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MITÄ ON KUMPPANUUSMAATALOUS? 
onnistumisia. Samalla ruoantuotanto tulee tutuksi kuluttajille 
esim. viljelijäkirjeiden kautta. Lisäksi voi olla yhteistä toimin-
taa, kuten avoimet ovet tilalla, sadonkorjuujuhlat tai viljelyyn 
osallistumista, jos se tuntuu luontevalta (kuva 3). Tilan toimin-
nasta kaikki tai vain osa voi olla kumppanuusmaataloutta. 
 Joissakin tapauksissa tuottajat ja kuluttajat suunnittele-
vat ja toteuttavat toimintaa alusta lähtien yhdessä esimerkiksi 
osuuskuntana, tai kuluttajat etsivät viljelijän omalle pellolleen. 
Kuluttajat voivat olla ruoantuottajia myös itse ja viljellä keske-
nään ns. yhteisöviljelynä (kuva 4).
 Toiminta ja tavat vaihtelevat tuotteiden ja toimijoiden mu-
kaan. Oleellista on aina tiedonkulku, sitoutuminen, paikallisuus, 
yhteenkuuluvuuden tunne ja pyrkimys kestävään tuotantoon.

toteuttaa kumppanuusmaataloutta myös yhteistyössä 
toisten tilojen kanssa. Toisaalta joidenkin tilojen toi-
minta tai tuotteiden markkinat voivat olla niin vakiin-
tuneet, ettei vastaajat nähneet niitä järkeviksi muuttaa.
 Tuottajat näkivät sekä mahdollisuuksia että haas-
teita erityisesti toiminnan kannattavuudessa, riskien 
jakamisessa, yhteistyössä kuluttajien kanssa (esim. 
sitoutuminen, kuluttajien monimuotoiset toiveet, ar-
vot ja asiantuntemus), vuorovaikutuksessa (esim. yh-
teydenpidon paineet varsinkin kiireaikaan, sosiaalisen 
median käyttötarve, ruoantuotannon arvostuksen li-
sääminen) ja tilan sijainnissa (lähellä tai kaukana isom-
mista taajamista). Toteutuksessa saattoivat arveluttaa 
mahdollinen byrokratia, työmäärä, ajankäyttö, käytän-
nön toteutus ja kumppanien löytäminen. Lisätietoihin, 
kokemuksiin ja malleihin tutustuttaisiin mielellään. 
Kumppanuusmaataloutta voikin toteuttaa monella ta-
valla ja yhdistää esimerkiksi opetukseen tai Green Care 
-toimintaan. Erilaisten mallien kehittely ja kokeilu tuo 
kiinnostuneille vaihtoehtoja löytää itselleen sopivin 
tapa toimia.

MIKÄ MUOTO KUMPPANUUSMAATALOUDESTA KIINNOSTAA?

Viljelijävetoinen
 Kiinnostaa ylipäätänsä 24,5 %
 Kiinnostaa jotenkin alle 24-v. 35 % ja nuoret miehet 18-30-v. 43 %
 Kiinnostaa vähiten naiset 50–64-v. 12 %

Kuluttajavetoinen
 Kiinnostaa ylipäätänsä 21 %
 Kiinnostaa eniten 18–30-v. miehiä 31 %
 Kiinnostaa vähiten 65+ naisia 16 %

Ylipäätänsä
 Kiinnostaa ylipäätänsä 23 %
 Kiinnostaa eniten miehet 18–30-v. 39 % ja naiset 31-50-v. 34 %
 Kiinnostaa vähinten miehet 65+ 9 %

Kuvat 1–2. Kumppanuusmaatalouden kautta myydään yleensä vihanneksia ja marjoja satokauden tarjonnan mukaan, mutta sato-osuus voi sisältää hyvin myös esimerkiksi 
omenoita, hunajaa, kananmunia tai jatkojalosteita. Kuvat: Kaupunkilaisten oma pelto ja Ulla Pulkka / Ruokaosuuskunta Oma Maa

Kuva 3. Kumppanuusmaatalouteen voi liittyä myös esim. yhteisiä sadonkorjuutapahtumia tai tilan 
toiminnan esittelykierroksia. Kuva: Kaupunkilaisten oma pelto

Kuva 4. Kuluttajat voivat myös viljellä keskenään ns. yhteisöviljelynä. Kuvassa 
Jalotus ry:n yhteisöviljelmän sadonjakotilaisuus. Kuva: Maija Holma

Kuva 5. Kuluttajakyselyyn vastanneiden kiinnostus kumppanuusmaatalouden eri 
muotoihin. (n=539, Likert 7-asteinen)

MAHDOLLISUUKSIA KULUTTAJILLE JA TUOTTAJILLE 
Kumakka – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpai-
lukykyä ja maatalouden arvostusta -hanke selvitti kyselytut-
kimuksella kiinnostusta kumppanuusmaatalouteen sekä sen 
mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa (kuluttajat n=539, tuot-
tajat n=355). Kumppanuusmaatalous tunnetaan vielä huonosti, 
mutta se herättää kysymyksiä ja mielenkiintoa sekä tuottajissa 
että kuluttajissa. Erityisesti nuoremmat kuluttajat ovat kiinnos-
tuneita kumppanuusmaataloudesta (kuva 5). Kuluttajia kiin-
nostavat tuoreet tuotteet, kotimaisuus ja paikallisuus. Tuoreet 

tuotteet korostui syynä osallistua kumppanuusmaatalouteen 
erityisesti yli 65-vuotiailla kuluttajilla. Toisaalta paikallisuus 
ei ole niin merkityksellistä pääkaupunkiseudulla kuin muualla 
Suomessa. 
 Kuluttajien kiinnostukseen osallistua kumppanuusmaata-
loustoimintaan vaikuttavat muun muassa vaivattomuus (ml. 
lyhyet välimatkat), kumppanuustilan tai tuotehakupisteiden si-
jainti, hinta, tiedon saanti kumppanuusmaataloudesta ylipää-
tään ja toimintaan osallistumisen muodot.

Tuottajien into kokeilla kumppanuusmaataloutta vaihtelee. Esimerkiksi 
jo ennestään suoramyyntiä harjoittavilla tiloilla kumppanuusmaatalous 
voi luontevasti monipuolistaa tai vahvistaa toimintaa. Joitakin kiinnostaa 

www.kumppanuusmaatalous.fi

Kumppanuusmaatalous on yksi esimerkki lyhyistä jakeluket-
juista, joilla voidaan vahvistaa tuottajien ja kuluttajien suhdet-
ta, kertoa ruoan alkuperästä, myydä ja tuottaa lähiruokaa sekä 
tukea kestävää ja reilua ruoantuotantoa. Siinä ruoankuluttajat 
(esim. kotitaloudet, ravintolat, päiväkodit) sitoutuvat ostamaan 
tietyn osan tilan tuotannosta esimerkiksi vuodeksi kerrallaan 
ja maksavat osuutensa ainakin osittain etukäteen. Viljelijä si-
toutuu tuottamaan ruoan parhaan kykynsä mukaisesti. Kump-
panuusmaatalous on yleisintä puutarhatiloilla, mutta se sopii 
myös esimerkiksi mehiläistarhoille (kuvat 1–2). 
 Tuotteet toimitetaan sovitulla tavalla kuluttajalle, kuten 
esimerkiksi satolaatikot kasvukaudella kahden viikon välein 
tiettyyn jakopisteeseen. Yhdessä jaetaan tuotannon riskejä ja 


