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Mikä on tuottajaorganisaatio?
• Jonkin maataloustuotteen tai -tuotealan tuottajien yhteenliittymä, joka

on hakenut ja saanut tuottajaorganisaatiostatuksen

• Tuottajaorganisaation tehtävänä on toteuttaa jäsentensä
maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita, esim. auttaa
jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai 
viljelymenetelmien kehittämisessä

• Tuottajaorganisaatio on EU:n käyttöön ottama nimike, joka
myönnetään hakemuksesta – hakemuksen käsittelee
Maaseutuvirasto, vuoden 2019 alusta alkaen Ruokavirasto

• Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien
asemaa maataloustuotteiden markkinoilla
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Miksi hakea hyväksyntää
tuottajaorganisaatioksi?

• Hyväksyntää tuottajaorganisaatioksi voi hakea lähes minkä tahansa
maataloustuotealan tuottajien muodostama yhteenliittymä

• Tuottajien yhteenliittymällä katsotaan olevan parempi
neuvotteluasema maataloustuotteiden markkinoilla ja yhdessä
toimiminen voi parantaa tuotannon suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta

• Hyväksytty tuottajaorganisaatio voi neuvotella tuottajajäsentensä
puolesta sopimuksia tuotannon myymisestä markkinoille
� keskitetty tarjonta (poikkeus kilpailulainsäädäntöön)

• Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat hakea EU-
tukea toimintaohjelmansa toteuttamiseen

29.11.2018Tuottajaorganisaatiot3



Tuottajaorganisaation hyväksymisen
edellytykset hedelmä- ja vihannesalalla

1. Tuottajaorganisaatio on perustettu sen jäsenenä olevien tuottajien
omasta aloitteesta

2. Hakija on rekisteröity yhteisö (osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tms.)

3. Jäsenenä on vähintään viisi hedelmä- ja vihannesalan tuottajaa ja 
kaupan pidetyn tuotannon arvo on vähintään 500 000 euroa

Kaupan pidetyn tuotannon arvo = tuottajajäsenten tuottamien
tuotealan mukaisten hyväksyttyjen tuotteiden vuotuinen myynti

4. Tuottajajäsenillä on organisaatiossa määräävä asema
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Tuottajaorganisaation hyväksymisen
edellytykset hedelmä- ja vihannesalalla

5. Tuottajaorganisaatiolla on jäsenten keskenään sopimat ja vahvistamat
säännöt

6. Tuottajaorganisaatio keskittää jäsentensä tuottamien tuotteiden
tarjontaa ja markkinoille saattamista - lisäksi tuottajaorganisaation tulee
harjoittaa toimintoja, esim. yhteiset pakkaukset tai 
myynninedistämistoimet, yhteinen jakelu

7. Riittävät selvitykset siitä, että tuottajaorganisaatio voi toteuttaa
toimintaansa asianmukaisesti

8. Riittävä henkilöstö ja infrastruktuuri

9. Oma keskitetty kirjanpito ja laskutusjärjestelmä
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Tuottajaorganisaation hyväksymisen
hakeminen

• Hyväksyntää hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioksi
haetaan Maaseutuvirastosta lomakkeella 353

• Hakuaika on jatkuva – päätös tehdään neljän kuukauden kuluessa

• Hakuopas tuottajaorganisaatioksi – kannattaa perehtyä kunnolla

• Hakuopas ja lomake ovat saatavilla Mavin nettisivuilla:
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/yrittaja-kauppa-
teollisuus/Sivut/Tuottajaorganisaatiot.aspx
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Toimintaohjelman toteuttaminen ja tuen
hakeminen

• Hyväksytyllä hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiolla on 
mahdollisuus toteuttaa toimintaohjelmaa ja hakea toteuttamisesta
aiheutuneisiin kustannuksiin tukea

• Tuottajaorganisaatio pyrkii toimintaohjelman avulla kehittämään
toimintaansa – toimintaohjelmalla tulee olla vähintään kaksi tavoitetta

• Toimintaohjelman voi laatia kolmen, neljän tai viiden vuoden
mittaiseksi – toteutetaan kalenterivuoden mukaisina jaksoina

• Toimintaohjelma itsessään ei oikeuta tukeen, vaan tukea haetaan
toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen
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Toimintaohjelman toteuttaminen ja tuen
hakeminen

• Toimintaohjelmalle tulee hakea hyväksyntää Maaseutuvirastosta
lomakkeella 354 – haettava 15. syyskuuta mennessä seuraavan
vuoden alusta alkavaksi suunnitellulle toimintaohjelmalle

• Toimintaohjelman tulee olla toimintaohjelmille laaditun kansallisen
strategian 2017-2023 mukainen - taustalla EU- ja kansallinen
lainsäädäntö

• Kansallinen strategia on maa- ja metsätalousministeriön laatima
ohjelma-asiakirja tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille

• Hyväksymishakemuksen yhteydessä tulee toimittaa kirjallinen kuvaus
toimintaohjelman sisällöstä sekä budjetti eli kustannusarvio
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Toimintaohjelman toteuttaminen ja tuen
hakeminen

• Toimintaohjelman sisältöä voi muuttaa kesken toteuttamisvuotta ja
seuraavien toteuttamisvuosien osalta, kunhan muutokset ovat
kansallisen strategian mukaisia

• Hakuopas Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden
toimintaohjelmat sekä kansallinen strategia - kannattaa perehtyä
kunnolla

• Asiantuntija-apu suunnitteluvaiheessa: Puutarhaliitto? ProAgria?

• Opas, kansallinen strategia sekä lomakkeet ovat saatavilla Mavin
nettisivuilla: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/yrittaja-kauppa-
teollisuus/Sivut/Tuottajaorganisaatiot.aspx
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Toimintaohjelman toteuttaminen ja tuen
hakeminen

• Toimintaohjelma voi sisältää investointeja ja kehittämistoimenpiteitä

• Ympäristötoimenpiteet ovat toimintaohjelmassa pakollisia

• Tuki toimintaohjelman toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin
haetaa Maaseutuvirastosta - voi hakea joko kerran vuodessa tai 
puolivuosittain

• Tuottajaorganisaatiolla täytyy olla itsellään rahoitus toimintaohjelman
vuotuiseen toteuttamiseen joko omassa kassassaan tai lainana - tuki
maksetaan jälkikäteen

• Tukitaso on enintään 50 prosenttia toimintaohjelman kustannuksista
(lähtökohtaisesti 50 %)
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Toimintaohjelman toteuttaminen ja tuen
hakeminen

• Toimintaohjelmaan sisällytettävissä olevat toimenpidetyypit:

1. Tuotannonohjaustoimenpiteet
2. Tuotteiden laadun parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarkoitetut toimet
3. Kaupan pitämisen parantamistoimet
4. Tutkimus- ja koetuotanto
5. Koulutus- ja neuvontatyyppiset toimet
6. Kriisinehkäisytoimenpiteet: satovakuutus
7. Ympäristötoimenpiteet: 10 toimenpidekokonaisuutta, joihin

ympäristötoimenpiteiden on sovelluttava – joko vähintään kaksi
toimenpidettä tai vähintään 10 prosenttia toimintaohjelman budjetista

• Toteutettavia toimenpiteitä kattavasti kansallisessa strategiassa
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Tuottajaorganisaatiojärjestelmä Suomessa

• Suomessa on neljä hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota, joista kaikki
ovat hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita

• Kolme tuottajaorganisaatiota toteuttaa toimintaohjelmaa ja hakee
toimintaohjelman kustannusten perusteella EU-tukea – tuki vuosittain
yhteensä vajaat 3 miljoonaa euroa

• Muiden tuotantoalojen yhteenliittymiltä ei ole toistaiseksi tullut
hyväksymishakemuksia
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Järjestelmän toimeenpano Mavissa

• Tuottajaorganisaatioiden hyväksymishakemusten käsittely

• Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien
hyväksymiskäsittely ja tuen maksaminen toteutuneiden kustannusten
perusteella

• Paikan päällä toteutettavat tarkastukset: tuottajaorganisaation
hyväksymisen edellytykset, toimintaohjelmat ja haettu tuki

• Viestintä ja tuottajaorganisaatioiden neuvonta

• Järjestelmän toimeenpanon suunnittelu ja koordinointi
kokonaisuudessaan
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Maaseutuvirasto
Alvar Aallon katu 5
PL 405, 60101 
SEINÄJOKI
www.mavi.fi

Kiitos!


