tärkeä vaihe investointiprosessissa
• Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen investoinnin toteuttamista
• Suunnittelu pitää sisällään tavoitteiden asettelun ja toiminnallisen suunnittelun

Rahoitus- ja • Kannattavuuslaskelmia tehdessä kannattaa käyttää tilan toiminnan kannalta järkeviä,
useita eri vaihtoehtoja, joista valitaan kannattavin vaihtoehto
kannattavuuslaskelmat

Investointipäätös

Varsinainen
suunnittelu

Rahoituksen
järjestäminen

Tukien
hakeminen

• Päätös tehdään laadittujen laskelmien pohjalta

• Kun valinta on tehty, viedään suunnittelutyö loppuun

• Selvitetään rahoitus. Mikäli tarvitaan pankkilainaa, tehdään kirjallinen sopimus pankin
kanssa rahoituksesta

• Täytetään elinkeinosuunnitelma, investointitukien hakulomakkeet ja muut tarpeelliset
asiakirjat ja lähetetään ne ELY-keskukseen hakuajan sisällä.

Investoinnin • Aloitetaan tarvikkeiden hankinta ja varsinainen rakentamistyö
toteuttaminen
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