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Esipuhe
Julkaisu on pitkäaikaisen kehitystyön tulos. Julkaisua on kirjoitettu tutkimus- ja opetustyön
ohessa korkeakouluopiskelijoita varten. Oppikirja perustuu kirjoittajien tutkimustuloksiin ja
heidän kehittämiinsä käytännön sovellutuksiin. Viimeisin alan suomenkielinen maatalousekonomian oppikirja on julkaistu 1980-luvun alussa, joten uudelle oppikirjalle on ollut selkeä
tarve. Vaikka oppikirja on kirjoitettu korkeakouluopiskelijoita varten, se on kirjoitettu siten,
että oppikirjaa voivat hyödyntää niin maatalousalan opettajat, maatalouden yritysneuvojat
kuin käytännön maatalousyrittäjät. Oppikirja sisältää maatalousyritysten johtamisen, suunnittelun ja tuotannon kehittämisen teoreettiset perusteet ja teorian soveltamisen käytäntöön.
Oppikirjassa on selkeitä käytännön esimerkkejä, miten menestyvää maatalousyritystä johdetaan, tuotantoa suunnitellaan ja suunnitelmia toteutetaan.
Oppikirjan kirjoittamisen taustalla on ollut tarve tuottaa uutta opiskelumateriaalia, joka auttaa
opiskelijoita hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisvaltaisesti, miten yhä monimutkaistuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä maatalousyritystä kannattaa johtaa. Maatalousyrittämisessä markkinaohjautuvuuden merkitys kasvaa Euroopan unionin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tällöin strategisen johtamisen merkitys korostuu. Tämä on ensimmäinen
suomalainen maatalousekonomian oppikirja, jossa maatalousyrityksen johtamista, tuotannon
suunnittelua ja tuotannon järjestämistä tarkastellaan kokonaisuutena strategisen johtamisen
ja tuotantoekonomian näkökulmista.
Perinteisessä ajattelussa ongelmana on ollut se, että maatalousyrittäjille on tarjottu osittaisratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseen. Osittaisratkaisuilla ei kuitenkaan päästä kokonaistaloudellisesti parhaaseen tulokseen. Esimerkiksi kasvinviljelyn optimointi kotieläintuotannosta erillään voi heikentää huomattavasti koko maatalousyrityksen taloudellista tulosta.
Kasvinviljelyn osittaistarkastelujen yhteydessä maatalousyrittäjille on usein suositeltu kokonaisuutta ymmärtämättä lannoitemääriä, joilla on tavoiteltu maksimituotoksia. Maallikolle
tällaiset ratkaisut on ollut helppo markkinoida, mutta asiaa syvällisesti maatalouden liiketaloustieteen näkökulmasta tarkasteltaessa osoittautuu, että lannoitemäärän valinnan taustalla
on pelkkää biologisen prosessin hallintaa huomattavasti monimutkaisemman päätösongelman ratkaiseminen. Päätöstä tehtäessä on ymmärrettävä, että maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa viljan hintatasoon markkinoilla. Tällöin optimaalisen lannoitemäärän valinnan ratkaisee
rajakustannus. Optimissa rajakustannuksen on aina oltava yhtä suuri kuin viljan hinta. Optimilannoitemäärä on siten pienempi kuin maksituotoksen tuottava lannoitemäärä, koska lannoite ei ole ilmaista.
Muihin yrityksiin verrattuna lisähaasteita maatalousyrittämiseen aiheuttaa tuotantotoiminnan
riippuvuus elävästä luonnosta. Maatalousyrittäjän on hyödynnettävä yritystoiminnassaan
biologisia prosesseja, jotka ovat monimutkaisia ja vaikeasti hallittavia. Sen vuoksi biologisiin
tuotantoprosesseihin liittyvien riskien ja epävarmuuden analysointi on tärkeä osa päätöksentekoa. Tässä oppikirjassa biologiset tuotantoprosessit suunnitellaan maatalouden liiketaloustieteen näkökulmasta. Tavoitteena on järjestää maatalousyrityksen kokonaisprosessi siten,
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että se toteuttaa strategiaa ja mahdollistaa parhaan taloudellisen tuloksen saavuttamisen. Lisäksi muuhun yritystoimintaan verrattuna maatalousyritysten johtamisen haasteellisuutta lisäävät Euroopan unionin monimutkaiset maataloussäädökset.
Oppikirja auttaa ymmärtämään resurssien tehokkaan käytön ja tuottavuuden kehittämisen
merkityksen maatalousyrityksen kilpailukyvyn parantamisessa. Tehokas maatalousyritys ei
hukkaa resursseja ja kykenee järjestämään tuotantotoiminnan siten, että se tuottaa parhaan
mahdollisen taloudellisen tuloksen käytettävissä/hankittavissa olevan teknologian puitteissa.
Tällöin resurssit on kohdennettu kyseessä olevan päätöksenongelman mukaisesti joko kustannukset minimoiden tai voitto maksimoiden. Kaikki maatalousyritykset eivät kuitenkaan
onnistu toimimaan tehokkaasti, jolloin syntyy tehokkuustappioita. Taloudellisen tuloksen parantamiskeinoja voidaan etsiä esimerkiksi benchmarkingilla. Siinä maatalousyrityksen toimintaa verrataan tehokkaasti toimivien maatalousyritysten käytäntöihin, jolloin niiden toiminnasta voidaan oppia. Yhtenä lisäelementtinä on maatalousyrityksen tuloksen benchmarking suhteessa LUKE:n ylläpitämän FADN-aineiston maatalousyrityksiin.
Matti Ryhänen on toiminut vuosina 1987−2003 Helsingin yliopistossa assistenttina, yliassistenttina, tutkijana ja yliopistonlehtorina. Vuodesta 2003 lähtien hän on toiminut maatalousekonomian yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut Helsingin
yliopiston maatalousekonomian dosenttina vuodesta 1999 lähtien. Lisäksi hän on toiminut
muun muassa Suomen maataloustieteellisen seuran puheenjohtajana ja Maitovaltuuskunnassa asiantuntijana. Matti Ryhäsen tutkimukset ovat keskittyneet maatalousyritysten johtamiseen, tuotannon suunnitteluun, tuotantoekonomiaan sekä maatalousyrittäjien yhteistyöhön
ja verkostoitumiseen.
Timo Sipiläinen on toiminut vuosina 1984−2002 Helsingin yliopistossa assistenttina ja tutkijana. Vuosina 2003−2009 hän on toiminut vanhempana tutkijana ja erikoistutkijana Maaja elintalouden tutkimuskeskuksessa. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut yliopistonlehtorina ja vuodesta 2014 lähtien maatalousekonomian professorina Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on toiminut muun muassa monissa maatalousekonomisen tutkimuksen asiantuntijatehtävissä. Timo Sipiläinen tutkii maatalousyritysten tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta sekä maatalousyritysten johtamista ja päätöksentekoa.
Orimattilassa 16.8.2018
Matti Ryhänen

Timo Sipiläinen
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1. Johdanto
Matti Ryhänen ja Timo Sipiläinen
Maatalousyritysten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka asettavat haasteita maatalousyrittäjien ratkaistavaksi. Hyvä liiketoimintaosaaminen on keskeisessä asemassa, kun
vastataan haasteisiin ja maatalousyrityksen toiminnalla tavoitellaan menestystä. Johtamistaidot, suunnitteluosaaminen ja päätöksentekokyky ovat tarpeen. Uuden tiedon, kehittyvän
maatalousteknologian ja tuotantoautomaation hyödyntäminen tuovat maatalousyrittäjille
mahdollisuuksia, mutta samalla ne tuovat myös haasteita ratkaistavaksi. Maatalousyrittäjän
kyky hankkia tietoa, analysoida sitä ja muokata siitä informaatiota käyttöönsä ovat taitoja,
joiden avulla maatalousyrittäjä voi parantaa yrityksensä kilpailukykyä. Maatalousyrittäjien
on seurattava toimintaympäristön muutoksia ja pysyttävä kehityksessä mukana, jotta he pärjäävät kovenevassa kilpailussa.
Valtiot tekevät kansainvälisiä sopimuksia ja uudistavat niitä, mikä vaikuttaa maataloustuotemarkkinoihin ja siten myös maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiin. Maatalouspolitiikan
uudistukset ja markkinaohjautuvuuden kasvu lisäävät kilpailua maataloustuotemarkkinoilla.
Elintarviketeollisuuden ja kaupan keskittyminen Suomessa on tuonut omat piirteensä maatalous- ja elintarvikemarkkinoihin. Toimintaympäristön muutosten, teknisen kehityksen ja kilpailun kovenemisen myötä perinteisten perheviljelmien määrä on vähentynyt, maatalousyrittäjät erikoistuvat, verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa kasvavassa määrin.
Osa maatalousyrittäjistä on aloittanut maaseutuyrittämisen ja monipuolistanut yritystoimintaansa.
Kilpailun koveneminen maataloustuote- ja elintarvikemarkkinoilla on lisännyt maatalousyrityksissä strategisen johtamisen tarvetta. Sillä ohjataan tietoisesti ja tavoitteellisesti yritystoimintaa haluttuun suuntaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Se sisältää päätöstentekoa ja
toimia, joilla haetaan maatalousyritykselle menestystä tulevaisuudessa. Strategisella johtamisella mahdollistetaan pitkän aikavälin menestys. Strategista johtamista ja strategian toteuttamista varten tarvitaan tavoitteellinen strategiasuunnitelma. Sen avulla maatalousyrittäjä voi
saavuttaa esimerkiksi kilpailuetua voimavaroja uudelleen järjestelemällä. Yritystoiminnassa
pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa taloudellista menestystä ja hyvää kannattavuutta.
Perinteinen tuottajalähtöinen tuotantotoiminta nykyisessä toimintaympäristössä ei enää riitä
kilpailussa pärjäämiseen. Perinteinen maanviljelijä, joka panostaa maataloustuotteiden tuottamiseen omin voimin, on tulevaisuuden toimintaympäristössä vaikeuksissa, sillä hyväkään
tuottajaosaaminen ei yksin mahdollista taloudellista menestystä. Tulevaisuudessa ei riitä, että
maatalousyrittäjä osaa tuottaa maataloustuotteita oikein. Hänen on kyettävä tekemään oikeita
asioita oikeaan aikaan. Menestyvä maatalousyrittäjä yhdistää kasvinviljely-, kotieläin-, teknologia- ja taloustieteellistä tietoa onnistuneesti yrityksessään käytännön toimiksi. Maatalousyrittäjän on kyettävä tehostamaan tuotantoa, lisäämään tuottavuutta ja erityisesti parantamaan yritystoiminnan kannattavuutta. Muutosten hallinnassa tiedon, taitojen ja osaamisen
merkitys korostuu.
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Nykyaikainen maatalousyrittäminen perustuu määrätietoiseen ja suunnitelmalliseen johtamiseen. Maatalousyrittäjän on ymmärrettävä, miten maataloustuote- ja panosmarkkinat toimivat sekä miten kuluttajien tarpeet ja niiden muutokset vaikuttavat maataloustuotteiden kysyntään ja hintaan. Hänen on kyettävä kehittämään yritystoimintaa, jotta maatalousyritys säilyy kilpailukykyisenä ja jotta hän saavuttaa tavoitteensa. Markkinaohjautuvuuden kasvaessa
ja kilpailun kovetessa maatalousyrittäjän on hankittava lisää liikkeenjohto-osaamista ja parannettava päätöksentekokykyään. Liiketoimintaosaamisen ja päätöksenteon merkitys korostuvat maatalousyrityksen johtamisessa.
Tuotannon suunnittelulla etsitään maatalousyrityksessä strategian pohjalta kilpailevia tuotantovaihtoehtoja, joilla strategiset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteena on
hakea toimintaympäristön antamien mahdollisuuksien ja sen asettamien rajoitteiden puitteissa paras mahdollinen tuotantosuunnitelma strategian toteuttamiseksi. Suunnitelmia vertailemalla on mahdollista ennakoida, millaisiin tuloksiin päästään, jos suunnitelmat toteutetaan. Suunnittelumenetelmät ja suunnittelun laajuus valitaan sen mukaan, missä mittakaavassa yritystoimintaa on tarkoitus kehittää.
Tuotannon suunnittelua tehdään tulevaisuuden toimintaympäristöön, joten tuotantosuunnitelmia laadittaessa on tiedostettava, että mm. hintaennusteet ja oletus harjoitettavasta maatalouspolitiikasta ovat arvioita. Kukaan ei kykene ennustamaan niitä varmasti, joten maatalousyrittäjän on siedettävä epävarmuutta. Suunnitelmat ovat näiltä osin epävarmoja ja osin
myös subjektiivisia. Siksi tuotannon suunnittelussa tarvitaan riskien tunnistamista ja analysointia sekä selvitys, miten riskeiltä suojaudutaan ja millä toimilla niitä pyritään hallitsemaan.
Riskit vaikuttavat maatalousyrittäjän valintoihin ja taloudellisen tuloksen toteutumisen todennäköisyyteen.
Maatalousyrittäjät asettavat tavoitteensa arvojensa, osaamisensa, taitojensa ja resurssiensa
pohjalta. Jokaisella maatalousyrittäjällä on ainakin jonkinlainen ajatus tai hän on pohtinut,
mitä tuotteita tuottaa, miten tuottaa ja millaista sato- tai tuotostasoa tavoittelee, vaikka hän ei
olisikaan kirjallista tuotantosuunnitelmaa laatinut. Systemaattinen tuotannon suunnittelu ja
asiantunteva suunnittelumenetelmien käyttö johtavat kuitenkin todennäköisesti ”intuitiivista
pohdintaa” parempaan lopputulokseen. Määrätietoinen tuotannon suunnittelu auttaa maatalousyrittäjää saavuttamaan asettamansa strategiset ja taloudelliset tavoitteet.
Tässä julkaisussa esitetään maatalousyrityksen johtamisen ja tuotannon suunnittelun perusteet sekä taloustieteellinen ja tuotantoteoreettinen lähtökohta tuotannon suunnittelulle. Lisäksi näytetään askel askeleelta, miten määrätietoinen ja systemaattinen tuotannon suunnittelu käytännössä etenee. Julkaisu rakentuu seuraavasti:
 Luvussa 2 luodaan ulkoinen viitekehys maatalousyrityksen johtamiseen ja tuotannon
suunnitteluun. Maatalousyrityksen johtamista ja maatalousyrittäjän päätöksentekoa
tarkastellaan tässä vaiheessa yleisellä tasolla. Toimintaympäristöä ja toimintaympäristön muutoksia tarkastellaan maatalousyrittäjän päätöksenteon näkökulmasta.
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Tässä julkaisussa maatalousyrittäjällä tarkoitetaan yksittäistä yrittäjää, yrittäjäperhettä tai jotakin muuta päätöksentekijää maatalousyrityksessä, jos asiayhteydessä ei
muuta esitetä.
Luvussa 3 syvennytään maatalousyrityksen strategiseen johtamiseen, strategiseen
suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen käytännössä. Keskeisiä tarkastelukohteita
ovat strateginen ajattelu, strategian luonti, toteutus sekä kontrollointi ja onnistumisen
arviointi. Lisäksi esitetään prosessi- ja laatujohtamisen antamia mahdollisuuksia toiminnan järjestelmälliseen rationalisointiin, tuottavuuden lisäämiseen ja tuotannon tehostamiseen sekä tarkastellaan yhteistyötä strategisena vaihtoehtona.
Luvussa 4 esitetään taloustieteellinen ja tuotantoteoreettinen lähtökohta tuotannon
suunnittelulle. Maatalousyrittäjän on tunnettava tuotanto- ja kustannusteorian perusteet, jotta hän kykenee valitsemaan tuotantoteknologian ja panosten optimaalisen
käytön, jolloin paras mahdollinen taloudellinen tulos on saavutettavissa. Tuotannon
suunnittelussa tavoitteena on käyttää niukat resurssit tehokkaasti hyväksi. Tuotantoteknologian avulla panokset muunnetaan tehokkaasti tuotteiksi, jolloin panoksia ei
tuhlata tuotannossa, mikä mahdollistaa päätöstilanteesta riippuen voiton maksimin
tai kustannusten minimin saavuttamisen.
Luvussa 5 esitetään tuotannon suunnittelun eteneminen, perehdytään tietojen hankkimiseen, tutustutaan vertailuaineistojen käyttöön ja informaation tuottamiseen. Tietojen hankinta ja informaation tuottaminen ovat tuotannon suunnittelun ja päätöksenteon lähtökohtia. Yritystoiminnan kehittämistä varten on tarpeen hankkia tietoa ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Tässä luvussa hankitaan taloudellista informaatiota
tuotannon suunnittelua varten katetuottomenetelmällä, joka on muunnettu pitkän aikavälin suunnittelutarpeita varten. Tuotannon suunnittelun etenemistä ja katetuottolaskelmien laadintaa havainnollistetaan maatalousyritysesimerkillä.
Luvussa 6 laaditaan tuotantosuunnitelmia esimerkkimaatalousyritykselle. Tavoitteena on löytää maatalousyrittäjälle optimaalinen tuotantosuunnitelma, jolla strategiset ja taloudelliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tuotannon suunnittelussa hyödynnetään toimintaympäristöstä, vertailuaineistoista ja omasta maatalousyrityksestä
hankittua tietoa sekä katetuottomenetelmällä tuotettua tietoa. Näiden pohjalta laaditaan kilpailevia tuotantosuunnitelmia ja verrataan, miten ne toteuttavat maatalousyrittäjän asettamat tavoitteet. Myös muut ansaintamahdollisuudet tarkastellaan tuotannon suunnittelun yhteydessä, sillä sivutoiminen maatalousyrittäminen voi olla
osalle maatalousyrittäjiä paras valinta.
Luvussa 7 esitetään tuotantosuunnitelman valinta. Valinta tehdään strategiatyön ja
tuotannon suunnittelun tulosten, liiketulosten, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmien sekä riskianalyysien eli herkkyystarkastelujen pohjalta. Tässä luvussa maatalousyrityksen kannattavuus, taloudelliset tulokset, maksuvalmius ja vakavaraisuus
määritetään tulevaisuuteen suuntautuvan analyysin pohjalta. Maatalousyrittämisen
riskejä analysoidaan herkkyystarkasteluilla.
Luvussa 8 esitetään, miten tuotantosuunnitelman toteutumista valvotaan ja miten tulosten mahdollisiin poikkeamiin puututaan sekä miten maatalousyrityksen toiminta
sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Luvussa 9 tehdään yhteenveto.
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2. Maatalousyrityksen johtaminen
Timo Sipiläinen ja Matti Ryhänen
2.1. Toimintaympäristö
Maatalousyrittäjän toimintaympäristö muodostuu lähiyhteisöstä, luonnonoloista, institutionaalisista ja yleistaloudellisista tekijöistä. Maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa luonnonoloihin
ja toimintaympäristöönsäkin vain rajallisesti. Luonnonolot asettavat reunaehdot maatalouden
harjoittamiselle. Niiden vaikutus näkyy tuotannon alueellisena erilaistumisena ja tuotantosuuntien suhteellisten osuuksien eroina alueittain. Maaperällisiä ja myös ilmastollisia eroja esiintyy
maatalousyrityskohtaisestikin. Luonnonolot aiheuttavat tuotannon voimakkaan kausiluonteisuuden, mikä alentaa tuotantovälineiden potentiaalista käyttöastetta. Siksi pääoman tuottavuus
maataloudessa jää pienemmäksi kuin monella muulla toimialalla. Luonnonolot ja toimintaympäristö antavat myös toiminta- ja valintamahdollisuuksia, jotka vaihtelevat maatalousyrityksittäin. Maatalousyrittäminen on sidoksissa elolliseen luontoon, mikä tuo omat haasteensa.
Eläinten- ja ympäristönhoito vaativat erityisosaamista.
Yleistaloudelliset edellytykset vaikuttavat maatalousyrittämiseen maatalouden ja muiden toimialojen keskinäisen yhteyden perusteella. Maatalousyrittäjä joutuu toimimaan yleistaloudellisten ja institutionaalisten edellytysten asettamissa rajoissa. Maataloustuotteiden samoin kuin
ostopanosten hintoihin yksittäinen maatalousyrittäjä voi vaikuttaa lähinnä vain osto- ja myyntiajankohdan, määrien ja maksuehtojen kautta. Hintatason, joka on kytköksissä muihin toimialoihin ja kansainväliseen hintatasoon, maatalousyrittäjä ottaa annettuna. Maatalouden ulkopuolisten toimialojen tarjoamat mahdollisuudet suhteessa maatalouden harjoittamiseen vaikuttavat maatalousyrittäjien valintoihin heidän harkitessaan työnsä ja pääomansa kohdentamista.
Maatalouspolitiikan perustan Suomessa muodostaa Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka. Euroopan unionissa integraatio ja yhteinen politiikka ovat edenneet maataloussektorilla laajemmalle ja syvemmälle kuin monella muulla sektoreilla. Maatalouden harjoittamisen institutionaaliset puitteet ovatkin monin tavoin Euroopan unionin ja valtiovallan ohjaamia.
Institutionaaliset puitteet vaikuttavat maatalouden harjoittamisen edellytyksiin ja mahdollisuuksiin mm. rakenne- ja tuotantopolitiikan sekä hinta- ja tukipolitiikan keinoin. Monet käytetyistä
keinoista vaikuttavat suoraan tai välillisesti maataloustuotteiden ja panosten hintoihin ja hintasuhteisiin. Erilainen verokohtelu, hankekohtaiset avustukset ja lainoitus vaikuttavat maatalousyrittäjän päätöksiin.
Euroopan unioni tukee maataloutta suorilla tuilla sekä maksaa osan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristökorvauksesta. Maatalouden tukiin on kytketty ympäristöön,
pellon viljelykunnon ylläpitoon, eläinten hyvinvointiin sekä elintarvike- ja työturvallisuuteen
liittyviä ehtoja. Euroopan unionin budjetista maatalouspolitiikan aiheuttamien menojen
osuus on noin 40 prosenttia. Euroopan unionin maksamia tukia täydennetään Suomessa kansallisista varoista maksettavilla pohjoisella tuella, Etelä-Suomen kansallisella tuella, luonnonhaittakorvauksen kansallisella lisäosalla ja muilla tukimuodoilla. Suomi maksaa kansallisista varoista vajaat 60 prosenttia ja Euroopan unioni maksaa runsaat 40 prosenttia. Suomen
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maksuosuus on suuri, sillä Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa ei ole unionin
alkuvaiheessa suunniteltu pohjoisille alueille.
Luonnonolojen, yleistaloudellisen tilanteen ja institutionaalisten puitteiden ohella maatalousyrittäjän fyysiset ja taloudelliset resurssit, osaaminen ja tuotantoteknologia vaikuttavat maatalousyrityksen johtamiseen. Tehdyt investoinnit ja niiden myötä otetut lainat voivat rasittaa maatalousyrityksen taloutta ja maksuvalmiutta niin, että se rajoittaa maatalousyrittäjän päätöksiä ja
maatalousyrityksen kehittämisedellytyksiä. Olemassa olevat rakennukset ja rakennelmat eivät
ole kustannuksettomasti muutettavissa. Siten maatalousyrityksen tuotantosuuntaa voi olla vaikea muuttaa, vaikka markkinat muuttuisivat epäedullisiksi.
Maatalousyrityksen työvoima muodostaa pääoman ohella keskeisen tuotannontekijän. Inhimillinen tekijä erottaa sen muista resursseista. Perheyrityksissä työvoiman käyttö onkin monitahoinen kysymys. Työvoiman käyttöä eivät ratkaise ainoastaan työvoiman fyysiset ominaisuudet.
Työvoiman käyttöä ohjaavat myös maatalousyrittäjäperheen jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet sekä heidän henkiset ominaisuutensa. Perheenjäsenten kyvykkyys, tiedot, taidot sekä suoritusmotivaatio ovat merkittäviä lopputuloksen kannalta. Etenkin tietojen hyväksikäyttö-, tulkinta- ja soveltamiskyky ovat oleellisia onnistumisen kannalta, sillä maatalousyrittäjän nykyiset
toimet, valinnat ja päätökset vaikuttavat myös pitkän aikavälin maatalousyrityksen kehittämisedellytyksiin. Tavoitteellisella johtamisella maatalousyrityksen kehitystä voidaan ohjata haluttuun suuntaan.

2.1.1. Muuttuva toimintaympäristö
Maataloustuotemarkkinoilla trendinä on ollut lisääntyvä globalisoituminen. Euroopan unionin maatalouspolitiikkaa uudistettaessa tavoitteena on ollut lisätä markkinaohjautuvuutta eli
kannustaa maatalousyrittäjiä vastaamaan aiempaa paremmin markkinoiden kysyntämuutoksiin. Vaikka markkinaohjautuvuus kasvaa, maataloustuotantoa ei ole jätetty täysin markkinavoimien varaan. Maatalousyrittäjien toimintaa ohjataan maatalouspolitiikalla yhä suuresti.
Maatalouden rakennetuilla edistetään yrityskoon kasvattamisedellytyksiä ja yksikkökustannusten alentamismahdollisuuksia, minkä seurauksena maatalousyrityskohtaisten investointien koko kasvaa. Työtä säästävää tuotantoteknologiaa ja automaatiota otetaan käyttöön, jolloin työn tuottavuus kasvaa. Pääomalla korvataan työpanosta. Yrityskoon kasvun, tuotantoteknologian ja automaation hyödyntämisen seurauksena maatalousyrityksissä työvoiman
osaamistarve kasvaa.
Markkinaohjautuvuuden kasvu asettaa lisähaasteita maatalousyrittäjille ja koko elintarvikeketjulle. Maatalouspolitiikan uudistusten myötä maataloustuotteiden ja panosten hintojen
vaihtelut ovat Suomessa kasvaneet. Etenkin rehujen, lannoitteiden ja energian hinnat ovat
vaihdelleet voimakkaasti. Globaalit talouden suhdanteet ja säävaihtelut ovat osaltaan heiluttaneet maataloustuotteiden ja panosten hintoja. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat
maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiin ja päätöksiin. Heidän on haettava luotettavaa tietoa
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päätöstensä tueksi. Sillä, mistä tietoa hankitaan, miten tietoa haetaan ja mihin tietoon luotetaan, on suuri merkitys päätösten oikeellisuuden kannalta.
Euroopan unionin maataloustuotannon kilpailukyky maailmanmarkkinoilla vaikuttaa suomalaisten maatalousyrittäjien tulevaisuuteen. Kannattavin markkina-alue on kotimarkkinat, seuraavaksi Euroopan unionin sisämarkkinat ja heikoimmin kannattava on maailmanmarkkinat.
Vientimarkkinoilla kilpailu on kotimarkkinoita kovempaa, sillä kuluttajat suosivat pääsääntöisesti oman maan tuotteita. Kovin kilpailu käydään yleensä edullisilla tuontituotteilla. Valuuttakurssien muutokset tuovat maataloustuotteiden viennille omat haasteensa. Suomessa
kauppa pyrkii kontrolloimaan markkinoita.
Suomessa kuluttajien mieltymys kotimaiseen ruokaan ja kulutusrakenteen erilaisuus ovat
suojanneet kotimaista maataloustuotantoa. Tulevaisuudessa elintarvikkeiden tuontipaineet
kasvavat, vientikilpailu kovenee ja kuluttajien ostokäyttäytyminen voi muuttua. Muutoksiin
vastatakseen maatalousyrittäjän on tarpeen kehittää aktiivisesti yritystoimintaansa ja hakea
uusia ratkaisuja, sillä pelkkä sopeutuminen ei riitä. Markkinaohjautuvuuden kasvu ja muutokset toimintaympäristössä lisäävät kilpailua. Tiedon ja osaamisen merkitys korostuu entisestään maatalousyrityksen johtamisessa.
Investoiva, yritystoimintaa kehittävä maatalousyrittäjä tarvitsee tietoa myös rahoitusmarkkinoiden muutoksista, uusista rahoitusmahdollisuuksista ja -vaihtoehdoista, rahoituskustannuksista ja riskeistä. Toimintaympäristön muutokset ja mittavia investointeja tehneillä maatalousyrittäjillä suuri vieraan pääoman määrä lisäävät riskejä, joihin on varauduttava. Etukäteen on ratkaistava, mitä riskejä kannetaan itse ja miten muilta suojaudutaan, kuten mm.
markkinakorkojen muutoksilta. Korkojen nousu rahoitusmarkkinoilla lisää velkaantuneiden
menoja. Maksuvalmiuden heikentyminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä selvitystilaa
tai konkurssia. Yleensä investoinnin korot ja kuoletukset tulevat maksettavaksi etupainotteisesti suhteessa tulovirtaan. Siten on selvitettävä, luoko yritystoiminnan kehittäminen riittävästi kassavirtaa, jotta maksuista selvitään.
Maatalouspolitiikan uudistusten myötä Euroopan unionin jäsenmaat jakautuvat voittajiin ja
häviäjiin. Hintakilpailukyvyltään heikoimpien maiden, kuten Suomen, asema maatalousmarkkinoilla huononee. Maat, joilla on parhaat kilpailuedellytykset, kasvattavat maataloustuotantoaan. Maatalouspolitiikka- ja toimintaympäristömuutosten myötä perinteisten maatalousyritysten eli perheen omin voimin hoidettujen maatilojen kilpailukyky heikkenee, mikä
merkitsee niiden määrän vähenemistä.

2.1.2. Muutoksiin vastaaminen
Muutokset edellyttävät suomalaisilta maatalousyrittäjiltä sopeutumiskykyä. Maataloustuotteiden ja panosten hintavaihteluiden kasvu aiheuttaa osaltaan jatkuvaa sopeuttamispainetta.
Maatalousyrittäjien on tunnettava markkinat sekä maatalouspolitiikan tavoitteet ja ohjaus-
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keinot sekä ymmärrettävä niiden vaikutukset, jotta he kykenevät hyödyntämään markkinoiden ja maatalouspolitiikan suomia mahdollisuuksia. Heidän on varauduttava toimintaympäristön ja markkinoiden muutoksiin sekä maatalouspolitiikan tuleviin uudistuksiin. Maatalousyrittäjän on seurattava hintamuutoksia ja tarvittaessa reagoitava niihin. Muutosten tuomia etuja on hyödynnettävä ja haittoja vähennettävä. Viimeaikaisten muutosten seurauksena
maatalouden ulkopuolisten ansaintamahdollisuuksien houkuttelevuus on kasvanut, sillä niiden suhteellinen kilpailukyky maatalousyrittämiseen verrattuna on parantunut. Maatalousyrittäjien on tiedostettava, että maatalouden ulkopuolinen kysyntä kilpailee sekä maasta että
työvoima- ja pääomaresursseista.
Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen edellyttää tulevaisuuden ennakointia, vaihtoehtojen kartoittamista, suunnittelua ja valintaa mm. teknologiavaihtoehtojen sekä eri tuotantoprosessien väliltä. Maatalousyrittäjä tarvitsee perinteisen tuottajaosaamisen lisäksi entistä
enemmän liiketoimintaosaamista ja yrittäjäasennetta. Liiketoimintaosaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittämistarve on ilmeinen. Tämä näkyy erityisesti yritystoimintaa kehittävien
maatalousyrittäjien tarpeena hallita yrityskoon kasvattaminen ja tuotannon kehittäminen kokonaisuutena. Yritystoimintaa kehittävät maatalousyrittäjät korvaavat työpanosta pääomapanoksella ja hyödyntävät tuotantoprosesseissa uutta teknologiaa ja automaatiota sekä rakentavat yritystoimintansa tueksi erilaisia yhteistyöasetelmia, joilla he pyrkivät vastaamaan mm.
yrityskoon kasvattamisen tuomiin haasteisiin.
Maatalousyrittäjältä edellytetään joustavuutta, jotta hän kykenee reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Maatalousyrittäjä voi tehostaa tuotantoprosesseja ja hyödyntää tuottavuuskehitystä sekä kohdentaa resurssit uudelleen. Tuottavuuden parantaminen on keskeinen pitkän aikavälin keino kannattavuuden parantamisessa. Yritystoiminnan kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja ja uusien tuotantoprosessien hallintaa. Oikeat valinnat ja prosessien
tehokas hyödyntäminen ovat perusta menestymiselle. Maatalousyrittäjät voidaan jakaa liiketoimintastrategiavalintojen perusteella neljään ryhmään1:
1. Suurta volyymia matalalla katteella tavoittelevat maatalousyrittäjät tuottavat perinteisiä maataloustuotteita kuten rehuviljaa, sianlihaa ja maitoa. Pysyäkseen kilpailukykyisinä heidän on kyettävä pienenevien katteiden vuoksi alentamaan yksikkökustannuksia. Se merkitsee yleensä tarvetta kasvattaa yrityskokoa sekä uuden tuotantoteknologian ja automaation hyödyntämistä.
2. Korkeata jalostusarvoa pienellä volyymilla tavoittelevat maatalousyrittäjät hakevat
uusia vaihtoehtoja perinteiselle maatalousyrittämiselle. Markkinat ovat epävarmat ja
riskit suuret, mutta onnistuessaan heidän on mahdollista kasvattaa katteitaan. Markkinointi ja myyntiponnistelut ovat keskeinen edellytys katteiden kasvattamiselle. Elämysmaatalous, vapaana kasvatettujen kotieläinten tuotteet ja non-food tuotteet ovat
esimerkkejä uusista vaihtoehdoista.
3. Erikoistuotteita ja palveluita tarjoavat maatalousyrittäjät keskittyvät hyödyntämään
ydinosaamistaan. He erilaistavat tuotteita tai palveluita niin, että asiakas kokee saavansa erilaistetusta tuote- tai palvelukonseptista selkeästi suuremman arvon kuin seg-

1

Kay, R.D., Edwards, W.M. & Duffy, P.A. 2016. Farm management, 8. painos. New York: McGraw-Hill.
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mentissä keskimäärin. He tarjoavat esimerkiksi kalliilla koneilla mittatilaustyönä tehtävää urakointia. Palveluiden markkinointi ja verkostoituminen parantavat menestymisedellytyksiä.
4. Osa-aikaisten maatalousyrittäjien osuus on ollut kasvussa. He ovat pääosin rehuviljan
tuottajia ja hankkivat päätoimeentulonsa maatalouden ulkopuolelta. Osalle heistä
maatalousyrittäminen on myös elämäntapa. Heille maataloustuotanto saattaa olla toimeentulon kannalta toisarvoista, jolloin järjestelmällistä strategista johtamista ei hyödynnetä.
Kouluttautumisen, osaamisen hankkimisen, uusien toimintatapojen kehittämisen ja hyödyntämisen, yrityskoon kasvattamisen, erikoistumisen ja yhteistyön lisäämisen myötä yksikkökustannuksia voidaan alentaa, mikä parantaa maatalousyritysten kilpailukykyä. Ydinliiketoimintaan keskittyminen, yhteishankkeet, erikoisosaamisen hyödyntäminen ja verkostoituminen ovat esimerkkejä toimintatavoista, joita hyödyntämällä maatalousyrittäjät voivat parantaa tavoitteidensa saavuttamista. Maatalousyrittäjän osaaminen, maataloustuotemarkkinat ja
harjoitettava maatalouspolitiikka asettavat yhdessä puitteet ja antavat edellytykset tulevaisuuden maatalousyrittämiselle.
Yritystoimintaa kehittävät maatalousyrittäjät hakevat uusia ratkaisuja, erikoistuvat ja keskittyvät ydinliiketoimintaan. Maatalousyrittäjillä on tarve erikoistua ja keskittyä ydinprosesseihin, jotta tuottavuutta ja taloudellista tulosta voidaan parantaa. Maatalousyrittäjien on enenevässä määrin hyödynnettävä maatalousyrityksen ulkopuolista osaamista maatalousyrityksensä kehittämisessä. Kun yritystoimintaa laajennetaan ja kehitetään, oma työvoima ja osaaminen eivät enää riitä. Maatalousyrittämisessä yhteistyökyvyn ja tiimityön merkitys kasvaa.
Yhteistyön lisääminen on tarpeen. Oma työvoima käytetään siihen, mikä parhaiten osataan
ja lisätyövoimaa hankitaan tarpeen mukaan. Maatalousyrittäjä ratkaisee omista lähtökohdistaan, tekeekö hän yhteistyötä ja missä laajuudessa vai panostaako itse tekemiseen.
Eri yhteistyömuotojen ja -vaihtoehtojen hyödyntäminen sekä ulkopuolisen osaamisen käyttö
tuovat uusia mahdollisuuksia maatalousyrittäjille erikoistua ydinliiketoimintaan. Tulevaisuudessa erilaiset yhteistyömuodot tuovat pellonkäyttöön uusia mahdollisuuksia, mikä parantaa
maatalousyritysten kehittämisedellytyksiä ja vähentää kilpailua pellosta. Yhteistyöllä on
mahdollista lisätä lannanlevitysalaa ja kierrättää peltolohkoja, mikä vähentää pellon kysyntää
ja hinnan nousupainetta. Maatalousyrittäjät hyötyvät keskinäisestä rehuviljan kaupasta, sillä
ylimääräiset kuljetuskustannukset ja kaupan palkkiot jäävät pois. Tehokkuutta ja tuottavuutta
voidaan parantaa myös tilusjärjestelyillä.

2.2. Johtaminen
Johtamista on tutkittu paljon suuryrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa. Kirjallisuudessa
johtamiselle on esitetty monia määritelmiä ja johtamista on tarkasteltu useista näkökulmista.
Suuryrityksissä vanhojen johtamismenetelmien (mm. taylorismi, byrokratiamalli, systeemi-
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teoreettinen ajattelutapa) painoarvo alkoi vähetä 1970-luvulla, kun tulevaisuuden ennustettavuusedellytykset heikkenivät. Näiden johtamismenetelmien toimivuus perustui pitkälti siihen, että tulevaisuus oli ennustettavissa ja yritystoimintaa voitiin suunnitella ennusteiden
pohjalta luotettavasti pitkälle tulevaisuuteen.
Strategista johtamista kehitettiin voimakkaasti suuryrityksissä 1970-luvulta alkaen uusien
erityishaasteiden kuten energiakriisin ja kansainvälistymisen tuomien vaikutusten hallitsemiseksi. Yrityksissä tarvittiin uusia keinoja menestyksen saavuttamiseen. Vuosikymmenten
1970−80 suunnittelulähtöisyyteen tuli uusia elementtejä, kun ennustettavuus heikkeni. Uudessa toimintaympäristössä tarvittiin ennakointia, mikä toi skenaariotyöskentelyn strategiseen suunnitteluun. Strategista johtamista kehitettiin mm. tulosjohtamisen, laatujohtamisen,
prosessijohtamisen ja oppivan organisaation suuntiin2. Niissä korostuu tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. 1990−luvulla strategiatyössä korostui ydinosaamiseen keskittyminen, mikä tunnetaan yleisesti resurssiperustaisena strategianäkemyksenä. Sen mukaan työnjako eli erikoistuminen mahdollistaa tehokkuuden kasvattamisen, mutta samalla riskit kasvavat. Käytännössä se merkitsee yrityksessä johonkin yksittäiseen toimintoon keskittymistä,
jotta kyseinen toiminto voidaan hallita kilpailijoita paremmin. Näin toimien saadaan kilpailuetua keskimääräiseen osaamiseen verrattuna.
Erikoistuminen, ydinosaaminen ja verkostoituminen ovat myös nykyään yrityksissä keskeisiä strategiatyön lähtökohtia. Erikoistuminen voidaan toteuttaa menestyksekkäästi verkostoitumalla. Nykyään suuryritykset ovat globaalisti verkostoituneita, mikä asettaa niiden johtamiselle uusia haasteita. Johtamisoppien kehittämisessä tunnusomaista on ollut niiden sopiminen kyseisen ajan johtamishaasteiden ratkaisemiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Kun
tunnetuista johtamismalleista on saatu hyöty irti, yrityksissä haetaan uusia tapoja kilpailukyvyn parantamiseen.
Strateginen tehostaminen on nykyäänkin yrityksissä eniten hyödynnetty lähtökohta johtamisessa. Vaikka uusia strategianäkemyksiä ja suunnitteluvälineitä kehitetään ja niitä tuodaan
käytäntöön, olemassa olevat strategiavälineet ja ajatukset eivät ole tulleet tarpeettomiksi. Erilaisten strategianäkemysten ja suunnitteluvälineiden tunteminen on tarpeen, jotta yrityksessä
voidaan tehdä juuri sen tarvitsemaa strategiatyötä. Yritysten tilanteet ja haasteet vaihtelevat
toimialoittain ja myös ajallisesti, joten eri strategianäkemysten ja strategiavälineiden hyödyntämisellä voidaan parantaa oman yrityksen kilpailukykyä. Operatiivisella johtamisella
tuetaan strategian toteutumista.
Johtamisella vaikutetaan maatalousyrityksen nykyiseen ja tulevaan toimintaan. Sillä määritetään maatalousyrityksen toiminnan suunta ja pyritään saavuttamaan strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Johtaminen voidaankin nähdä välineenä, jolla maatalousyrittäjän tavoitteet

2

Tulosjohtamisen ideana on, että enää ei määrätä, mitä on tehtävä, vaan millainen tulos on saavutettava. Laatujohtamisen ideana on toiminnan tehokkuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden parantaminen samalla, kun
kuluttajan tyytyväisyys varmistetaan. Prosessijohtaminen on suora jatke laatujohtamiselle, sillä laadunhallinta
edellyttää toimenpiteiden ja laadun johtamista eli toimintaprosessit on tunnettava ja kuvattava tarkasti. Johtamisoppien kehitykseen voi tutustua perusteellisesti kirjallisuuden pohjalta.
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saavutetaan. On ilmeistä, että maatalousyrityksen liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi tarvitaan toisaalta formaaleja menettelytapoja pitkän tähtäimen strategisia päätöksiä varten ja toisaalta käytännöllisiä menettelytapoja lyhyen aikavälin operatiivisia päätöksiä varten.
Maatalousyrityksissä operatiivinen johtaminen tarkoittaa päivittäisten rutiinien johtamista ja
strategisella johtamisella vaikutetaan maatalousyrityksen tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn.
Maatalousyrittäjän päätökset vaikuttavatkin eripituisille ajanjaksoille ja niiden vaikutuksen
laajuus vaihtelee. Maatalousyrittäjä tekee operatiivisia päätöksiä päivittäin. Yksittäisissä operatiivisissa päätöksissä tuskin tehdään sellaisia virheitä, jotka vievät maatalousyrityksen vakaviin vaikeuksiin. Sen sijaan strategisissa ratkaisuissa näin voi käydä, jos päätökset ovat peruuttamattomia, kuten on laita esimerkiksi tuotantorakennusinvestoinnissa.
Maatalousyrityksen johtamisella voidaan parantaa kilpailukykyä samoin kuin tuotantoteknologian kehittämisellä ja uusilla tuoteinnovaatioilla. Johtaminen voi koskea koko maatalousyritystä tai jotakin yksittäistä tuotannonhaaraa. Yrityskokonaisuuden osana yksittäisen tuotannonhaaran johtaminen poikkeaa sen operatiivisesta johtamisesta, sillä päätöstilanteet ovat
lyhyttä ja pitkää aikaväliä varten erilaiset. Kun maatalousyrittäjä tekee strategisia päätöksiä
koko maatalousyrityksen tasolla tulevaisuutta varten, hän voi joutua muuttamaan aiempia
päätöksiään. Samalla yksittäisten tuotannonhaarojen yhdistelmiä ja niissä hyödynnettäviä
teknologioita joudutaan yleensä muuttamaan.
Perinteisesti maatalousyrityksen johtaminen on perustunut maatalousyrittäjän tuntemuksiin,
näkemyksiin ja totuttuun tapaan toimia. Nykyaikainen maatalousyrityksen johtaminen perustuu jatkuvaan oppimiseen taloudesta, teknologiasta, tuotantoprosesseista ja toimintaympäristön muutoksista. Nykyaikaista maatalousyritystä johdetaan kokonaisuutena. Kokonaisuuden
osina johdetaan prosesseja, osaprosesseja ja toimintoja. Analyyttisellä ja systemaattisella johtamisella maatalousyrittäjä saa perinteistä johtamista paremmat edellytykset yritystoiminnan
kehittämiseen. Tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja toimintojen valintaan vaikuttavat
maatalousyrittäjän kyvyt, taidot ja osaaminen. Suunnittelulla voidaan selvittää menestymismahdollisuuksia ja niiden pohjalta tehdä perustellut päätökset. Viime vuosina on selvitetty
myös erilaisten yhteistyömuotojen ja yhteistyöverkoston johtamista.
Usein maatalousyrityksen johtamista pidetään erityispiirteidensä vuoksi poikkeuksellisena
tehtäväkenttänä. Liikkeenjohtomielessä maatalousyrityksen johtaminen ei kuitenkaan poikkea suuresti muiden pienyritysten johtamisesta. Luonnollisesti maataloudessa on kasvinviljelyyn ja kotieläintalouteen sekä pellon käyttöön ja elävään luontoon liittyvät erityishaasteensa, mutta niitä on myös muilla toimialoilla. Muilla toimialoilla voi olla erityishaasteita
esimerkiksi henkilöstön palkkaamisessa tai tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, mitä
ei ole siinä määrin maataloustuotannossa. Toisaalta maatalouden harjoittaminen on yleensä
voimakkaammin säädeltyä kuin toiminta muilla toimialoilla. Kuitenkin liikkeenjohdollisten
toimintojen osalta niillä on paljon yhteistä ja usein myös opittavaa toisiltaan.
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Giles ja Renborg3 ovat todenneet maatalousyrityksen johtamisesta seuraavaa: ”Maatalousyrityksen johtaminen on kokonaisvaltaista. Kysymys ei ole vain kotieläinten hoitotaidosta,
organisointikyvystä, liikkeenjohtamistekniikkojen hallinnasta tai talousteorian soveltamisesta päätöksentekoon. Kysymys ei myöskään ole pelkästään yksittäisten tuotannonhaarojen
hoitamisesta vaan kaikista niistä asioista, jotka on tehtävä yksittäisissä tuotannonhaaroissa,
joista maatalousyritys koostuu. Kysymys on maatalousyrityksen hoitamisesta kokonaisuutena. Se on laaja-alainen tehtävä, ja riippuen maatalousyrityksen koosta ja rakenteesta, tehtävä voi olla enemmän tai vähemmän monimutkainen.”
Maatalousyrityksen johtaminen sisältää liikkeenjohdolliset ja yritystoiminnan johtamiseen liittyvät tehtävät. Liikkeenjohdolliset tehtävät sisältävät suunnittelun, organisoinnin, ohjaamisen
ja kontrolloinnin. Ne ovat erillisiä tehtäviä mutta silti toisiinsa kietoutuvia. Niitä tehdään liikkeenjohtotyössä samanaikaisesti, mutta eri johtamistilanteissa niiden painoarvot vaihtelevat.
Yritystoimintaa kehitettäessä suurin paino tulee suunnittelulle ja kontrolloinnille. Kun tuotanto on täydessä vauhdissa, organisointi ja ohjaaminen saavat suurimman painoarvon. Yritystoiminnan johtamisen tehtävät sisältävät tuotannon, markkinoinnin, rahoituksen ja henkilöstön johtamisen.
Liikkeenjohdolliset tehtävät ulottuvat kaikkialle liiketoimintaan, ja yritystoiminnan johtamisessa toimitaan liiketoiminnan eri osa-alueilla. Esimerkiksi kasvintuotannossa suunnitellaan
ja päätetään, mitä kasveja kasvatetaan, miten resurssien hankinta organisoidaan, miten tuotantoa ohjataan ja miten sato markkinoidaan sekä miten kasvinsuojelua kontrolloidaan. Rahoituksen hankinnassa suunnitellaan ja päätetään, minkä verran lainaa tarvitaan, organisoidaan lainan hankinta, päätetään rahoituksen käytöstä ja kontrolloidaan rahoituksen riittävyyttä ja huolehditaan maksuehtojen soveltuvuudesta ja takaisinmaksusta.
Maatalousyrittäjä vastaa kaikista liikkeenjohdollisista tehtävistä ja yritystoiminnan johtamisen tehtävistä, vaikka hän henkilökohtaisesti ei itse tekisikään näitä kaikkia tehtäviä. Kuviossa 2.1 esitetään maatalousyrittäjän liikkeenjohdolliset ja yritystoiminnan johtamisen tehtävät kokonaisuutena. Maatalousyrityksen johtamisen lähtökohtana on tavoitteiden asettaminen, joiden saavuttamista liikkeenjohdollisin toimin tavoitellaan. Tavoitteet pyritään saavuttamaan toimintaympäristön asettamissa puitteissa. Mahdolliset poikkeamat asetetuista tavoitteista on selvitettävä, jotta niiden syihin voidaan puuttua ja ryhtyä korjaaviin toimiin.

3

Giles, A.K. & Renborg, U. 1990. Farm management: what’s it all about? Farm Management 7(8):399-411.
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Maatalousyrityksen johtaminen
Johtaminen tapahtuu taloudellisen,
poliittisen, sosiaalisen, laillisen ja luonnon
olojen määräämässä toimintaympäristössä

Lähtökohtana
tavoitteiden
asettaminen

Liikkeenjohdolliset tehtävät
Suunnittelu

Organisointi

Ohjaaminen

Kontrollointi

Miten tavoitteet
saavutetaan

Miten suunnitelmat
toiminnallistetaan

Miten toimintaa
hallitaan

Miten tavoitteiden
saavuttamista arvioidaan

Tuotanto

Markkinointi

Rahoitus

Henkilöstö

Yritystoiminnan johtamisen tehtävät
Kuvio 2.1. Maatalousyrityksen johtamisen tehtävät.
Markkinoiden, maatalouspolitiikan ja toimintaympäristön muutosten vuoksi maatalousyrittäjän on tarpeen hakea kokonaisvaltaisesti uusia ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseen.
Kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen yhteistyö ja verkostoituminen tuovat uusia
mahdollisuuksia4. Eri yhteistyömuotoja hyödyntämällä maatalousyrittäjä mahdollistaa yritystoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä prosessien ja toimintojen uudelleen järjestelyn. Yhteistyöllä, yhteisyrityksillä ja verkostoitumalla on mahdollista hyödyntää ihmisten
osaamista aiempaa paremmin ja tehostaa tuotantoa. Samalla työhyvinvointi ja motivaatio paranevat, mikä tuo kilpailuetua ja mahdollistaa kannattavuuden parantamisen. Yhteistyöverkostossa resurssien hankinta helpottuu, johtaminen ja tuotantotoiminta tehostuvat ja maatalousyritysten käyttöön saadaan lisäosaamista, mikä mahdollistaa yksikkökustannusten alentamisen ja kannattavuuden parantamisen.
Käytännön maatalousyrittämisessä johtaminen tarkoittaa puuttumista asioihin, joilla vaikutetaan maatalousyrityksen kilpailukykyyn ja taloudelliseen tulokseen. Keskeisin pitkän aikavälin tavoite on kannattavuus. Maataloudessa kannattavuutta tarkastellaan yleensä kannattavuuskertoimella, joka kuvaa maatalousyrittäjän onnistumista asettamansa kannattavuustavoitteen saavuttamisessa eli saako hän tavoitteen mukaisen korvauksen omalle pääomalle
riskiin suhteutettuna ja omalle työpanokselle sen vaihtoehtotuottoa vastaavan korvauksen.
Kannattava yritystoiminta auttaa muiden tavoitteiden toteuttamista. Se tekee mahdolliseksi
järjestää mm. riittävästi vapaa-aikaa sekä rakentaa viihtyisä ja turvallinen työ- ja elinympäristö.

4

Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59: 1-175.
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon
sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
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2.2.1 Tavoitteiden asettaminen
Tavoitteet antavat suunnan maatalousyrittämiselle. Maatalousyrittäjä yhdistää taloudellista,
teknistä ja tuotannollista tietoa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hän vastaa koko maatalousyrityksen toiminnasta ja päättää, mitä ja millaisia maataloustuotteita tuottaa sekä minkälaisia
panoksia, -tekniikoita ja -prosesseja tuotannossa hyödyntää. Lähes kaikki suomalaiset maatalousyritykset ovat perheyrityksiä. Siten tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat niin maatalousyrittäjän omat kuin perheenjäsenten tavoitteet. Omien ja perheenjäsenten tavoitteiden tunnistaminen sekä heidän halunsa ja kykynsä asettaa yhteiset tavoitteet ovat edellytys menestymiselle.
Maatalousyrittäjien elämäntilanne vaikuttaa tavoitteisiin ja riskinottohaluun. Jos yritystoiminta
on ollut kannattavaa, muiden kuin taloudellisten tavoitteiden merkitys saattaa kasvaa päätöksiä
tehtäessä. Taloudellisiin tavoitteisiin liittyy usein myös välitavoitteita, joiden painoarvo vaihtelee maatalousyrittäjien elämänvaiheen ja -tilanteen mukaan. Esimerkiksi yritystoiminnan alkuvaiheessa päähuomio saattaa olla suurien investointien jälkeen maksuvalmiuden säilyttämisessä, sen jälkeen yritystoiminnan kannattavuuden parantamisessa ja lopulta taloudellisen turvallisuuden hakemisessa.
Maatalousyrittäjien liiketoiminnan tavoitteet ovat usein heidän kokonaistavoitteidensa osatavoitteita. Maatalousyrittäjien tavoitteet poikkeavat toisistaan, sillä heidän arvonsa ovat erilaiset. Arvot vaikuttavat maatalousyrittäjien tavoitteiden asettamiseen. Harva maatalousyrittäjä on asettanut yritystoiminnalleen selkeät strategiset, taloudelliset ja kehittämistavoitteet.
Maatalousyrittäjät esittävät tavoitteensa yleensä yleisellä tasolla:
 yritystoiminnan jatkuvuus,
 vakaa tulotaso,
 tuotannon maksimointi,
 voiton maksimointi,
 ennalta määritetyn tulotason saavuttaminen,
 yrityskoon kasvattaminen,
 varallisuuden kasvattaminen,
 velattomuus,
 maatalousyrityksen siirtäminen elinvoimaisena seuraavalle sukupolvelle,
 vapaa-ajan lisääminen ja
 joillakin maatalousyrittäjillä elämäntavan ylläpito.
Monilla maatalousyrittäjillä voi olla halu toteuttaa useita tavoitteita samanaikaisesti. Tavoitteet on kuitenkin laitettava tärkeysjärjestykseen, jotta ne kyetään toteuttamaan. Joskus tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa, mikä edellyttää niiden uudelleen määrittelyä ja valintaa. Tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestys voivat muuttua ajan myötä. Maatalousyrittäjäperheen sisälläkin voi olla erilaisia tavoitteita, sillä perheenjäsenillä on omia henkilökohtaisia tavoitteita
ja yritystoiminnan tavoitteita. Tavoitteista yhdessä päättäminen on ainakin yritystoiminnan
osalta välttämätöntä. Ilman yhteisiä tavoitteita yritystoiminnan määrätietoinen johtaminen on
mahdotonta.
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Taloustieteessä voiton maksimointi oletetaan yritystoiminnan päätavoitteeksi. Useimmissa
maatalousyrityksissä ”elossa pysyminen” on kuitenkin asetettu keskeisimmäksi tavoitteeksi.
Pääpaino on tällöin lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ylläpidossa, mikä pitkällä aikavälillä
voi olla kohtalokasta pääomien hupenemisen vuoksi. Liiketoiminnan näkökulmasta kannattavuus on keskeisin tavoite, sillä se suoraan tai välillisesti auttaa muiden tavoitteiden saavuttamista kuten myös pitkällä aikavälillä maatalousyrityksen ”elossa pysymistä”. Kun yritystoiminta on kannattavaa, maatalousyrittäjä kykenee tulorahoituksella kehittämään yritystään ja
säilyttämään maksuvalmiuden. Kannattava yritystoiminta edesauttaa muiden tavoitteiden toteuttamista.
Osa edellä listatuista tavoitteista on ristiriidassa keskenään ja voiton maksimointitavoitteen
kanssa. Kannattavimmat pitkän aikavälin strategiat ja tuotantosuunnitelmat ovat riskipitoisimpia. Pitkän aikavälin voiton maksimointi ei ole kaikille maatalousyrittäjälle tärkein tavoite riskien kasvun vuoksi. Suuret voiton vuosivaihtelut voivat vaarantaa vakaat ansiot ja
maatalousyrityksen ”elossa pysymisen”. Voittoa voidaan maksimoida myös siten, että asetetaan muille tavoitteille minimitaso, joka tulee saavuttaa. Voiton maksimointitavoitteen etuna
on sen yksikäsitteinen määritettävyys, mittavuus ja vertailtavuus muiden maatalousyritysten
kanssa.
Perinteinen maatila, jossa perheen jäsenet tekevät lähes kaikki maataloustyöt, ei välttämättä
ole enää tulevaisuudessa kilpailukykyinen vaihtoehto. Osa maatalousyrittäjistä kehittää yritystoimintaansa perinteisestä poiketen. He hakevat uusia ratkaisumalleja ja kehittävät yritystoimintaa uusista lähtökohdista. Yrityskokoa kasvattavat maatalousyrittäjät eivät selviä kaikista toimista parhaalla mahdollisella tavalla omin voimin. Nykyään monet maatalousyrittäjät luovat yhteistyösuhteita, verkostoituvat ja ulkoistavat töitä. Se mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja yksikkökustannusten alentamisen perinteiseen maatalousyrittämiseen verrattuna.
Yhteistyötä tekevillä maatalousyrittäjillä strategisen ajattelun ja strategisten tavoitteiden on
oltava yhtenevät. Heillä on oltava yhteiset arvot ja yhteinen näkemys yritystoiminnan kehittämisestä. Rehellisyys, luottamus ja halu sitoutua yhteisiin tavoitteisiin koetaan tärkeäksi.
Yhteistyössä vastuualueiden ja tehtävien jako ja erikoistuminen ydinosaamiseen mahdollistavat hyötyjen saavuttamisen. Hyvin johdettu yhteistyö ja verkostoituminen tuovat kilpailuetua yksinyrittämiseen verrattuna.

2.2.2 Päätöksenteko
Maatalousyrittäjä toimii luonnonolojen sekä yleistaloudellisten ja institutionaalisten edellytysten asettamissa rajoissa. Hän ottaa toimintaympäristön tuomat mahdollisuudet ja sieltä nousevat
uhat huomioon päätöksiä tehdessään. Maatalousyrityksen johtamisen keskeisiä elementtejä
ovat arvot, tavoitteet ja prosessien hallinta. Maatalousyrityksen johtaminen edellyttää päätök-
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sentekokykyä, sillä ilman päätöksiä mitään ei tapahdu. Maatalousyrittäjän strategisen päätösprosessin ja toimintaympäristön antamien edellytysten keskinäinen yhteys esitetään kuviossa
2.2.
Toimintaympäristö
- mahdollisuuksien hyväksikäyttö

Edellytykset
Taloudellinen ympäristö
- luonnonolot, yleistaloudellisen ja institutionaaliset
edellytykset ja mahdollisuudet

Maatalousyritys
- resurssit ja rajoitteet

Maatalousyrittäjä
- tarpeiden ja mahdollisuuksien havaitsija

Toiminnan tulos

Yrityksen kehittämistarve, -halu ja
-mahdollisuudet

Päätösprosessi
Toimeenpano

Ongelman havaitseminen

Analyysi ja valinta

Ongelman määrittely

Kuvio 2.2. Maatalousyrittäjän toimintaympäristö ja strateginen päätösprosessi.
Maatalousyrittäjän päätöksenteko tapahtuu aina sosiaalisen, taloudellisen ja institutionaalisen toimintaympäristön puitteissa. Toimintaympäristön muuttuminen on lisännyt tarvetta
 kehittää yhä parempia menettelytapoja tietojen keräämiseen ja analysointiin,
 kehittää kykyä toimia epävarmoissa oloissa,
 tehdä ”oikeita” johtopäätöksiä runsaasta, mutta osin ristiriitaisesta informaatiosta ja
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kehittää valmiutta omaksua uusia kehityssuuntia, hankkia uutta teknologiaa ja sopeutua uusiin tilanteisiin.

Päätöksentekoprosesseja on kirjallisuudessa kuvattu eri tavoin. Perinteisesti päätöksentekoprosessi on esitetty yksinkertaisesti sarjana, joka on muodostettu toisiinsa lineaarisesti liittyvinä vaiheina. Karkeimmillaan päätöksentekoprosessi on jaettu ajallisesti kahteen vaiheeseen
eli päätöksenteon valmisteluun ja päätöksen toteuttamiseen. Useimmiten päätöksentekoprosessi on jaettu edellistä hienostuneemmin ajallisesti moniin eri vaiheisiin, jotka seuraavat
toisiaan. Esimerkiksi kahdeksaksi eri vaiheeksi jaettu strateginen päätöksentekoprosessi voidaan esittää seuraavasti:
1) arvojen ja tavoitteiden tunnistaminen ja määrittely (lähtökohta),
2) ongelman havaitseminen,
3) ongelman määrittely,
4) havainto,
5) analyysi,
6) aikomuksen kehittäminen,
7) toimeenpano ja
8) vastuun kantaminen.
Edellä kuvattujen vaiheiden systemaattinen läpikäynti lineaarisesti tekee päätöksentekoprosessista kankean ja osin rajoittuneen nopeasti muuttuvan toimintaympäristön päätöksenteon
tarpeisiin. Perinteisen päätöksentekoprosessin mukaisesti on toimittu yrityksissä vuosikymmeniä, kun tulevaisuus oli nykyistä paremmin ennustettavissa ja muutokset toimintaympäristössä olivat nykyistä hitaampia.
Nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä päätöksentekoprosessia tarkastellaan
kokonaisuutena, jossa on tietyt vaiheet, mutta ne eivät välttämättä seuraa toisiaan tietyssä
ajallisessa järjestyksessä. Jokainen päätöksentekovaihe voi olla osana yksittäistä päätöstä,
mutta jokainen päätöksentekovaihe ei välttämättä sisälly jokaiseen päätökseen. Osa päätöksistä joudutaan tekemään kiireellisesti ja jotkut päätökset tarvitsevat runsaasti valmistelu- ja
suunnitteluaikaa.
Maatalousyrityksissä päätöksenteko muistuttaakin usein syklistä prosessia, jossa päätöksentekovaiheet nivoutuvat toisiinsa erilaisten takaisinpalautteiden kautta. Maatalousyrityksissä
päätöksenteko on jatkuva prosessi, sillä maatalousyritysten toimintaympäristö on jatkuvassa
muutostilassa. Sääolot, hinnat, tuotantotekniikka, hallinnolliset päätökset ja toimet muuttavat
maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä jatkuvasti. Siten maatalousyrittäjät joutuvat varautumaan jokapäiväisen tuotantotoiminnan ylläpitämisen ja siihen liittyvän päätöksenteon lisäksi tulevaisuuden tuomiin haasteisiin sekä tekemään niitä koskevia päätöksiä.
Taulukossa 2.1 esitetään esimerkkinä maatalousyrittäjiä varten laadittu käsitteellinen päätöksenteon prosessimalli, joka on synteesimalli useista päätöksentekoprosessien kuvauksista.
Päätöksenteon prosessimalli korostaa päätöksenteon matriisiluonnetta, jossa päätösprosessin
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vaiheet ja aliprosessit nivoutuvat toisiinsa. Informaation etsintä ja seurausten arviointi ovat
tärkeitä prosessin osia kaikissa vaiheissa. Päätöksenteossa erotetaan neljä vaihetta:
 ongelman havaitseminen: ongelma joko on tai sitä ei ole (tavoitteen ja toteutuneen tai
tulevaisuudessa toteutuvaksi oletetun poikkeaminen toisistaan),
 ongelman määrittely: vaihtoehtojen valinta lisäkehittämistä varten (mahdollisuudet),
 analyysi ja valinta: vaihtoehdon tai vaihtoehtojen analysointi ja vaihtoehdon valinta ja
 toimeenpano: seurauksena on ulkoisten seurausten ja vastuun kantamisen tarve.
Jokainen edellä mainituista vaiheista koostuu kolmesta tai neljästä aliprosessista:
 informaation etsintä ja huomion kiinnittäminen merkitykselliseen informaatioon,
 suunnittelu liitetään vaihtoehtojen analysointiin ja valintaan (mahdollisuudet),
 seurausten arviointi ja vaihtoehdon valinta sekä
 valintaan liittyvän vastuun kantaminen.
Taulukko 2.1. Päätöksenteon prosessimalli5.
Aliprosessit
Vaiheet
Ongelman havaitseminen
Ongelman
määrittely

Analyysi ja
valinta
Toimeenpano

Etsintä ja huomion
kiinnittäminen
Informaation kartoitus; huomion
kiinnittäminen
Informaation etsintä; mahdollisuuksien löytäminen
Informaation etsintä
Informaation etsintä; vihjeet tuloksista

Suunnittelu

Suunnittelu

Arviointi ja valinta

Vastuun kantaminen

Seurausten arviointi:
ongelma?

Valinnan tarkistaminen

Seurausten arviointi:
tutkittavaksi otettavien
vaihtoehtojen valinta

Valinnan tarkistaminen

Seurausten arviointi;
vaihtoehtojen valinta
Seurausten arviointi;
korjaavien toimenpiteiden valinta

Valinnan tarkistaminen
Vastuun kantaminen lopullisesta tuloksesta;
eteenpäin syötettävä informaatio

Taulukossa 2.1 päätöksenteon eri vaiheista ja aliprosesseista voidaan palata niitä edeltäviin
vaiheisiin tai aliprosesseihin päätöksenteon edetessä. Maatalousyrittäjien päätöksenteolle on
ollut luonteenomaista, että
 he päivittävät ideansa, suunnitelmansa ja odotuksensa, kun he havaitsevat uutta tietoa,
 he käyttävät usein kvalitatiivista lähestymistapaa muodostaessaan odotuksiaan ja arvioidessaan seurauksia ilmaisten ne kehityksen suuntana nykytilanteeseen nähden,
 he pitävät usein parempana nopeaa ja yksinkertaista kuin yksityiskohtaista ja usein hidasta lähestymistapaa,
 he keräävät tietoa ja välttävät riskejä etenemällä pienin askelin ja
 toteutusvaiheessa he tarkistavat vihjeitä arvioidakseen toimiensa pitkän tähtäimen vaikutuksia etukäteen (ennen toteutusta).

Öhlmér, B., Olson, K. & Brehmer, B. 1998. Understanding farmers’ decision making processes and improving
managerial assistance. Agricultural Economics 18: 273−290.
5
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Vaikka maatalousyrittäjä käyttää ajastaan paljon rutiinitehtäviin, maatalousyrityksen johtaminen ja siihen sisältyvä päätöksenteko ovat keskeisimmät tekijät, jotka erottavat hänet työntekijästä. Maatalousyrityksissä perinteisen operatiivisen johtamisen lisäksi tarve strategiseen
johtamiseen ja päätöksentekoon on kasvanut. Strateginen johtaminen, yhteistyön lisääminen
ja verkostoituminen tuovat uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Ne tarjoavat maatalousyrittäjälle mahdollisuuden erikoistua ja keskittyä ydinliiketoimintaan sekä saavuttaa ydinosaamista. Kehittämällä itsestään alansa huippuosaajan on mahdollista saavuttaa
kilpailuetua.
Sopivasti verkostoitumalla maatalousyrittäjä saavuttaa erikoistumisen ja suuruuden ekonomian tuomia hyötyjä sekä saa lisäosaamista käyttöönsä, mitkä mahdollistavat tehokkuuden
ja tuottavuuden parantamisen sekä yksikkökustannusten alentamisen. Tulevaisuudessa erikoistuminen maatalousyrityksissä jatkuu verkostomaisen toiminnan kehittyessä. Erikoistumisen myötä riskit kasvavat, mihin maatalousyrittäjän on varauduttava. Kilpailun lisääntyessä perinteisellä keskiverto-osaamisella sekä keskimääräisellä tuotannon tehokkuudella ja
tuottavuudella ei enää menesty tulevaisuuden toimintaympäristössä.
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3. Maatalousyrityksen strateginen johtaminen
Matti Ryhänen
Strategisen johtamisen avainidea on yrityskokonaisuuden hallinta. Strateginen johtaminen on
tavoitteellista toimintaa tulevaisuuteen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maatalousyrityksessä strategisella johtamisella tavoitellaan pitkän aikavälin taloudellista menestystä.
Strategisella johtamisella maatalousyrittäjä vastaa taloudelliseen kilpailuun. Menestys maatalousyrittämisessä on saavutettavissa aineellisten ja aineettomien resurssien tehokkaalla yhteiskäytöllä. Strateginen johtaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä kykenee ajattelemaan
strategisesti. Strateginen ajattelu on näkemistä eteenpäin eli se on kykyä ajatella yritystoiminnan tulevaisuutta. Strategisen ajattelun pohjalta maatalousyrittäjä hahmottaa vaihtoehtoja, joita maatalousyrityksessä on mahdollista toteuttaa.
Strateginen suunnittelu on pitkän aikavälin yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävän toiminnan suunnittelua. Maatalousyrittäjä asettaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja laatii niiden
toteuttamiseen tähtäävän suunnitelman. Kun maatalousyrittäjä on muodostanut strategisen
ajattelun pohjalta tavoitteellisen näkemyksen tulevaisuudesta ja strategisella suunnittelulla
selvittänyt toteuttavan toimintakokonaisuuden, suunnitelma on valmis käytännössä toteutettavaksi. Maatalousyrityksen toiminnan kehittäminen toteutetaan yleensä erillisenä projektina. Projektin valmistuttua strategiasuunnitelma viedään liiketoimintamallin avulla käytännön tehtäviksi, toimiksi ja toimenpiteiksi. Liiketoimintamallissa kuvataan selkeästi, mitä ja
miten tuotetaan ja erityisesti, miten tuotanto ja toiminnot käytännössä toteutetaan.
Maatalousyrittäjä tekee päätökset resurssien käytöstä strategisen ajattelun ja suunnittelun
pohjalta. Maatalousyrittäjän pitkän aikavälin tavoitteiden asettamista, voimavarojen kohdentamista ja toimenpiteiden valintaa tavoitteiden saavuttamiseksi kutsutaan myös strategian
laadinnaksi. Käytännössä maatalousyrittäjä muodostaa strategisen ajattelun pohjalta tavoitteellisen näkemyksen siitä, millaiseksi ja miten toimivaksi hän haluaa maatalousyrityksensä
kehittää. Strategisen suunnittelun avulla hän luo edellytykset tulevaisuuden tavoitteiden toteuttamiselle.
Strategian luonnissa keskeistä on tavoitteiden asettaminen, asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen, toimintatapojen valinta, päätösten määrätietoinen toteuttaminen ja monesti tietoinen kieltäytyminen joistakin toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista. Strategian luontiprosessi
parantaa maatalousyrittäjän valmiuksia kehittää yritystoimintaa. Strategian pohjalta maatalousyrittäjä tekee päätöksiä, toteuttaa ne ja kantaa vastuun päätöksistään. Maatalousyritystoiminnan koko ja tarve määrittävät, miten yksityiskohtaiseksi strategia laaditaan.
Kaikki maatalousyrittäjät voivat hyötyä strategisesta ajattelusta ja johtamisesta, olipa maatalousyritys sitten yhden henkilön, perheen tai suuri ulkopuolisia työllistävä maatalousyritys.
Pienimuotoisessakin yritystoiminnassa kirjoitetusta strategiasta on hyötyä. Jopa pienen maatalousyrityksen osa-aikainen maatalousyrittäjä voi hyötyä kirjoitetusta strategiasta, sillä strategiaprosessi itsessään lisää ja parantaa maatalousyrittäjän ajattelukykyä, mahdollistaa uusien ajatusten synnyn ja lisää valmiutta kehittää yritystoimintaa.
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Kun maatalousyrityksessä laaditaan strategia, sitä voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin
muissakin yrityksissä ohjaamaan operatiivisia eli jokapäiväisiä toimintoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pienten perhemaatalousyritysten kuten myös suurten maatalousyritysten on asetettava tavoitteensa tulevaisuuteen. Onnistuessaan maatalousyrittäjä saa kilpailuetua, mikä ilmenee maatalousyrityksen toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisena. Maatalousyrittäjät käyttävätkin nykyään aikaansa yrityksensä johtamiseen ja itsensä kehittämiseen yritysjohtajana enemmän kuin heidän edeltäjänsä, koska
 toimintaympäristö on muuttunut,
 yrityskoko kasvaa,
 uusi tuotantoteknologia korvaa vanhaa,
 tuotanto automatisoituu,
 tuotanto pääomavaltaistuu,
 vieraan pääoman käyttö kasvaa,
 uusia markkinoita ja markkinointimahdollisuuksia avautuu,
 riskit kasvavat ja
 kilpailu kovenee.

3.1. Miksi strategia on tarpeen maatalousyrityksen johtamisessa
Miksi maatalousyrittäjä tarvitsee strategian eli pitkän aikavälin toimintasuunnitelman? Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistukset ovat lisänneet markkinaohjautuvuutta ja kilpailua maataloustuotemarkkinoilla. Maataloustuotteiden tuonnin kasvu, vientikilpailun koveneminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset tuovat lisähaasteita maatalousyrittäjille ja
koko elintarvikeketjulle. Kilpailun koveneminen ja toimintaympäristön muutokset lisäävät
strategisen johtamisen tarvetta maatalousyrityksissä. Strategialla maatalousyrittäjä vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Strateginen johtaminen edellyttää häneltä sekä halua että kykyä sopeuttaa maatalousyrityksensä toiminta vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia.
Strategisen johtamisen lähtökohta on maatalousyrittäjän kyky hahmottaa toimintaympäristöä
ja sen muutoksia ennakoivasti. Hänen on panostettava koko toimintaympäristön havainnoimiseen, ei pelkästään sen yksittäisiin osa-alueisiin. Jotta maatalousyrittäjä onnistuu tässä
tehtävässä, hänen on kerättävä tietoa ja analysoitava sitä. Menestyvä maatalousyrittäjä ei pelkästään sopeudu toimintaympäristön muutoksiin, vaan muokkaa ympäristöään. Toimintaympäristön muutokset tuovat hänelle uusia haasteita ratkaistavaksi, mutta samalla ne luovat uusia mahdollisuuksia.
Esimerkillä kuvataan maatalousyritysten toimintaympäristöä ja toimintaympäristön muutosten vaikutusta maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiin.
Tavanomaisten tuotteiden tai palveluiden ostajilla on neuvotteluvoimaa, sillä he voivat vertailla hintoja. Erilaistettujen tuotteiden tai palveluiden myyjillä on neuvotteluvoimaa, mikä
mahdollistaa hintojen erilaistamisen. Korvaavien tuotteiden tai palveluiden potentiaalinen
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tulo markkinoille on uhka hintatasolle. Asiakkaiden tarpeiden muutokset voivat olla yritykselle sekä mahdollisuus että uhka. Ostajien määrän kasvu lisää kysyntää ja kilpailua tuotteista, mikä nostaa hintaa. Ostajien määrän vähetessä neuvotteluvoimaa siirtyy ostajille. Suomessa keskeisimpien maataloustuotteiden ostajien määrä on vähäinen. Suomessa maatalousyrittäjä ei yleensä ole suorassa kontaktissa kuluttajien kanssa, sillä välissä on jalostuslaitos ja
kauppa. Meijeri- ja teurastamotoiminnalle tyypillistä on tuottajaosuustoiminta, missä yrityksen tulos palautetaan jäsenille. Yritysmuoto vaikuttaa myös hinnoitteluun. Pieni osa maatalousyrittäjistä markkinoi tuotteita tai palveluita suoraan kuluttajille. Maataloustuotemarkkinoiden koko Suomessa pysynee ennallaan. Kasvua haetaan kansainvälisiltä markkinoilta.
Erikoistuotteiden osalta kasvumahdollisuuksia on kuitenkin olemassa.
Keskeisten maataloustuotteiden osalta kilpailu ulottuu paikalliselta tasolta kansainväliselle
tasolle. Kilpailu kansainvälisillä maataloustuotemarkkinoilla on kiristynyt, mikä on merkinnyt kilpailun kovenemista myös suomalaisessa maataloudessa. Maataloudessa on ollut käynnissä nopea rakennemuutos. Kotieläintuotantoa harjoittavien maatalousyrittäjien määrä on
vähentynyt nopeasti, samalla kun osa jäljelle jääneistä on kasvattanut yrityskokoa. Erikoistuotteiden tuotannossa erilaistamisella voidaan saada lisäarvoa. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan tällaisena myös tulevaisuudessa.
Euroopan unionissa maataloutta ohjataan yhteisellä maatalouspolitiikalla. Euroopan unionin
tavoitteena on lisätä markkinaohjautuvuutta ja nopeuttaa rakennekehitystä. Suurtuotannon
edut mahdollistavat yksikkökustannusten alentamisen. Yrityskoon kasvattamisen yhteyteen
on liittynyt pääsääntöisesti uuden tuotantoteknologian käyttöönotto. Kun yrityskokoa kasvatetaan, hankitaan samalla automaatiota. Pääomalla, automaatiolla ja uudella tuotantoteknologialla korvataan kallista työpanosta. Nopeaan teknologiseen edistymiseen liittyy myös riskejä, sillä teknologisen kehityksen jatkumisen myötä olemassa oleva tuotantoteknologia saattaa vanheta nopeammin kuin se ehditään poistaa.
Suomessa lyhyt kasvukausi ja sen seurauksena alhaiset satotasot ovat selkeä kilpailuhaitta.
Siksi Euroopan unioni on hyväksynyt Suomelle mahdollisuuden poiketa joiltakin osin yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tavoitteena on auttaa suomalaisia maatalousyrityksiä selviämään kovenevassa kilpailussa. Investointituilla ohjataan maatalousyritysten kehittämistoimia. Ympäristö- ja kotieläinten hyvinvointikorvausten merkitys näyttää olevan kasvussa.
Strategia (juoni, suunta) merkitsee tiettyyn päämäärään tähtäävän toiminnan suunnittelua ja
toteuttamista. Strategian luonnissa päähuomio on tulevaisuudessa ja aikaperspektiivin hahmottaminen on tärkeää. Strategian laadinnassa keskitytään tärkeimpien ja olennaisimpien
asioiden hahmottamiseen. Se edellyttää kykyä muodostaa näkemys suuresta määrästä asioita.
”Voidaankin sanoa, että maatalousyrittäjän on nähtävä koko aitaus eikä vain tuijotettava yhtä
aidan pylvästä”. Maatalousyrittäjän on kyettävä ajattelemaan sekä käytännöllisestä näkökulmasta että myös käsitteellisesti. Käsitteellinen strategia on kyettävä toteuttamaan konkreettisina käytännön toimina. Yksittäisille maatalousyrittäjille käsitteellisen ja käytännöllisen näkökulman yhdistäminen voi olla kova haaste, mikä lisää strategian laadinnan haasteellisuutta.
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Strategiaa laadittaessa asioita on katsottava laaja-alaisesti niiden yläpuolelta. Strategiatyössä
haetaan vastauksia kysymyksiin miksi ja mitä eli tekeekö maatalousyrittäjä oikeita asioita6.
Maatalousyrittäjän on haettava uusia lähestymistapoja ja näkökulmia sekä kyseenalaistettava
vallitsevia ”totuuksia”. Valintoja on joskus tehtävä hyvienkin vaihtoehtojen väliltä ja hylättävä monia toteutettavissa olevia vaihtoehtoja. Strategiaa laadittaessa selvitetään, mitä oikeat
tehtävät asiat ovat kussakin tuotannonsuunnassa, tuotannonhaarassa, toiminnossa ja millä aikavälillä. Esimerkiksi rehuviljaa tuottava maatalousyrittäjä joutuu ottamaan markkinahinnan
annettuna eli tavoittelemaan kustannusjohtajuutta. Urakointia harjoittava maatalousyrittäjä
voi erilaistaa palveluitaan ja niiden hintaa. Hänen on kyettävä erilaistamaan ja hinnoittelemaan palvelunsa oikein, jotta hyötyy erilaistamisesta.
Strategiatyössä tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on välttämätöntä. Muutostrendien ja yksittäisten muutosten ennakointi on tarpeen. Esimerkiksi Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistukset, asiakkaiden tarpeiden muutokset ja kilpailun koveneminen elintarvikemarkkinoilla vaikuttavat maatalousyrittäjän toimintaedellytyksiin ja yritystoiminnan
kannattavuuteen. Maatalousyrityksen kehittämisellä luodaan pohjaa vastata tulevaisuuden
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Maatalousyrittäjän on kyettävä luomaan menestysstrategia,
toteutettava se ja uusittava sitä muuttuvien vaatimusten myötä.
Maatalousyritykset ovat pääosin perheyrityksiä. Tavoitteiden keskinäinen suhde voi muuttua
ajan myötä maatalousyrittäjän elinkaaren aikana. Menestyvä maatalousyrittäjä voi jatkaa toimintaansa ennallaan ja toistaa liian pitkään vanhaa menestysreseptiään, jolloin toimintaympäristön havainnointi vähenee. Tällöin maatalousyrityksen toimintaa ei kehitetä riittävästi,
mikä voi heikentää seuraavan sukupolven yrittämisen edellytyksiä ja jopa pahimmillaan estää yritystoiminnan jatkuvuuden. Jos jatkaja ei näe kannattavuus- ja kehittämisedellytyksiä
riittävinä, vaihtoehtoiset ansaintamahdollisuudet tulevat houkutteleviksi. Menestysstrategian
toteuttaminen ja ylläpito ovatkin haasteellisia tehtäviä.

3.2. Strategiatyö ja strategian luonti
Strategiatyö on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista yritystoiminnan pääsuuntalinjojen määrittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Sillä haetaan uusia tapoja tehdä liiketoimintaa ja tunnistetaan
uusia kilpailuedun lähteitä. Se on tietoista toimintaa, jonka avulla maatalousyrittäjä luo kilpailuetua7 ja tavoittelee menestystä. Hän luo strategian koko maatalousyrityksen tasolle ja
täydentää sitä tarvittaessa eri tuotantosuuntien, tuotannonhaarojen ja toimintojen tasolle kuten mm. maidontuotantoon ja rehuviljan tuotantoon sekä tarvittaessa eri liikkeenjohdollisille
toimille kuten tuotannolle, markkinoinnille ja rahoitukselle. Strategiaa on kehitettävä kokonaisuutena. Strategian luonti maatalousyrityksessä on iteratiivinen prosessi, jossa edetään
useaan kertaan sekä eteen- että taaksepäin. Strategiatyö koostuu seuraavista osioista:
1. ajattele tulevaisuutta,
6

Operatiivisessa suunnittelussa haetaan vastausta kysymykseen miten eli tekeekö maatalousyrittäjä tehtävät
oikein. Strategia ohjaa operatiivisia toimintoja, joten ne kytkeytyvät toisiinsa.
7
Tekijät, joissa maatalousyritys on kilpailijoitaan suhteellisesti parempi.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

muodosta tulevaisuusorientoitunut asenne,
tarkkaile muutoksia ja niiden suuntia: uudet mahdollisuudet ja uhat,
aseta strategiset ja taloudelliset tavoitteet,
hanki vahvat perusteet päätöksille ja vältä mielijohteista lähtevät päätökset,
koordinoi strategiset päätökset maatalousyrityksen tasolla kokonaisuudeksi,
kohdenna resurssit sinne, missä niiden käyttö tukee strategiaa,
huolehdi strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta,
sopeuta strategia ja sen toteuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön ja
hanki osaamista, kehitä itseäsi ja tee perusteltuja päätöksiä.

Strateginen johtaminen on itsessään prosessi, joka koostuu strategisesta ajattelusta, suunnittelusta, toteuttamisesta, kontrollista ja tarvittaessa strategian sopeuttamisesta tai uusimisesta.
Strategiaprosessi voidaan kiteyttää seuraavasti:
1. Strateginen ajattelu
• Hahmotetaan maatalousyritystoiminnan tulevaisuuden kuva.
• Muodostetaan alustavasti strategisia vaihtoehtoja.
2. Strateginen suunnittelu
• Selvitetään, keitä suunnittelu koskee ja mihin tahoihin se vaikuttaa.
• Analysoidaan, mikä parantaa maatalousyrityksen toimintaedellytyksiä.
- Sisäiset: maatalousyrittäjä, perheenjäsenet ja työntekijät.
- Ulkoiset: asiakkaat, panosten toimittajat, kilpailijat ja muut sidosryhmät.
• Luodaan maatalousyritykselle missio.
• Analysoidaan toimintaympäristö ja maatalousyrityskohtaiset tekijät.
• Valitaan toteutettava strategia.
3. Strategian toteuttaminen
• Valitaan toimet, menettelytavat ja hankitaan resurssit strategian toteuttamiseksi.
4. Strategian kontrollointi
• Rakennetaan järjestelmät, joilla verrataan saavutettuja tuloksia tavoitteisiin.
5. Strategian uudelleen sopeuttaminen tai tarvittaessa uuden strategian luonti
• Toimintaympäristön muutokset analysoidaan ja kehitetään suunnitelmaa.
Maatalousyrittäjän on ajateltava strategista johtamista kokonaisuutena, jossa edellä esitetyt
vaiheet voivat seurata toisiaan ajallisessa järjestyksessä tai niiden järjestystä voidaan tarpeen
mukaan muuttaa. Vaikka maatalousyrittäjä ei ole laatinut kirjallista strategiasuunnitelmaa,
hänellä saattaa olla kirkas ajatus siitä, mihin hän yritystoiminnassaan pyrkii. Ensimmäistä
kertaa kirjallista strategiaa laadittaessa kannattaa strategiatyössä edetä edellä esitetyssä numerojärjestyksessä ja palata tarvittaessa edeltäviin vaiheisiin. Kun maatalousyrittäjällä on jo
olemassa strategia, jonka mukaan hän toimii, strategisen johtamisen vaiheet tulevat tarkasteltavaksi yleensä vaihtelevassa järjestyksessä. Strateginen johtaminen on toimintaa, johon
sisältyy ennalta määritellyt vaiheet, mutta niihin käytettävä aika ja järjestys voivat muuttua
tarpeen mukaan. Näin toimien maatalousyrittäjän reagointi toimintaympäristön muutoksiin
nopeutuu ja samalla strategiatyön joustavuus kasvaa.
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Kuviossa 3.1 esitetään maatalousyrityksen strategian luontiprosessi. Maatalousyritys toimii
kilpailluilla markkinoilla, joten strategia luodaan kilpailutilanteen pohjalta. Kilpailun luonteeseen vaikuttavat markkinat, toimintaympäristö, tuotteiden kysyntä ja kysyntämuutokset,
asiakkaiden tarpeet ja tarpeiden muutokset, maatalousyrittäjän osaaminen suhteessa kilpailijoihin ja hänen hallinnassaan ja/tai hankittavissaan olevat resurssit sekä yhteiskunnan toimet.
Strategian luonnissa tavoitteet ovat kärki, johon tähdätään ja strategia on keino tavoitteiden
saavuttamisessa. Strategiatyössä panostetaan keskeisiin menestystekijöihin, joita maataloudessa yleensä ovat tiedot, taidot, kyvyt, osaaminen ja resurssit.
KV-markkinat
WTO
EU-lait ja -asetukset

Sosiaalinen ympäristö
Edellytykset
- taloudellinen ympäristö, osaaminen, oma yritys, ym.

STRATEGIATASO
Missio: arvot, visio, toiminta-ajatus
Tuotannon suunnittelu
strategiatyön tukena
1. Maatalousyrityksen strategia
- tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja
toimintojen valinta

2. Kilpailustrategiat
- KS1, KS2, KS3,…

Strategiset
tavoitteet

Taloudelliset
tavoitteet

3. Liiketoimintamallin luonti
- strategia viedään käytäntöön

OPERATIIVINEN TASO

- Lyhyen aikavälin toiminnot yhteneviksi strategian kanssa

Kuvio 3.1. Maatalousyrityksen strategian luontiprosessin viitekehys.
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Kuvion 3.1 mukaan missio on perusta kaikelle strategiatyölle. Sillä kuvataan maatalousyrityksen olemassaolon syy, mitä siellä tehdään ja mitä tavoitellaan. Maatalousyrittäjän tärkein
tehtävä on liiketoiminnassa toteutettavan strategian valinta ja liiketoiminnan organisointi.
Maatalousyrityksen strategia kertoo, missä liiketoiminnassa se on mukana eli mm. tuotantosuunnan ja tuotannonhaarat. Strategisilla tavoitteilla maatalousyrittäjä pyrkii parantamaan
yrityksensä kilpailuasemaa. Niiden on tuettava taloudellisten tavoitteiden eli kannattavuus-,
maksuvalmius- ja vakavaraisuustavoitteiden saavuttamista. Strategian luonti ei itsessään takaa menestystä, mutta se parantaa menestymisedellytyksiä suhteessa kilpailijoihin. Maatalousyrittäjä, jolta strategia puuttuu, tekee satunnaisia toimia, mikä heikentää yrityksen kilpailuasemaa.
Maatalousyrittäjä valitsee strategiaa luodessaan tuotantosuunnan, tuotannonhaarat ja toiminnot, joiden hän olettaa antavan tulevaisuudessa parhaan taloudellisen tuloksen, ei niitä, jotka
ovat antaneet parhaan taloudellisen tuloksen menneisyydessä. Hän luo kullekin tuotannonhaaralle oman kilpailustrategiansa eli miten hän aikoo kilpailla kyseisillä markkinoilla. Tuotannon suunnittelu tukee strategista johtamista. Liiketoimintamallilla strategia viedään käytännön tehtäviksi ja toimiksi. Operatiivisella johtamisella hoidetaan jokapäiväiset toimet ja
sen on tuettava strategian toteuttamista.

3.2.1. Missio
Missio koostuu arvoista, visiosta ja toiminta-ajatuksesta. Missio on yrityksen elämäntehtävä.
Sillä luodaan perusta strategian laadinnalle. Missiolla vastataan kysymyksiin, mitä liiketoimintaa yritys harjoittaa ja miksi, mitä vastuita sillä on ja minne yritystoimintaa tulevaisuudessa suunnataan. Missio, kuten sen elementit, on arvoperusteinen. Perheyrityksissä kuten
useimmissa maamme maatalousyrityksissä se on osa-alue koko perheen elämäntehtävästä.
Missiossa voidaan korostaa maatalousyrittäjän ja maatalousyrityksessä työskentelevien henkilöiden erityisosaamista ja kiinnostuksen kohteita. Missioon vaikuttaa keskeisesti myös
asiakasnäkökulma. Maatalousyrittäjien strategiset tavoitteet poikkeavat monesti toisistaan,
sillä heidän arvonsa, osaamisensa ja resurssinsa eivät ole samanlaisia.
Maatalousyrittäjien arvot, joiden mukaan maatalousyrityksissä toimitaan, rakentuvat sisäisesti, joten ne eivät tarvitse ulkoista oikeutusta. Arvot vaikuttavat tavoitteisiin ja niiden tärkeysjärjestykseen. Ne vaikuttavat myös tuotantosuunnan ja tuotannonhaarojen valintaan,
tuotantotapaan ja tuotantomenetelmiin. Tuotantotoiminnan vaikutukset työntekijöihin, asiakkaisiin ja ympäröivään luontoon voivat olla maatalousyrittäjän arvojen taustalla. Maatalousyrittäjillä, kuten ihmisillä yleensä, on erilaisia arvoja. Esimerkiksi osa maatalousyrittäjistä
käyttää kaikkia sallittuja keinoja tuotantotoiminnassaan, osa asettaa rajoitteita toiminnalleen
arvojensa pohjalta kuten luonnonmukaisesti tuottavat maatalousyrittäjät ja osa toimii jonkin
filosofian pohjalta kuten biodynaamista viljelyä harjoittavat maatalousyrittäjät. Yhteinen arvopohja on yritystoiminnan toimivuuden kannalta tärkeä ”kulmakivi”, sillä se helpottaa strategista suunnittelua ja myös jokapäiväistä operatiivista toimintaa.
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Yhteiskunnan asettamat arvot vaikuttavat maatalousyrittämiseen. Suomessa ja Euroopan unionissa ympäristön suojeleminen ja kotieläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä
arvoja. Siksi maatalousyrittämistä säädellään ja pellonkäyttöä rajoitetaan. Ilman säätelyä voitontavoittelu maataloudessa voisi johtaa kielteisiin tuloksiin ympäristön ja kotieläinten hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. Maatalousyrittäjä joutuu ottamaan huomioon taloudellisen toimintansa vaikutukset luontoon, ympäristöön ja ihmisten elämään. Siten maatalousyrittämistä eivät määritä ainoastaan liiketoiminnan kannattavuuslähtökohdat.
Visiolla maatalousyrittäjä esittää näkemyksensä tulevaisuuden kuvasta, jonka hän haluaa toteuttaa. Visiolla hän konkretisoi, millaista menestystä yritystoiminnalla tavoittelee. Visio auttaa strategista suunnittelua, jos sillä on tuotettu riittävän selkeä kuva tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Se auttaa maatalousyrittäjää laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, ohjaa
toimenpiteiden ajoittamisessa ja auttaa maatalousyrittäjää keskittymään olennaisimpiin asioihin. Kun visio on uskottava ja johdonmukainen, se johtaa haluttuun toimintaan. Parhaimmillaan se on selkeä tulevaisuuden kuva, jonka toteutumista kohti maatalousyrittäjä pyrkii
määrätietoisesti.
Maatalousyrityksen toiminta-ajatus vastaa kysymykseen: Miksi yritys on olemassa? Toiminta-ajatuksella vastataan usein myös kysymykseen, missä tuotantosuunnassa maatalousyritys toimii ja mitä tuotannonhaaroja ja toimintoja siihen sisältyy. Sitä voidaan täsmentää
tuotteiden, asiakkaiden, markkinoiden, osaamisen tai muiden seikkojen perusteella. Tarvepohjaiset toiminta-ajatukset ovat edellistä joustavampia ja pysyvämpiä, mutta ne johtavat
usein liian yleisiin määrityksiin kuten ”edistää ihmisten mahdollisuuksia syödä hyvin ja terveellisesti”. Hyvä toiminta-ajatus on voimassa koko yritystoiminnan ajan ja sen tavoitteena
on innostaa yritystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Esimerkki. Maidontuotannon toimintaympäristö muuttuu maatalouspolitiikan uudistusten ja
markkinoiden muutosten myötä. Isäntä ja emäntä ovat 28-vuotiaita. He tuottavat maitoa, nurmea ja rehuviljaa Etelä-Pohjanmaalla. He ovat päättäneet laatia maatalousyritykselleen uuden strategian vastatakseen muutoksiin. He kuvaavat maatalousyrityksensä arvot, vision ja
toiminta-ajatuksen seuraavasti:
 arvot: Yrittäjyys, rehellisyys, kilpailukyky, taloudellinen menestys ja yhteistoiminta.
 visio: Olla seutukunnan halutuin yhteistyökumppani ja saavuttaa kohtuullinen sijoitetun
pääoman tuotto sekä korvaus omalle työpanokselle maataloustuotteiden tuotannossa.
”Meidät tunnistaa laadukkaasta toiminnasta, yhteistyöhalusta ja -kyvystä sekä yritteliäästä ja vastuullisesta toiminnasta”.
 toiminta-ajatus: Vastuullinen maatalousyritys, jonka ydinliiketoimintaa on maidontuotanto (valinta tehty suunnittelun pohjalta). Maatalousyrityksessä keskitytään ydinliiketoimintaan. Yhteistyöverkoston kanssa tehdään tehokkaasti ja kilpailukykyisesti ydinliiketoimintaa tukevat prosessit ja toiminnot.
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3.2.2. Tavoitteet
Tavoitteet antavat referenssitason, mihin johtamisella pyritään. Niitä vasten mitataan, miten
hyvin yritystoiminnassa on onnistuttu. Yritystoiminnassa tavoitteet jaetaan strategisiin, taloudellisiin ja kehittämistavoitteisiin. Maatalousyrittäjä pyrkii strategisten tavoitteiden toteuttamisella parantamaan maatalousyrityksensä kilpailuasemaa. Painopiste on toimissa,
joilla ylläpidetään, kehitetään ja vahvistetaan maatalousyrityksen kilpailuetuja. Tällaisia toimia ovat mm. alhaisten yksikkökustannusten tavoittelu, tuottavuuden nostaminen, tehokkuuden parantaminen, resurssien uudelleen kohdentaminen, tuotteiden laadun parantaminen ja
uusille markkinoille hakeutuminen.
Jotta strategiset tavoitteet ovat liiketaloudellisesti oikeutettuja, niiden on tuettava taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Maatalousyrittäjän keskeiset taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Tärkein niistä on pitkän aikavälin kannattavuus.
Jos taloudellisia tavoitteita ei saavuta, yritystoiminnan kehittämisedellytykset menetetään.
Huono taloudellinen tulos vaikeuttaa resurssien hankintaa ja pahimmassa tapauksessa estää
resurssien hankinnan ja yritystoiminnan kehittämisen.
Maatalousyrittäjä päättää keskeiset pitkän aikavälin kehittämistavoitteet (maksimissaan 3).
Pitkän aikavälin kehittämistavoitteiden toteuttamisen yhteyteen kytketään myös lyhyen ja
keskipitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista. Maataloudessa on jatkuva tarve parantaa
prosesseja ja toimintoja. Kehittämistavoitteiden on oltava haastavia, mutta saavutettavissa
olevia suunnitteluaikavälillä, ja niiden on sovittava yhteen mission kanssa. Tavoitteiden on
oltava mitattavia, jotta suoritus- tai referenssitason saavuttamista voidaan valvoa. Esimerkiksi maidon laatua mittaamalla laatupoikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja palauttaa
maidon laatu tavoitetasolle. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiselle on laadittava aikataulu.
Tavoitteiden on kuvattava maatalousyrityksen todellista kannattavuus-, tuottavuus- ja tehokkuuspotentiaalia. Johtamista varten strategisille ja taloudellisille tavoitteille on annettava selkeät suoritus- tai referenssitasot, joihin pyritään. Mittaamisella saatavat tulokset kertovat aikajanalla, miten strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Niiden pohjalta maatalousyrityksen toimintaa voidaan tarvittaessa ohjata uudelleen kohti tavoitteita.

3.2.3. Segmentointi
Kokonaistarkastelun lisäksi yritystoiminnan segmentointi eli yritystoiminnan osa-alueiden
tarkastelu on hyödyllistä. Hyvin perusteltu segmentointi auttaa maatalousyrittäjää hahmottamaan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia. Segmentointia voidaan tehdä mm. perinteiseen tai luomutuotantoon ja ne voidaan edelleen jakaa esimerkiksi maidon tuotantoon, sianlihan tuotantoon ja rehuohran viljelyyn. Tarvittaessa jakoa voidaan edelleen jatkaa: ohran
viljely omia tarpeita varten, naapureille myyntiä varten tai etanolin raaka-aineeksi markkinointia varten. Luomumaidon tuotanto muodostaa asiakkaineen, panostoimittajineen ja
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muine sidosryhmineen oman toimialansa. Maatalousyrittäjän on tunnistettava toimiala ja kyettävä arvioimaan tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat sekä määritettävä asemansa toimialalla.
Näkökulmia ja kriteereitä tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja toimintojen segmentointiin
on useita. Tuotanto- ja teknologiavalinnat, asiakkaat, kilpailijat, muut sidosryhmät, kilpailutilanne ja osaaminen ovat esimerkkejä kriteereistä. Tuotantosuunnat, tuotannonhaarat ja toiminnot kuvataan niin, että maatalousyrittäjä hahmottaa kilpailukykyisimmät vaihtoehdot.
Seuraavaa luetteloa voidaan hyödyntää segmentoinnissa ja toimialan kuvaamisessa:
1. tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja toimintojen nimet,
2. tuotantosuunnan kannattavuusedellytykset,
3. tuotteet, palvelut ja niiden erilaistamisaste,
4. korvaavat tuotteet ja niiden mahdollinen markkinoille tulo,
5. asiakkaiden tarpeet ja niiden muutokset,
6. asiakasryhmät, niiden määrä ja muutokset,
7. kilpailun kovuus,
8. paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset markkinat,
9. markkinoille tulon helppous tai vaikeus,
10. tärkeimmät kilpailijat, kilpailun luonne sekä muutokset,
11. teknologian kehitys, nopea kehitys lisää investointien vanhenemisriskiä,
12. suurtuotannon edut tai erilaistaminen ja
13. oma kilpailuasema suhteessa muihin:
 kannattavuus,
 resurssit ja niiden saatavuus, etenkin pellon,
 osaaminen ja kokemus ja
 toiminnan laatu.
Tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja toimintojen määrittäminen ja rajaaminen on vaativa
tehtävä. Jos siinä epäonnistutaan, valinnat voivat mennä harhaan. Heikko ymmärrys omista
kyvyistä, taidoista ja osaamisesta voi johtaa maatalousyrittäjän harhaan. Osa kilpailukykyisistä vaihtoehdoista voi jäädä tarkastelun ulkopuolelle kuten potentiaaliset yhteistyökumppanit, maksukykyiset asiakkaat ja vaihtoehtoiset tuotantoteknologiat. Myös puutteellinen toimintaympäristön tuntemus voi johtaa harhaan. Uuden kilpailun uhka voi tulla yllätyksenä ja
näkemys keskeisistä menestystekijöistä voi osoittautua harhaiseksi. Omaa osaamista ja toimintaedellytyksiä kannattaa verrata parhaiten menestyviin kilpailijoihin.
Tulevaisuuden menestystekijöitä voi hakea myös perinteisen maatalousyrittämisen ulkopuolelta. Osa kasvinviljelijöistä on ryhtynyt maaseutuyrittäjiksi. Parhaiten menestyneille on tunnusomaista keskittyminen ydinosaamisen hyödyntämiseen. He ovat erilaistaneet palveluitaan
ja kyenneet hinnoittelemaan palvelun laatutasoa vastaavasti. Osa maaseutuyrittäjistä on hajauttanut yritystoimintaansa liikaa, mikä on heikentänyt menestystä. Tällöin maaseutuyrittäjän arvio omasta asemasta menestystekijöiden suhteen on osoittautunut vääräksi.
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Maatalousyrittäjä voi hyödyntää tuotantosuunnan, tuotannonhaarojen ja toimintojen valinnassa matriisitarkastelua (taulukko 3.1). Matriisitarkastelussa jakokriteerinä voivat olla tuotteet tai mitä kokonaisuuksia tarjotaan ja toisessa suunnassa markkinoiden jakokriteerinä asiakkaan haluama toimintatapa jne. Se voi tuoda uutta näkökulmaa strategiseen suunnitteluun
ja yritystoiminnan kehittämiseen. Matriisia laadittaessa voidaan hyödyntää mm. seuraavia
maataloustuote-/toimintokriteereitä ja markkinakriteereitä.
Maataloustuotteiden tuotekriteereitä voivat olla mm.
 Kenen ja mitä tarpeita tyydytetään?
 Millä teknologialla tuotetaan (perinteinen, luonnonmukainen, GMO jne.)?
 Mitkä ovat ydinpätevyydet, mitä osataan?
Markkinakriteereitä voivat olla mm.
 Mitä asiakkaat arvostavat (hinta, laatu ym.)?
 Montako asiakasryhmää on ja millaisia ne ovat?
 Ovatko asiakkaat yrityksiä, kuluttajia vai molempia?
 Mikä on asiakkaiden neuvotteluvoima ja ostokäyttäytyminen?
Esimerkki. Molemmat maatilayrittäjät olivat 30-vuotiaita, kun he aloittivat yritystoiminnan
kymmenen vuotta sitten. He viljelivät peltoja luonnonmukaisesti, mutta kotieläintuotantoa
he harjoittivat perinteisesti. Lisäksi he tarjosivat maatilamatkailupalveluja pienessä mittakaavassa. Maatilayrityksessä toimittiin perinteisesti totutulla tavalla. Tuotannonhaara- ja toimintojako oli tuotanto- ja tuotekeskeistä, mikä kahlitsi heidän ajatteluaan. Taulukossa 3.1 esitetään lähtökohtatilanteen mukainen jako. Matriisiin on merkitty rastilla yhdistelmät, jotka kuvaavat maatilayrittäjien toimintaa suunnittelun alussa.
Taulukko 3.1. Lähtökohtatilanteen mukainen tuote- ja markkinamatriisi, jossa rasti esittää
yhdistelmät, joissa maatilayritys oli mukana.
Markkinat/
Tuotteet
Maito
Liha
Säilörehu
Laidun
Kuivaheinä
Ohra
Kaura
Ruis
Herne
Kesanto
Majoitus
Aamiainen

Meijerit

Teurastamot

Omat
eläimet

x

LuomuMatkailimarkkinat jat
x

Yhteisöt

Yritykset

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Maatilayrittäjillä oli paljon yritystoiminnan kehittämisvaihtoehtoja. He tiedostivat, että resurssit on keskitettävä ydinliiketoimintaan ja että kaikkien nykyisten liiketoimintojen osaajina oli mahdotonta pysyä. Osaamisen ylläpito kaikilta aloilta on mahdotonta. He pohtivat
uudelta pohjalta liiketoimintojaan. Maidontuotannon jatkaminen ei ollut mielekästä ilman
merkittävää tuotannon laajentamista. Peltoresurssia ei ollut mahdollista hankkia riittävästi.
He päättivät luopua maidontuotannosta.
Maatilayrittäjät suuntasivat seuraavaksi katseensa palvelutoimintaan ja sivutoimiseen luomukasvien viljelyyn. Yritystoiminnan luonne suuntautui selkeästi asiakaslähtöiseksi, mikä
toi uuden näkökulman yritystoiminnan tarkasteluun. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
lähti liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Matriisitarkastelu auttoi maatilayrittäjiä näkemään maatilayrittämisen mahdollisuudet ja uhat uudessa valossa. He päätyivät seuraavaan segmentointiin eli yritystoiminnan osa-aluejakoon:
liiketoiminto I: aamiaismajoitus matkailijoille,
liiketoiminto II: kokoustilat ja tarjoilut yrityksille, yhteisöille ja seurueille,
liiketoiminto III: juhlatilaisuudet perhetapahtumiin ja seurueille ja
liiketoiminto IV: sivutoiminen luomukasvien tuotanto.
Osa-alueita tarkastellessaan maatilayrittäjät näkivät, mitä asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen edellyttää. He aloittivat kehitystyön maatilamatkailussa, palvelutoiminnassa ja luomukasvien viljelyssä, mikä johti hyvään tulokseen. He panostivat markkinointiin ja tuotekehitykseen uuden segmentoinnin mukaisesti.

3.2.4. Kilpailustrategiat
Maatalousyrittäjä toimii yleensä jo jossakin tuotantosuunnassa, kun sille luodaan strategiaa.
Strategian luonnin lähtökohdan muodostaa nykyinen toiminta, joka koostuu tuotannonhaaroista, prosesseista, osaprosesseista ja toiminnoista. Maatalousyrityksen kokonaisprosessi alkaa resurssien ja panosten hankinnasta ja päättyy lopputuotteiden toimittamiseen asiakkaille.
Nykyisen yritystoiminnan kuvaaminen muodostaa lähtökohdan yritystoiminnan kehittämiselle. Tarkastelua voidaan tehdä myös ns. ”puhtaalta pöydältä”, jolloin asioita katsotaan uusista näkökulmista ja haetaan yritystoimintaan uusia vaihtoehtoja. Näin toimien voidaan löytää uusia tapoja tuottaa tuotteita ja palveluita, hakea uusia asiakkaita tai uutta näkemystä vanhoillekin asioille. Kun tuotannonhaarat on valittu, jokaiselle laaditaan oma kilpailustrategia.
Kilpailustrategialla luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan kilpailuetuja, jonka turvin maatalousyrittäjä tavoittelee menestystä.
Jokaiselle tuotannonhaaralle kuten esimerkiksi maidontuotannolle ja luomurukiin viljelylle
sekä tarvittaessa myös toiminnolle kuten urakointipalvelujen tarjonnalle valitaan kilpailustrategiat erikseen. Kilpailustrategiavalinta painottaa tuotannonhaaran ja toiminnon kilpailuluonnetta. Valinta tehdään siltä pohjalta, miten kilpailustrategia auttaa saavuttamaan, ylläpitämään tai vahvistamaan kilpailuetuja. Kilpailustrategia kertoo kilpailullisen lähtökohdan, jolta
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menestystä haetaan. Keskeistä on kilpailuedun hyödyntäminen. Strategia- ja toimenpidevalinnat ovat aina maatalousyrityskohtaisia.
Kilpailustrategiaa valitessaan maatalousyrittäjän on selvitettävä, pyrkiikö hän kustannusjohtajuuteen eli alhaisten yksikkökustannusten tavoitteluun vai erilaistamiseen. Erilaistamisessa
asiakkaiden on koettava maatalousyrittäjän tuotteet erilaisina ja heidän on oltava valmiita
maksamaan niiden erilaisuudesta, mikä mahdollistaa hinnan nostamisen. Kolmantena mahdollisuutena on keskittäminen, jolloin maatalousyrittäjä hakee menestystä keskittymällä kapea-alaisesti markkina- tai tuotesuunnassa. Keskittämisen on tuotava joko kustannus- tai erilaistamisetua. Joskus epäedullisessa kilpailutilanteessa maatalousyrittäjä voi joutua valitsemaan jonkun selviytymisstrategian: suojautumisen, reagoimisen ja/tai kustannusten leikkaamisen. Jos maatalousyrityksessä tuotetaan useita tuotteita eri markkinoille, maatalousyrittäjän valitsema kokonaisstrategia voi muodostua yhdistelmästä kilpailustrategioita. Maatalousyritysten yleisimpiä kilpailu- ja selviytymisstrategioita ovat:
 kustannusjohtajuus, jolla tavoitellaan alhaisia yksikkökustannuksia,
 kustannusjohtajuus ja tietty laatutaso, mikä edellyttää tuotteiden erilaistamista,
 erilaistaminen, jolla saadaan yritys jollakin tapaa ainutlaatuiseksi,
 erikoistuminen kapeille markkinoille,
 kasvu, jolla tavoitellaan mittakaavaetuja ja alhaisia yksikkökustannuksia,
 mahdollisuuksien etsiminen, mm. erikoistuotteilla tavoitellaan lisäarvoa,
 suojautuminen, jolla ylläpidetään ja suojataan omaa asemaa,
 kustannusten leikkaaminen, jolloin tavoitteet ja aikataulut laitetaan uusiksi ja
 reagoiminen, kun ei kyetä luomaan kilpailuetua (vaarana yrityskuolema).
Yritystaloudessa kilpailustrategiat nähdään usein kustannusjohtajuus- tai erilaistamisulottuvuuksina. Taloudellista tulosta pyritään parantamaan tuottoja lisäämällä tai kustannuksia
alentamalla tai niiden välistä suhdetta parantamalla. Toimenpiteet voivat tapahtua yksikkökustannuksia alentamalla tai erilaistamalla ja tuotteen hintaa nostamalla. Kuten yleisesti on
tunnettua, edellä kuvatut toimenpiteet ja siten kilpailustrategiat ovat usein keskenään ristiriidassa. Tällöinkin kilpailustrategiavalinta on tehtävä kustannusjohtajuus- ja erilaistamisulottuvuuksien väliltä, sillä niitä ei ole mahdollista soveltaa yhtä aikaa. Keskeistä on päättää,
kumpi pääkilpailustrategia kustannusjohtajuus- vai erilaistamisulottuvuus on keskeinen ja
toimia sen mukaisesti.
Jos maitotilayrityksessä menestystekijöiksi seuloutuvat meijerin määrittämän tavoitelaadun
tuottaminen, mittakaavaedut ja kilpailijoita alemmat yksikkökustannukset, se antaa viitteitä
kustannusjohtajuusstrategian puolesta. Menestymisen perusta tulee siten kustannuspuolelta
eikä tuotteen hinnan kautta. Käytännössä se merkitsee pyrkimystä tuottaa maitoa aiempaa
tehokkaammin. Jos luomukasvien viljelyssä menestystekijöiksi seuloutuu asiakaskohtainen
palvelu, henkilökohtainen myyntityö, asiakassuhteet sekä tuote- ja asiakasvalinta, se antaa
viitteitä keskittymisstrategian puolesta. Se tuo tässä tapauksessa mukanaan erilaistamisetua,
mikä mahdollistaa tuotteen hinnan noston. Käytännössä se merkitsee pyrkimystä toimia uudella ja erilaisella tavalla kuin aiemmin.
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3.2.5. Analyysit
Maatalousyrittäjän arvot, tavoitteet ja toimintakulttuuri antavat pohjan analyysille. Analyyseillä tuotetaan informaatiota strategista johtamista varten. Analyysit parantavat maatalousyrittämisen nykytilan tuntemusta ja luovat edellytyksiä tulevaisuuden toimintaympäristön
hahmottamiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Maatalousyrittäjän on analysoitava toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia, jotta hän kykenee katsomaan kauemmas tulevaisuuteen kuin kilpailijansa. Maatalousyrittäjän on analysoitava myös yrityksensä
toimintaa, asiakkaita ja kilpailijoita, jotta hän tietäisi, miten voi yritystoimintaa kehittämällä
hakea kilpailuetua. Onnistuneen analyysin pohjalta maatalousyrittäjä pystyy tekemään kilpailijoitaan parempia päätöksiä ja toteuttamaan ne keskimääräistä tehokkaammin.
Strategiatyötä varten on kehitetty ajan myötä monia analyysimenetelmiä. Niitä on kehitetty
erilaisia yrityksiä ja niiden erilaisia strategiatarpeita varten. Analyysimenetelmien valinta ja
hyödyntäminen vaihtelevat maatalousyrityksittäin. Analyysimenetelmien moninaisuuteen ja
soveltamisedellytyksiin voi tutustua strategiakirjallisuuden pohjalta. Tässä julkaisussa esitetään mahdollisuuksien ja uhkien sekä vahvuuksien ja heikkouksien analysointia maatalousyritysten tarpeisiin sovellettuna sekä synteesianalyysi SWOT8. Se soveltuu suurimmalle
osalle suomalaisia maatalousyrityksiä, sillä maatalousyrityksissä tuotetaan ennalta määritettyä tuotelaatua elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Tällaisessa kilpailutilanteessa maatalousyrittäjällä on tarve analysoida yritystoimintansa tehostamisedellytyksiä sekä mukautumismahdollisuuksia meijereiden, teurastamoiden ja myllyjen tarpeiden muutoksiin eli tässä tapauksissa mm. elintarviketeollisuusyritysten asettamiin raaka-aineiden laatuvaatimuksiin.
Analyysejä varten tarvitaan luotettavat aineistot. Tiedonhankinnassa ratkaistavia asioita ovat
tiedon lähteet, kattavuus, luotettavuus ja käsittely. Huolellisella tiedon hankinnalla ja käsittelyllä varmistetaan analyysien oikeellisuus, sillä analyysivaiheessa on vaikeaa tai jopa myöhäistä korjata tiedon hankinnan ja käsittelyn virheitä. Analyyseissä tietoa eritellään ja jaotellaan sekä muokataan ja yhdistetään tarpeen mukaan. Asioita tarkastellaan eri näkökulmista,
jotta analyyseissä onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla. Analyyseillä pyritään objektiivisuuteen, mikä edellyttää maatalousyrittäjältä vahvaa itsetuntoa ja riittävää nöyryyttä kyseenalaistaa ”olemassa olevia totuuksia”. Olennaista on kokonaisuuden hahmottaminen ja
osa-alueiden keskinäisten riippuvuussuhteiden tunnistaminen.

Ulkoiset mahdollisuudet ja uhat
Mahdollisuudet ja uhat koskevat koko toimialaa. Niitä analysoitaessa perehdytään maatalousyrittäjän päätöksenteon ulkopuolisiin tekijöihin. Ulkoisessa analyysissä otetaan kantaa
yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja toimialan kilpailutilanteeseen, jotta kyetään tunnistamaan oman maatalousyrityksen mahdollisuudet ja uhat. Keskeistä on analysoida tulevaisuu-

8

Lyhenne tuleen englanninkielisistä sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eli vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
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den toimintaympäristöä, markkinoita, maatalouspolitiikkaa, kilpailuoloja ja niiden muutoksia. Uusi tieto ja keksinnöt muuttavat yrittämisen edellytyksiä. Kuluttajien ruokailutapojen
ja -tottumusten, elämäntavan, asenteiden ja sosiaalisen käyttäytymisen muutokset vaikuttavat
elintarvikkeiden kysyntään. Teknologinen kehitys muuttaa tuotantoprosesseja sekä tuotteiden säilyvyyttä, ominaisuuksia ja saatavuutta. Ulkoisella analyysillä haetaan vastausta mm.
seuraaviin kysymyksiin:
1. Mikä on toimintaympäristön tila ja mitkä ovat muutostrendit?
2. Mikä aiheuttaa toimintaympäristön muuttumista?
3. Millaiset maatalousyritykset ovat vahvimmassa/heikoimmassa kilpailuasemassa?
4. Mitkä ovat elintarvikkeiden jalostuksen ja kaupan ominaispiirteet ja muutokset?
5. Millaiset kilpailuvoimat ja -ympäristö vallitsevat ja millaiset ovat muutospaineet?
6. Millaisia strategisia muutoksia kilpailijat tekevät?
7. Mitkä ovat menestyksen avaintekijät?
8. Millainen on tuotantosuunnan houkuttelevuus ja millaiset mahdollisuudet maatalousyrittäjällä on päästä keskiarvoa parempaan kannattavuuteen?
Globalisaatio sekä automaation ja logistiikan kehittäminen nopeuttavat kansainvälisen kaupan kasvua. Ulkomaiset elintarvikeyritykset ja kauppaketjut laajentavat toimintaansa Suomeen. Maatalouspolitiikka, yhteiskunnan toimet ja kansainväliset sopimukset muuttavat
maatalousyritysten toimintaympäristöä. Yleinen talouden kehitys, korkojen ja valuuttakurssien muutokset sekä inflaatio vaikuttavat tuotteiden kysyntään ja panosten tarjontaan. Muutoksia tapahtuu myös osto- ja kulutuskäyttäytymisessä, sillä ihmisten preferenssit eroavat iän,
sukupuolen, asuinpaikan ym. mukaan. Elämäntapa, asenteet, sosiaalinen kanssakäyminen ja
ruokailutottumukset muuttuvat9. Muutokset vaikuttavat maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiin, tuotantoprosesseihin ja toimintatapoihin. Maatalousyrittäjien on tarve hankkia uutta
teknologiaa käyttöönsä ja korvata työpanosta pääomalla. Maatalousyritysten tehokkuus- ja
tuottavuusvaatimukset kasvavat ja kustannusrakenteet muuttuvat.
PESTEL-analyysillä on mahdollista tarkastella systemaattisesti toimintaympäristön vaikutuksia. Sen tavoitteena on tuottaa jäsennelty kuvaus Poliittisista, Ekonomisista, Sosiaalisista,
Teknologisista, Ekologisista ja Lainsäädännöllisistä muutosvoimista ja niiden vaikutuksista
yritystoimintaan. Olennaista on löytää keskeiset tekijät, joiden muutosvoimilla on suurin vaikutus maatalousyrityksen toimintaan, kilpailutilanteeseen ja rakenteeseen. Muutosvoimista
saatu tieto hyödynnetään SWOT-analyysin laadinnassa, missä toimintaympäristön vaikutuksia peilataan maatalousyrityksen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia eli yrityksen voimavaroja vasten. Yleensä positiivisten muutosvoimien toteutuminen mahdollistuu vasta, kun maatalousyrittäjä vaikuttaa omilla toimillaan toimintaympäristön tuomiin mahdollisuuksiin. Jos
PESTEL-analyysi yhdistetään skenaariotarkasteluun, voidaan tuottaa pitkälle, jopa 15–20
vuoden päähän, ulottuvia kuvauksia vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista.
Maatalousyrittäjä voi PESTEL-analyysillä tunnistaa toimintaympäristössään mm. seuraavat
keskeiset muutosvoimat, joiden pohjalta hän selvittää niiden keskeiset yhteisvaikutukset.
9

Mm. rasvaa, lisäaineita, kasvinsuojeluaineita ja ympäristöä kohtaan. Myös demografiset (ikääntyminen, etniset taustat ym.) muutokset vaikuttavat elintarvikkeiden kysyntään.

40

Poliittiset muutosvoimat: EU:n maatalouspolitiikan uudistukset, kansallisten korvausten ja
tukien muutokset, elintarvikkeiden vienti- ja tuontikiellot, investointitukien ohjausvaikutukset ja verotuksen muutokset.
 Markkinaohjautuvuus kasvaa
 Korvausten ja tukien osuus vähenee
 Markkinoilta saatavien tulojen merkitys korostuu
Ekonomiset muutosvoimat: markkinahintojen vaihtelut, ostovoiman muutokset, korkojen
vaihtelut, inflaation muutokset ja investointiedellytykset.
 Maatalousyritysten määrä vähenee
 Yrityskoko kasvaa
 Vakavaraisuuserot kasvavat
 Riskit kasvavat
Sosiaaliset muutosvoimat: tulojakauman muutokset, väestörakenteen muutokset, asenteet
ruokaan erilaistuvat, kulutustottumusten muutokset ja etniset tekijät.
 Elintarvikkeiden kysyntämuutokset
 Ruokailutottumusten muutokset
 Väestö vähenee maaseudulla => ammattitaitoisen työvoiman saatavuus vaikeutuu
Teknologiset muutosvoimat: tuotantoteknologian uudistuminen, automaatioasteen nousu,
uudet tuotantopanokset, uudet toimintatavat ja uudet sovellutukset.
 Työtä korvataan pääomalla
 Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys kasvaa
 Yksikkökustannusten alentaminen mahdollistuu
Ekologiset muutosvoimat: ympäristön suojelun merkityksen kasvu, lannankäsittelyn lisävaatimukset ja kierrätys, energian kulutuksen vähentäminen, energiaverojen korotukset, päästöjen vähentäminen, ilmaston muutokset ja ”vihreiden arvojen” kasvu.
 Ympäristöinvestointien tarve kasvaa
 Valvonnan ja ”paperityön” määrä kasvaa
Lainsäädännölliset muutosvoimat: kuluttajalainsäädäntö, tuoteturvallisuus, kilpailu- ja työvoimalainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja pellon hyödyntämisen oikeudet.
 Valvonnan ja ”paperityön” määrä kasvaa
 Rajoitteita resurssien hyödyntämiseen
Muutosvoimien tarkastelun lisäksi on tarkasteltava niiden voimakkuutta ja todennäköisyyttä.
Aluksi listataan muutosvoimat niiden maatalousyrityksen toimintaan vaikuttavuuden mukaiseen järjestykseen. Seuraavaksi selvitetään niiden toteutumisen todennäköisyys ja aikaväli,
jolla muutos oletettavasti vaikuttaa. Viimeisessä vaiheessa pohditaan vaihtoehtoja positiivisten muutosvoimien hyödyntämiseksi tai negatiivisilta muutosvoimilta suojautumiseksi. Tähän yhteyteen voidaan yhdistää omien vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelua.
Maatalousyrittäjä arvioi suurimmaksi muutosvoimaksi EU:n maatalouspolitiikan uudistukset
ja niistä johtuvan markkinaohjautuvuuden kasvun, mikä näkyy maataloustuotteiden hintojen
sekä korvausten ja tukien laskuna suomalaisissa maatalousyrityksissä. Muutos on hyvin todennäköinen. Seuraavaksi suurimpana muutosvoimana hän pitää tuotantoteknologian uudistumisen ja automaation hyödyntämisen kasvua. Sen seurauksena työtä korvataan pääomalla,
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yhteistyötä lisätään ja verkostoidutaan. Näillä toimilla tavoitellaan yksikkökustannusten
alentamista. Kolmanneksi keskeiseksi muutosvoimaksi hän nostaa valvonnan ja siihen liittyvän ”byrokratian” kasvun, minkä hän kokee henkisesti rasittavana. Taloudellisista tekijöistä
maatalousyrittäjä ottaa esille yrityskoon kasvutarpeen, mikä kytkeytyy tuotantoteknologian
uudistumiseen ja automaation hyödyntämiseen. Kilpailun kovetessa kustannustehokkuuden
merkitys korostuu. Sosiaalisista tekijöistä keskeisiä ovat väestörakenteen ja asenteiden muutokset, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden kysyntään. Lopuksi hän tiivistää saadun informaation seuraaviksi ilmiöiksi ja vastaa niihin:
1. Markkinaohjautuvuus kasvaa => paranna maatalousyrityksen kilpailuasemaa ja hae
yksikkökustannusten alentamismahdollisuuksia.
2. Yrityskoon kasvattaminen tarpeen => perusta yhteisyritys, kehitä yhteistyötä ja verkostoidu.
3. Osaamisen tarve kasvaa => kouluttaudu ja hanki ulkopuolista lisäosaamista.
4. Valvonta ja siihen liittyvä paperityö kasvaa => ulkoista osa ammattilaisille.
Kun maatalousyrittäjä tiedostaa toimintaympäristön muutokset, mahdollistuu niihin reagointi. Kun muutokset tunnistetaan ja niiden vaikutukset ymmärretään, muutoksiin voidaan
vastata riittävän nopeasti ja saada kilpailuetua. Keskeistä on ratkaista, miten maatalousyrittäjä hyödyntää mahdollisuuksia ja miten hän kiertää, lieventää tai poistaa uhkia. Menestys
voi nousta maatalousyrittäjän liikkeenjohtokyvystä, joustavuudesta, tiedoista ja osaamisesta,
tutkimustulosten hyödyntämisestä, uuden teknologian käyttöönotosta, tuotteiden valmistusprosesseista ja markkinoinnista. Menestys perustuu lopulta siihen, miten hyvin maatalousyrittäjä pystyy toteuttamaan strategiaa.
Esimerkkejä maatalousyrityksen menestymiseen vaikuttavista ulkopuolisista tekijöistä:
 Kenellä on neuvotteluvoimaa ja millaista se on: panosten toimittajilla, maatalousyrittäjillä, elintarviketeollisuudella, kaupalla vai kuluttajilla? Kuluttajat vaativat laatutuotteita,
hyvää palvelua ja edullisia hintoja. Neuvotteluvoimaan vaikuttaa asiakkaan koko ja asiakkaiden määrä. Keskittynyt kauppa voi hyödyntää neuvotteluvoimaansa kasvattamalla
marginaaliaan. Panosteollisuus voi kasvattaa voittojaan kytkemällä ominaisuuksia tuotteisiinsa, esimerkkinä GMO-siemen. Sopimustuotanto voi lisätä ostajan neuvotteluvoimaa,
jos se kontrolloi markkinainformaatiota.
 Yritys voi toimia täydellisen kilpailun tai monopolistisen kilpailun10 markkinoilla, oligopolina11 tai monopolina12. Niihin voi perehtyä taloustieteen oppikirjojen avulla. Maatalousyrittäjät toimivat täydellisen kilpailun kaltaisilla markkinoilla, sillä heitä on paljon ja
he eivät voi vaikuttaa omin toimin tuotteen hintatasoon. Suomalaisilla maatalousyrittäjillä
on vähän panosten toimittajia ja tuotteiden ostajia, jolloin täydellisen kilpailun oletus ei
ole täysin relevantti. Maatalousyrittäjät voivat vaikuttaa hintoihin yhteisostoin tai toimitussopimuksin.
 Perinteisiä tuotteita tuottava maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa hintatasoon. Erikoistuotteita tuottavat maatalousyrittäjät voivat toimia kapeilla erikoistuotemarkkinoilla, mikä
10

Kilpailutilanne, jossa hyvin monet yritykset myyvät erilaistettuja, mutta toisiaan korvaavia tuotteita.
Markkinoilla on vain harvoja keskenään kilpailevia myyjäyrityksiä.
12
Yksi yritys voi määrittää hinnan hallitsemalla täydellisesti tarjontaa markkinoilla.
11
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mahdollistaa tuotteiden ja hintojen erilaistamisen. Supistuvilla markkinoilla kilpailu on
kovaa, etenkin jos yrittäjät eivät kykene likvidoimaan pääomaansa.
 Maatalousyrittäjät eivät yleensä koe saman alueen kollegoita kilpailijoinaan, paitsi kun
kilpaillaan samasta peltolohkosta. Eri osissa maata tai eri maissa toimivat mielletään kilpailijoiksi, etenkin kun heidän oletetaan kilpailevan markkinaosuuksista. Maatalousyrittäjien välillä on kilpailua mm. tuotantosopimuksista ja pellosta.
 Ulkomaisten toimijoiden tulo elintarvikemarkkinoille on lisännyt kilpailua. Kotimaiset
maatalousyrittäjät ja heidän omistamansa elintarvikeyritykset ovat menettäneet neuvotteluvoimaansa kaupalle. Tavaramerkeillä ja tuotenimillä on yritetty suojautua kilpailulta,
sillä asiakkaiden oletetaan hankkivan laadukkaita tuotteita. Hallinnollisin toimin voidaan
edistää tai rajoittaa kilpailua.
 Toisiaan korvaavat tuotteet vaikuttavat toistensa kysyntään ja hintaan. Mm. sian- ja siipikarjanliha ovat osin toisiaan korvaavia.

Sisäiset vahvuudet ja heikkoudet
Sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysissä maatalousyrittäjä keskittyy yrityksensä
sisäiseen tilaan eli tekijöihin, joihin hän voi omilla toimillaan vaikuttaa. Sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysissä hän tarkastelee kasvituotannon ja kotieläintuotannon fyysisiä resursseja sekä taloudellisia ja inhimillisiä resursseja. Maatalousyrittäjä selvittää, miten
hän voi välttää, lieventää tai poistaa heikkouksia tai jopa muuttaa niitä vahvuuksiksi sekä
miten hän käyttää vahvuuksia hyväksi ja miten hän voi niitä vahvistaa. Analyysin lähtökohta
on nykyhetkessä ja siinä, miten maatalousyrittäjä toimii tehokkaasti ja kannattavasti. Keskeistä on pohtia, millä resursseilla ja miten niitä hyödyntämällä hän saa kilpailuetua sekä
miten hän voi muuttaa yrityksensä sisäisiä heikkouksia vahvuuksiksi. Sisäisellä analyysillä
haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten hyvin maatalousyrityksen nykyinen strategia toimii?
2. Miten vahva on maatalousyrityksen nykyinen kilpailuasema?
3. Millainen maatalousyrityksen kustannustehokkuus on suhteessa kilpailijoihin?
4. Mitä strategisia kysymyksiä maatalousyrittäjän on painotettava?
5. Mitkä ovat maatalousyrityksen vahvuudet ja heikkoudet?
6. Miten vahvuudet ja heikkoudet kytkeytyvät mahdollisuuksiin ja uhkiin?
Maatalousyrityksen strategia perustetaan vahvuuksille eli missä maatalousyrittäjä on kilpailukykyinen, koska heikkoudet eivät ole menestyksen lähde. Aluksi selvitetään, miten maatalousyrittäjä on menestynyt suhteessa kilpailijoihin eli saman tuotantosuunnan maatalousyrittäjiin13. Tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka omassa maatalousyrityksessä ovat vahvuuksia
ja heikkouksia. Esimerkkejä vahvuuksista voidaan hakea myös oman alan ulkopuolelta.
Oleellista on analysoida, miten parhaiten menestyvät maatalousyrittäjät ovat järjestäneet yritystoimintansa, mitä heiltä voi oppia ja miten oman maatalousyrityksen kilpailukykyä voi

13

Tietoa saadaan mm. tuloslaskelmasta, taseesta ja maksuvalmiuslaskelmasta.
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parantaa. Vertailtavia tekijöitä ovat mm. resurssien käyttö, tuotantoprosessit, toiminnot, liikkeenjohtotaito, rahoituksen järjestäminen, markkinointi ja osaaminen. Tuottavuuden ja tehokkuuden tarkastelu on maatalousyrityksissä tärkeää. Tehokkuutta tarkastellaan mm. panos-tuotossuhteina ja laadun tuottokykynä.
Maatalousyritysten suorituskykyerot voivat perustua resursseihin kuten koneisiin, laitteisiin,
pellon tuottavuuteen, eläinainekseen, osaamiseen ja informaatiojärjestelmään. Voidaan ajatella, että hedelmällisimmän pellon haltijalla on pysyvä kilpailuetu, sillä sen määrää ei voida
lisätä. Kilpailijat voivat lannoittaa peltojaan, mutta he eivät voi saavuttaa samaa kilpailukykyä, elleivät he hanki samaa resurssia haltuunsa. Tavoitteena on siten maatalousyrityksen
kilpailuedun hyödyntäminen resursseja tehokkaasti käyttämällä. Kyse voi olla myös erikoistumisesta ja tehokkaasta työnjaosta yritysten kesken.
Esimerkiksi VRIO-analyysillä14 voi tunnistaa kilpailuetua tuovia resursseja, jotka ovat yritystoiminnan kannalta arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti korvattavia ja joiden käyttö on tehokkaasti järjestetty. Resurssin arvolla tarkoitetaan sen kykyä alentaa yksikkökustannuksia
tai lisätä tuottoja. Resurssin harvinaisuudella tarkoitetaan, että kilpailijoilla ei ole sitä yleisesti hallussaan. Resurssin vaikeasti korvattavuudessa olennaista on sen haastava hankittavuus. Organisoinnilla tarkoitetaan kykyä hyödyntää arvokasta resurssia tehokkaasti. VRIOanalyysissä maatalousyrityksen resurssit voidaan jakaa esimerkiksi fyysisiin resursseihin kuten peltoon, koneisiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja tuotantokapasiteettiin, taloudellisiin resursseihin kuten omaan ja vieraaseen pääomaan, riskinottokykyyn ja maksuvalmiuteen sekä
henkilöresursseihin kuten osaamiseen, maineeseen, motivaatioon ja oppimiskykyyn. Tavoitteena on selvittää arvokkaimmat resurssit ja hyödyntää niitä tehokkaasti, jotta saavutetaan
kilpailuetua, alennetaan yksikkökustannuksia ja lisätään tuottoja verrattuna siihen, että niitä
ei olisi maatalousyrittäjän käytössä. Analysoitavien resurssien valinta voidaan tehdä seuraavilla kysymyksillä:
1. Missä olemme kilpailijoita parempia?
2. Millaisilla toimilla edellä kuvattu paremmuus saadaan aikaiseksi?
3. Mitkä resurssit mahdollistavat edellä kuvatut toimet, joilla paremmuus saavutetaan?
Maatalousyrittäjä voi edellisten kysymysten avulla löytää arvokkaat eli tärkeimmät resurssit.
Perusajatuksena on kilpailuedun tavoittelu resursseja hankkimalla, kehittämällä ja hyödyntämällä15. Esimerkiksi maatalousyrittäjä voi tunnistaa tuotannollisen ja taloudellisen osaamisensa kilpailijoitaan paremmaksi (kysymys 1). Kilpailuedun ovat mahdollistaneet kouluttautuminen ja ammattitaidon määrätietoinen kehittäminen (kysymys 2). Arvokkain resurssi pa-

14

Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Value, Rarity, Imitability and Organization.
Resurssiperusteisessa ajattelussa on kyse siitä, että maatalousyrittäjien suorituskykyerojen nähdään syntyvän
resursseista ja niiden hyödyntämisestä. Resursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia mahdollisia tuotannontekijöitä, joita maatalousyrittäjä voi hyödyntää yritystoiminnassaan. Resurssiperusteinen ajattelu syntyi
1800-luvulla, kun aletiin selvittää maan korkoon liittyviä kysymyksiä. Huomattiin, että maatalousyrittäjä, jolla
oli hedelmällisin maa, sai kilpailuetua, sillä tätä maata ei syntynyt enää lisää. Resurssiperusteinen ajattelu painotti aluksi fyysisiä resursseja kuten peltoa, koneita ja laitteita. Nykyään arvokkaimpia resursseja ovat yleensä
maatalousyrittäjien aineettomat resurssit kuten osaaminen, motivaatio, yhteistyö- ja oppimiskyky.
15
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remmuuden saavuttamisessa on siten osaavat maatalousyrittäjät, mikä on vaikeasti korvattavissa oleva resurssi (kysymys 3). Olennaista on vielä selvittää, hyödyntävätkö he osaamistaan
parhaalla mahdollisella tavalla ja onko osaamisresurssin käyttö organisoitu tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Maatalousyrittäjän tulisi keskittyä tämän arvokkaimman resurssin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Edellä kuvatulla tavalla edetään myös muiden arvokkaiden resurssien osalta, jotta maatalousyrittäjä saa kaikki arvokkaat resurssit hyödynnettyä. Taulukon 3.2
asetelman avulla maatalousyrittäjä voi arvioida hallussaan olevien resurssien tuottamaa taloudellista arvoa ja niiden vaikutusta maatalousyrityksen kilpailukykyyn.
Taulukko 3.2. VRIO-analyysi tiivistettynä sekä kilpailullisten ja taloudellisten vaikutusten
analysointi16.

RESURSSIEN OMINAISUUDET
Arvokas Harvinainen

Vaikea
korvata

kyllä
kyllä

Hyödynnetty Kilpailullinen Taloudellinen
yrityksessä
vaikutus
vaikutus
haittaa
kilpailua

alle normaalin

ei

tasavertainen
kilpailukyky

normaali

kyllä

ei

hetkellinen
kilpailuetu

hetkellisesti
yli normaalin

kyllä

pysyvä
kilpailuetu

yli normaalin

ei
kyllä

VAIKUTUKSET

EI

kyllä

KYLLÄ

VRIO-analyysiä voidaan hyödyntää myös, kun yhteistyökumppanit saavat aikaan osan tuotannon arvosta. Kilpailukyvyn kannalta on olennaista tunnistaa tärkeimmät yhteistyösuhteet
ja ulottaa strateginen johtaminen myös niihin. Samalla kannattaa pohtia verkostoitumisen ja
yhteistyön arvon syntymisen logiikkaa ja mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä ja saada lisäarvoa. Maatalousyrittäjän on jatkuvasti ja menestyksekkäästi kyettävä selviämään tuotantoprosessien perustehtävistä. Sitä auttaa keskittyminen ydinliiketoimintaan ja muiden toimintojen ulkoistaminen. Esimerkiksi yhteistyön syventäminen ja yhteistyöverkoston laajentaminen voivat parantaa osallistujien taloudellista tulosta.
VRIO-analyysin taustalla on kaksi olettamusta:
1) maatalousyrityksillä on erilaiset resurssit ja
2) resurssit eivät ole täydellisesti siirrettävissä.
Resurssit ovat arvokkaita, kun maatalousyrittäjä voi niiden avulla toteuttaa strategiaansa eli
parantaa maatalousyrityksensä kilpailukykyä ja hakea siten kilpailuetua. Käytännössä se voi
16

Barney, J. 2007. Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Prentice Hall. Third Edition.

45

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvokkailla resursseilla maatalousyrittäjä alentaa yksikkökustannuksia ja/tai lisää tuloja verrattuna siihen, että hänellä ei olisi käytössään kyseisiä resursseja. Jos kaikki resurssit olisivat samanlaisia, täysin siirreltäviä ja tasaisesti jakautuneita, kaikilla maatalousyrittäjillä olisi mahdollisuus toteuttaa sama menestyksekäs strategia. Tällaisissa oloissa yksikään maatalousyrittäjä ei voi saavuttaa kestävää kilpailuetua.

Synteesianalyysi
SWOT-analyysi on yleisimmin käytetty synteesianalyysimenetelmä, jossa kootaan yhteen
kehikkoon ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien sekä sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien
analyysitulokset. Yritystoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta analysoidaan samanaikaisesti.
Strategista asemaa tarkastellaan vertailemalla maatalousyrityksen vahvuuksia ja heikkouksia
kilpailuympäristön luomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Sillä selvitetään, miten oma maatalousyritys voi hyötyä tulevaisuuden mahdollisuuksista, suojautua uhkilta ja parantaa kilpailukykyään. Tavoitteena on tuottaa selkeä kokonaiskuva strategisten valintojen tueksi. Analyysin jälkeen tehdään valinnat ja toimintasuunnitelma.
Maatalousyrittäjä voi hyötyä tekijöistä ja ominaisuuksista, joiden kehittäminen vaatii kilpailijoilta runsaasti panostusta ja aikaa, mikä parantaa oman maatalousyrityksen asemaa. Näitä
tekijöitä ja ominaisuuksia kutsutaan ydinkompetensseiksi17. Monissa maatalousyrityksissä
maatalousyrittäjä ja mahdolliset pitkäaikaiset työntekijät muodostavat ydinkompetenssin,
jonka varaan kestävää menestystä on rakennettu. Heidän osaamisensa ja taitonsa ovat vaikeasti kopioitavissa. Kustannustehokkuus on keskeinen menestystekijä maatalousyrityksissä.
Useimmissa maatalousyrityksissä tuotteita erilaistamalla ei saada lisähintaa, jolloin kilpailustrategiana on kustannusjohtajuus.
Käytännön strategiatyössä SWOT-analyysillä muodostetaan kokonaisnäkemys maatalousyrityksen tilanteesta ja nostetaan esille keskeiset asiat, joihin maatalousyrittäjän tulisi tulevaisuudessa keskittyä. Lisäksi sillä selvitetään keskeisimmät tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat tekijät. Kiteytettynä SWOT-analyysityö etenee seuraavasti: aluksi tehdään analysointi, minkä jälkeen tehdään analyysin perusteella valinnat ja laaditaan toimintasuunnitelmat. SWOT-analyysin tuloksia hyödynnetään strategian käytännön toteutuksessa. Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien listaus ei yksin riitä. SWOT -analyysikehikon pohjalta on selvitettävä:
 Miten oman maatalousyrityksen vahvuudet voidaan käyttää hyväksi ja miten niitä voidaan vahvistaa?
 Mitkä heikkoudet ovat kriittisiä menestykselle?
 Miten heikkouksia poistetaan, miltä suojaudutaan, miten vältetään ja lievennetään ja
mitkä heikkoudet voidaan jättää huomiotta?
 Mihin mahdollisuuksiin tartutaan ja panostetaan?
 Miten vahvuuksia hyödynnetään ja miten ne varmistetaan?
17

Mm. osaaminen, pitkäaikainen ja luottamuksellinen yhteistyö sekä toimivat verkostot.
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Mitkä uhat ovat potentiaalisesti tuhoisia ja miten niiltä voidaan välttyä?
Miten uhat voidaan kiertää tai poistaa ja miten niitä voidaan lieventää?
Miten yritystoimintaa kehitetään ja mitä muutoksia on tarpeen tehdä?
Miten mahdollisuuksiin ja uhkiin reagoidaan, jotta tulevaisuudessa menestytään?

Ennen lopullista päätöstä kilpailevia strategiavaihtoehtoja verrataan keskenään. Vertailua
tehdään eri näkökulmista, jotta maatalousyrittäjä kykenee valitsemaan parhaan vaihtoehdon.
Oleellista on selvittää, miten kilpailevat strategiat toteuttavat maatalousyrittäjän asettamat
strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja miten elinvoimaisia ne ovat. Perimmäisenä tavoitteena
on tavoitteet parhaiten toteuttava strategiavalinta. SWOT-analyysin tulokset on vietävä käytännön toimiksi. Maatalousyrittäjä päättää analyysin tulosten pohjalta, mihin hän resursseja
kohdentaa ja miten toimijoita sitouttaa toteuttamaan strategiaa. Lisäksi maatalousyrittäjän on
varauduttava toimintaympäristön muutoksiin ja strategian tarkistamiseen tai uudistamiseen.
SWOT-analyysin laadintaan liittyy haasteita. Usein niitä on tehty vähällä pohjatyöllä, jolloin
ne ovat jääneet pinnallisiksi. Jos toimintaympäristön tuntemukseen ei panosteta riittävästi,
lähtökohta jää harhaiseksi. Jos nykytilaa ei haluta tai uskalleta kritisoida, analyysi jää yleiselle tasolle. Tällöin tarpeellisia toimenpide-ehdotuksia ei kyetä tai haluta esittää. Pahimmassa tapauksessa SWOT-analyysi kuvastaa laatijoiden mielipiteitä, uskomuksia, asenteita,
luuloja tai jopa vaikuttamismotiiveja. Pinnallisen ja puutteellisen analyysin tulokset eivät
vastaa todellisuutta, mikä johtaa virheellisiin päätöksiin. Näin laaditusta analyysistä voi olla
enemmän haittaa kuin hyötyä.
Esimerkki. Emäntä (28) ja isäntä (28) ovat olleet maatalousyrittäjinä vuoden. He tuottavat
maitoa, nurmea ja rehuviljaa Etelä-Pohjanmaalla. Kilpailu pellosta on alueella kovaa. Heidän
tavoitteenaan on kehittää yritystoimintaa määrätietoisesti ja vastata tietoisesti toimintaympäristön muutoksiin. He tiedostavat, että kilpailukyvyn parantaminen ei riipu pelkästään maatalousyrityksen nykytilasta, vaan myös yritystoiminnan kehittämistoimista. He ovat tehneet
vertailuanalyysejä muiden maatalousyrittäjien toiminnasta, selvittäneet omat vahvuudet ja
heikkoudet sekä pohtineet, miten omia vahvuuksia voi hyödyntää ja heikkouksia vähentää.
He ovat selvittäneet VRIO-analyysillä maatalousyrityksensä sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia, PESTEL-analyysillä toimintaympäristön muutoksia, tunnistaneet arvonsa ja päättäneet, mitä he haluavat tulevaisuudeltaan. Pohjatyö SWOT-analyysiä varten on huolella tehty.
Haasteena on valita keskeiset asiat analyysiin. Edellisten analyysien pohjalta he ovat koonneet taulukkoon 3.3 yrityksensä vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat.
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Taulukko 3.3. Maatalousyrityksen sisäisen analyysin ja ympäristötilan analyysin keskeisten
tulosten yhdistäminen SWOT -kehikkoon, mikä mahdollistaa nykyisen tilanteen ja tulevaisuuden näkymien analysoinnin samanaikaisesti.
VAHVUUDET (yritys vahva kilpailijoihin
nähden)
• Koulutus ja ammattitaito
• Tuotannollinen osaaminen
• Taloudellinen osaaminen
• Eläinten terveys
• Maidon laatu
• Hyvä imago

HEIKKOUDET (yrityksen heikkoudet,
puutteet ja olosuhdehaitat kilpailijoihin
nähden)
• Suuri työnmenekki
• Osaavan työvoiman saatavuus
• Luonnonolot
• Vanhat tuotantorakennukset
• Pellot hajallaan

MAHDOLLISUUDET (toimiala)
• Lähiseudulta vapautuva pelto
• Erikoistuminen
• Tilusjärjestelyt
• Laadun kasvava merkitys
• Eettiset arvot
• Yhteistyö

UHAT (toimiala)
• Kilpailun koveneminen ja maidon
hinnan lasku
• Vuokrasopimusten päättyminen
• Eläintautien leviäminen
• Henkilösuhteiden vaarantuminen
• Valtiovallan / EU:n toimet

Taulukon 3.3 pohjalta maatalousyrittäjät analysoivat samanaikaisesti yritystoimintansa nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. He pohtivat, miten he voivat hyödyntää ja vahvistaa vahvuuksia. Vastaavasti he tutkivat, miten he voivat välttää, lieventää ja poistaa heikkouksia,
hyödyntää mahdollisuuksia sekä kiertää, lieventää ja poistaa uhkia. Analyysi ei saa jäädä
pelkästään toteavaksi. Tavoitteena on selkeä yhteen vetävä kuvaus, joka toimii maatalousyrittäjien toiminnan ohjeena.
Vahvuudet:
Koulutusta ja ammattitaitoa käytetään hyväksi. Kouluttautumista käytetään hyväksi uuden
tiedon omaksumisessa. Ammattitaitoa vahvistetaan uuden tiedon hankkimisella, hyödyntämisellä ja itsensä kehittämisellä. Tällä vahvistetaan yrityksen kehittämisedellytyksiä.
:
Yrittäjien hyvää imagoa käytetään hyväksi yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Hyvällä
imagolla vahvistetaan edellytyksiä saada riittävästi edullista rahoitusta maatalousyrityksen
toiminnan kehittämiseen. Maatalousyrityksen menestymisedellytyksiä vahvistetaan olemalla
luotettava yhteistyökumppani.
Heikkoudet:
Suurta työnmenekkiä vähennetään investoimalla uuteen ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävään tuotantorakennukseen, jolloin työpanosta korvataan pääomalla, teknologialla ja automaatiolla. Tällä lievennetään myös työvoiman saatavuusongelmaa. Nykyaikaisilla tuotantotiloilla vältetään myös eläinten sairastumisia.
:
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Peltojen hajalla oloa poistetaan tilusjärjestelyillä. Vuokrapeltojen hajalla oloa lievennetään
hankkimalla lähiseudulta vapautuvaa peltoa ja luopumalla etäisimmistä vuokralohkoista. Tilusjärjestelyjen vastarintaa lievennetään avoimella ja luotettavalla tiedottamisella sekä rehellisillä keskusteluilla.
Mahdollisuudet:
Lähiseudulta vapautuvan pellon hankintamahdollisuus varmistetaan hyvillä suhteilla lähipeltojen omistajiin, jolloin maatalousyrittäjien edellytykset vuokrata tai ostaa peltoa paranevat.
Vapautuvaa peltoa hyödynnetään, kun se sijaitsee lähellä maatalousyritystä ja luo mahdollisuuden yrityksen kehittämiselle ja laajentamiselle.
:
Yhteistyöllä varmistetaan kilpailuedun saavuttamista. Hyvää imagoa hyödynnetään yhteistyön syventämisessä ja uusien verkostojen rakentamisessa. Yhteistyöllä alennetaan yksikkökustannuksia ja haetaan kilpailuetua. Yhteistyötä hyödyntämällä lisätään yrityksen käytössä
olevaa osaamista, alennetaan yksikkökustannuksia ja parannetaan yrityksen kannattavuusedellytyksiä. Yhteistyöllä parannetaan peltoresurssin saatavuutta ja hyödyntämistä.
Uhat:
Kilpailun kovenemisen negatiivisia vaikutuksia lievennetään kustannustehokkaalla toiminnalla.
:
Valtiovallan ja Euroopan unionin toimenpiteitä lievennetään ennakoimalla tulevia toimenpiteitä. Yritystoimintaa kehitettäessä ja investoitaessa poistetaan lisäinvestointitarvetta ennakoimalla politiikka- ja ympäristömuutoksia. Uusia vaatimuksia kierretään hakemalla siirtymisaikaa muutoksien toteuttamiselle.
Edellisten pohjalta tarkastellaan maatalousyrityksen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa
mahdollisuuksiin ja uhkiin. Sen avulla maatalousyrittäjä luo määrätietoiseen ja aktiiviseen
kehittämiseen sekä puolustautumiseen ja suojautumiseen perustuvia toimintasuunnitelmia
vastaamalla SWOT-analyysin pohjalta seuraaviin kysymyksiin:
 Miten maatalousyrittäjä hyödyntää parhaiten vahvuuksiaan toimintaympäristön antamissa mahdollisuuksissa eli hyödyntää menestystekijät?
- Panostetaan maidontuotannon kehittämiseen.
- Hankitaan viljelyyn lisää peltoa.
- Syvennetään liiketoimintaosaamista.
- Kehitetään informaatiojärjestelmää.
- Laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä.
 Miten maatalousyrittäjä hallitsee uhkia vahvuuksiensa avulla eli ottaa uhat hallintaan?
- Pidetään aktiivisesti yllä hyviä ja luottamuksellisia suhteita naapureihin, panosten toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin.
- Otetaan käyttöön uudet hygieniakäytänteet ja huolehditaan vakuutuksista.
- Huolehditaan riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
- Valmistaudutaan tuotannon sopeuttamiseen.
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- Varmistetaan vuokrasopimusten jatko.
 Miten maatalousyrittäjä kykenee vähentämään heikkouksiaan toimintaympäristön
antamia mahdollisuuksia hyödyntäessään eli muuttaa heikkoudet vahvuuksiksi?
- Erikoistutaan maidontuotantoon ja ulkoistetaan tukitoiminnot.
- Tuotetaan omilla pelloilla säilörehua ja tehdään lannanlevityssopimuksia.
- Hyödynnetään investointitukia ja kasvatetaan maidontuotantoa.
- Toimitaan aktiivisesti tilusjärjestelyjen edistämiseksi.
 Miten maatalousyrittäjä varautuu mahdollisiin heikkouksien ja uhkien yhdessä tuomiin haasteisiin eli varautuu mahdolliseen kriisitilanteeseen?
- Perustetaan yhteisnavettayritys, jolloin saadaan alennettua yksikkökustannuksia, jaettua vastuuta ja hankittua lisäosaamista.
- Verkostoidutaan, jolloin pääoman tarve alenee sekä saadaan erikoistumisen hyötyjä ja lisäosaamista.
Maatalousyrittäjät eivät tietenkään ryhdy toteuttamaan kaikkia edellä esitettyjä strategisia
suunnitelmia samanaikaisesti. Pienyrityksissä kriisitilanteen strategiset suunnitelmat otetaan
käyttöön yleensä vasta tilanteen niin vaatiessa. Kotieläintuotantoa harjoittavissa maatalousyrityksissä investointien kestoaika on pitkä, usein jopa 20 – 30 vuotta, joten näissä maatalousyrityksissä on varauduttava jo investointivaiheessa kriisitilanteiden varalle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että maatalousyrittäjien ydinosaamista on maidontuotanto.
Heidän valmiutensa johtaa maatalousyritystä on selkeästi keskimääräistä parempi. Heidän
vahvuuksiaan ovat liikkeenjohdollinen osaaminen, ydinosaamisen hyödyntäminen, yhteistyöhalu ja valmius verkostoitua. Maatalousyrittäjät ovat tietoisia, että toimintaympäristö
muuttuu ja yritystoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, sillä teknologia kehittyy, automaatio
yleistyy ja uuden tiedon virta on loputon. He haluavat hyödyntää uutta tietoa ja tarttua mahdollisuuksiin. Maatalousyrittäjät kasvattavat tietopohjaansa ja kehittävät informaatiojärjestelmäänsä, jotta maatalousyrityksen kilpailuasemaa kyetään parantamaan. He ovat valmiita
osallistumaan yhteisnavettayrityksen perustamiseen ja verkostoitumaan ydinliiketoimintaa
eli maidontuotantoa tukevissa toiminnoissa kilpailuedun saavuttamiseksi. Kontrolli kohdennetaan tavoitteiden, strategioiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseen.

3.3. Strategian toiminnallistaminen ja vienti käytäntöön
Kun strategiatyö on saatu valmiiksi, strategia puretaan konkreettisiksi käytännön tehtäviksi
ja toimiksi ja ne viedään jokaista maatalousyrityksessä toimivaa henkilöä koskeviksi työtehtäviksi. Seuraavaksi jaetaan vastuut ja päätetään, kuka vastaa mistäkin suoritustavoitteesta.
Informaatiojärjestelmä ja mittarit rakennetaan niin, että tavoitteiden toteutumista ja tehtävistä
suoriutumista kyetään luotettavasti mittaamaan. Informaatiojärjestelmällä tuotetaan raportteja maatalousyrityksen suorituskyvystä ja taloudellisista tuloksista, mikä mahdollistaa tulosten arvioinnin ja kontrolloinnin. Hyvin toteutetulla informaatiojärjestelmällä voidaan tuottaa myös ennakointitietoa.
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3.3.1. Liiketoimintamallin laatiminen
Liiketoimintamalliin kirjataan, miten strategia toteutetaan käytännön tehtävinä ja toimina. Se
on konkreettinen ja selkeä kuvaus siitä, miten maatalousyritys toimii ja millä toimilla maatalousyrittäjä saavuttaa tavoitteensa. Liiketoimintamallin laatiminen auttaa kehittämistoimien
aloittamisessa ja parantaa yrityskokonaisuuden hallintaa. Uusi liiketoimintamalli voi erota
suuresti aiemmasta. Esimerkiksi strateginen verkostoituminen voi muuttaa liiketoimintamallia suuresti. Tällöin uusilla kumppaneilla on tietty rooli kokonaisuudessa ja oma roolikin voi
muuttua. Myös uudet asiakkaat voivat olla uuden liiketoimintamallin rakentamisen lähtökohtina. Kaikkien toimijoiden on sisäistettävä liiketoimintamalli ”meidän tapana tehdä bisnestä”.
Liiketoimintamallin laadinta ulottuu koko maatalousyrityksen tasolle ja myös sen kaikkiin
osiin. Tarvittaessa toiminnoille kuten tuotannolle, markkinoinnille ja maatalousyrityksen rahoittamiselle kirjoitetaan omansa. Liiketoimintamallissa kuvataan selkeästi, millä toimilla
kilpailuetua haetaan ja miten ne käytännössä toteutetaan. Myös tarve reagoida toimintaympäristön muutoksiin kirjataan selkeästi, jotta kaikki toimijat ymmärtävät, mitä niillä tarkoitetaan. Operatiivinen toiminta saatetaan tukemaan strategian toteuttamista. Yrittämiseen liittyvistä riskeistä on hyvä kirjata, mitkä riskit kannetaan itse, miten niitä hallitaan ja missä määrin riskit siirretään muiden kannettavaksi esimerkiksi vakuutuksin. Liiketoimintamallin laatiminen on iteratiivinen prosessi kuten strategian laadintakin. Se on käytännössä kuin palapeli, johon kootaan kaikki liiketoiminnan kannalta keskeiset tekijät.
Maatalousyrittäjälle liiketoimintamallin laatiminen on kova ponnistus, sillä hänellä ei ole
erillistä yksikköä kuten suuryrityksissä, jossa palkattu henkilöstä laatii strategiaa ja liiketoimintamallia. Maataloustuotannon erityispiirteet sekä panosten ja tuotteiden biologiset ja fyysiset ominaisuudet on tunnettava strategiaa ja liiketoimintamallia laadittaessa. Liiketoimintamallissa tuotantoprosessit esitetään siten, että niissä kuvataan tuotantomenetelmät, toimenpiteet, työvaiheet, prosesseissa käytettävät panokset sekä määritetään yksityiskohtaisesti prosessin etenemisvaiheet ja mitä koneita niissä käytetään. Prosessien uusimistarve voi olla lähtökohta yritystoiminnan uudelle kehitystyölle.
Strategia ja liiketoimintamalli viimeistellään sisäisesti yhtäpitäväksi. Liiketoimintamallissa
strategiset ja operatiiviset toimet kiteytetään käytännön tehtäviksi. Liiketoimintamalliin ei
kirjata kaikkia päivittäisiä toimia vaan strategian toteutumisen kannalta keskeisimmät toimet,
jotta tehtävät kyetään toteuttamaan joustavasti ja jotta huomio ei karkaa epäolennaisuuksiin.
Strategian purkaminen käytännön toimiksi voidaan kiteyttää seuraavasti:
 ensin strategia muunnetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joilla strategiset ja taloudelliset
tavoitteet saavutetaan,
 sen jälkeen päätetään, mitä mitataan ja millä mittareilla ja
 lopuksi sovitaan, kuka vastaa tavoitteiden saavuttamisesta.
Hyvä liiketoimintamalli selkeyttää käytännön toimien toteuttamista ja saa kaikki maatalousyrityksessä toimijat toteuttamaan strategiaa tavoitteiden mukaisesti. Liiketoimintamalli aut-
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taa toimijoita hahmottamaan oleelliset asiat ja helpottaa tehtävien ymmärtämistä ja toteuttamista. Liiketoimintamalli auttaa myös prosessien eri osien välisten riippuvuuksien tunnistamisessa ja siten helpottaa kehittämistoimia.
Esimerkkinä esitetään kahden erilaisen liiketoimintamallin luonnin lähtökohtia.
Maidontuotannon liiketoimintamallin luonnin lähtökohtana on strategia, jossa on päädytty
myymään maito perinteiseen tapaan meijerille. Meijeri järjestää keräilyn. Maitotilayrittäjän
tehtävänä on tuottaa kustannustehokkaasti meijerin asettamien laatuvaatimusten mukaista
raaka-ainetta meijeriprosesseja varten. Meijeri jalostaa raakamaidosta kuluttajien kysymiä
korkealaatuisia maitotuotteita. Meijeri on ottanut vastuulleen maitotuotteiden markkinoinnin. Kun maitotilayrityksen strategiatyö valmistui, se purettiin käytännön tehtäviksi. Vastuut
jaettiin ja suoritustavoitteet toteutetaan. Meijerin asettamat laatuvaatimukset täytetään.
Maatalousurakoinnin liiketoimintamallin luonnin lähtökohtana on se, että maatalousyrittäjä
on havainnut lähiympäristön kollegoiden kehittävän maidontuotantoa ja pyrkivän alentamaan yksikkökustannuksia. Hän selvitti kilpailuasemaansa maidontuotannossa ja totesi, että
se ei ollut riittävä. Hän päätti luopua maidontuotannosta. Hän rakensi uuden strategian ja sen
pohjalta liiketoimintamallin, jonka avulla hän erilaisti palveluita ja tarjosi niitä asiakkaille
uudella tavalla. Strategisen suunnittelun tuloksena hän aloitti urakointipalvelujen tarjonnan
ja verkostoitui. Urakoinnin ohessa hän tuottaa kasvinviljelytuotteita sopimuspohjalta maitotilayrittäjille. Hän hakee kilpailuetua tekemällä asioita eri lailla kuin perinteisesti on tehty.
Myös yrityksen johtaminen organisoitiin uudelleen.
Tuotantokeskeisestä ajattelusta siirryttiin asiakaslähtöiseen malliin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että urakointiin liittyvien varsinaisten suoritusten lisäksi tarjolla on kokonaisvaltaista
konsultointia ja asiakkaan auttamista. Samalla rakennettiin verkosto, johon kuuluvat asiakkaat, aliurakoitsijat, työntekijät ja muut yhteistyökumppanit. Tavoitteena on, että verkosto
toimii kasvavassa määrin kumppanuussuhteessa, kukin erikoistuu ydinosaamiseensa. Kumppanit markkinoivat toistensa osaamista potentiaalisille asiakkaille. Liiketoimintamallilla kuvattiin kokonaisuus ja siihen kirjattiin yksityiskohtaisesti kumppanien käytännön tehtävät.
Myös kumppanien väliset suhteet ja oman yrityksen asemoituminen verkostoon kirjattiin liiketoimintamalliin. Lisäksi siihen kirjattiin kuvaus osapuolten saamista hyödyistä. Verkoston
jäsenet kokevat liiketoimintamallin hyödyllisenä. Se auttaa käytännön tehtävien toteuttamisessa, niiden ajoittamisessa ja vastuun kantamisessa.

3.3.2. Strategian ja liiketoimintamallin kehittäminen
Kun maatalousyrityksen strategia ja liiketoimintamalli on laadittu, ne pidetään ajan tasalla.
Jotta tässä tehtävässä onnistutaan, maatalousyrittäjän on tarkkailtava, miten tuotantoprosesseja ja teknologiaa kehitetään, mitä elintarvikeketjuissa ja markkinoilla tapahtuu ja miten
yhteiskunta ja maatalouspolitiikka muuttuvat. Maatalousyrittäjä voi seurata niitä mm. sähköisistä välineistä, lehdistä, tutkimuksista, selvityksistä ja myös kaupallisista tiedotteista.
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Näiden pohjalta maatalousyrittäjä voi arvioida, miten muutokset vaikuttavat oman maatalousyrityksen tulevaan toimintaan. Jos muutokset ovat suuria, saattaa strategian kehittäminen
tai uusiminen olla tarpeen.
Perinteisellä tuotanto-orientoituneella maatalousyrittäjällä voi olla harhainen näkemys tulevaisuuden yrittämisedellytyksistä, mikä voi olla maatalousyrityksen tulevaisuuden kannalta
tuhoisaa. Liiketalouden lähtökohdista toimivat maatalousyrittäjät käyttävät aikaansa yrityksen johtamiseen ja itsensä kehittämiseen yritysjohtajana enemmän kuin perinteiset tuotantoorientoituneet maatalousyrittäjät. Tulevaisuudessa maatalousyrittäjän on kyettävä järjestämään tuotantotoiminta niin, että hänelle jää riittävästi aikaa toimintaympäristön havainnointiin ja yrityksen liikkeenjohdollisiin toimiin.
Osa maatalousyrittäjistä kokee strategian luonnin ja liiketoimintamallin laatimisen turhana
tehtävänä. He eivät halua epävarmassa toimintaympäristössä hakea uusia mahdollisuuksia tai
kehittää yritystoimintaa, vaan suunnittelevat yritystoiminnasta luopumista ajan myötä. Riskien ja epävarmuuden arviointi on osa strategiatyötä. Yritystoimintaa kehittävien maatalousyrittäjien on tiedostettava kasvaneet riskit ja epävarmuus, sillä ne kuuluvat nykyajan yrittämiseen. Niiden olemassaolo on hyväksyttävä. Epävarmuuteen ja väärien päätösten mahdollisuuteen maatalousyrittäjä voi varautua skenaariotyöskentelyllä18.
Skenaarioiden laatiminen maatalousyrityksissä on tarpeen, sillä strategisen suunnittelun aikahorisontti on usein pitkä, monesti jopa 20−30 vuotta. Skenaariotyöskentelyn merkitys on
kasvanut maatalouden toimintaympäristön muutosten nopeutuessa ja epävarmuuden kasvaessa. Maatalousyrittäjä joutuu tekemään valintoja ja päätöksiä vailla varmaa tietoa tulevaisuudesta. Skenaariotyössä ei ole kyse ennustamisesta vaan mahdollisten kehityskulkujen
hahmottamisesta. Skenaarioiden laadinnan tarkoituksena on antaa mahdollisuuksia varautua
samanaikaisesti eri tulevaisuuden kehityskuviin. Skenaarioiden laadinnan lähtökohtana voi
olla esimerkiksi tulevaisuusanalyysit. Skenaarioita maatalousyrittäjän tarpeisiin voidaan
muodostaa mm. seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:
 todennäköisimmin toteutuva skenaario,
 liiketoiminnan kannalta paras skenaario,
 suojautumisskenaario,
 joustavuuden säilyttävä skenaario tai
 edellisten yhdistelmä kuten todennäköisimmän ja joustavuuden säilyttävän skenaarion yhdistelmä.
Skenaarioita suositellaan laadittavaksi 3−5 kappaletta samanaikaiseen tarkasteluun. Lukumäärän kasvattaminen lisää huomattavasti analyysityötä. Toisaalta se mahdollistaa useiden
tulevaisuudenkuvien selvittämisen, mikä lisää maatalousyrittäjän tietoisuutta ja avartaa hänen ajatteluaan. Maatalousyrittäjän on hyödyllistä ottaa skenaariotyön tulokset huomioon
päätöksenteossaan. Maatalousyrittäjä voi valita todennäköisimmän skenaarion ja analysoida
sen pohjalta mahdollisuuksia ja uhkia, minkä perusteella hän tekee keskeisimmät valinnat ja
18

Tulevaisuuden kuva, joka on eräänlainen käsikirjoitus tulevaisuuden mahdollisesta maailmasta. Kukaan ei
kykene varmuudella ennustamaan tulevaisuutta, joten tulevaisuutta varten laaditaan useita skenaarioita.
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päätöksensä. Hänen on arvioitava myös muiden skenaarioiden vaikutuksia ja jätettävä liikkumavaraa sekä positiivisten että negatiivisten muutosten varalta. SWOT-analyysia voidaan
hyödyntää skenaariotarkastelussa laatimalla kullekin erilliselle skenaariolle oma SWOTanalyysinsä.
Skenaariotyössä pohdittuja tulevaisuudenkuvia voidaan hyödyntää riskianalyyseissä ja varasuunnitelmia laadittaessa. Niillä varaudutaan riskeihin, niiden toteutumisen välttämiseen tai
vaikutusten lieventämiseen. Varasuunnitelmat parantavat valmiutta toimia muuttuvissa
oloissa. Joustava ja elinvoimainen strategia koetaan perheyrityksissä hyväksi, sillä se kestää
yleensä minkä tahansa skenaarion toteutumisen. Tämä riskien minimointiin perustuva skenaario voi käydä kalliiksi, sillä liiallinen varman päälle toimiminen lisää kustannuksia ja vähentää tuottoja, mikä vaikeuttaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä.
Maatalousyrittäjät, jotka toimivat määrätietoisesti riskien ja epävarmuuden maailmassa, kykenevät tekemään valintoja ja parantamaan kilpailuasemaansa.

3.3.3. Strategian toteuttaminen
Maatalousyrityksen toiminnan kehittäminen ja yrityskoon kasvattaminen tapahtuvat yleensä
erilaisten projektien kautta. Käytännössä ne kannattaa tehdä muutosprojekteina, joille annetaan tietty aika. Muutosprojektin läpivientiä varten hankitaan resurssit kuten projektijohtaja,
työvoima, koneet ja laitteet, rakennustarvikkeet, rahoitusresurssi jne. Yleensä muutosprojekti
vaatii monen alan osaajien saumatonta yhteistyötä, jota on johdettava määrätietoisesti. Projektit kannattaa toteuttaa maataloustuotannosta erillisinä hankkeina, joille asetetaan omat
aika- ja budjettitavoitteet. Projektinjohtaja vastaa mm. siitä, että projekti toteutetaan aikataulun mukaisesti ja että se pysyy budjetin raameissa. Uusi strategia toteutetaan suunnitellusti ja
viipymättä, sillä ilman toteutusta tavoitteita ei voida saavuttaa.
Kaikkien maatalousyrityksessä toimivien osapuolten on sitouduttava muutosprosessiin. Yrityskulttuuri ja työilmapiiri on saatava muutosmyönteisiksi. Resurssit suunnataan niille tuotannonhaaroille ja toiminnoille, jotka ovat tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeisiä.
Muutosprojektin valmistuttua maatalousyrityksessä noudatetaan uutta strategiaa ja käytännön tehtävät toteutetaan liiketoimintamallin mukaisesti. Maatalousyrityksen johtaminen, tuotanto, rahoitusjärjestelyt ja markkinointi ovat linjassa valitun strategian kanssa.
Uuden strategian menestyksekäs käyttöönotto voi vaatia työntekijöiden perehdyttämistä, uusien toimintatapojen omaksumista, oppimista ja mahdollisesti uudelleen kouluttautumista
sekä työtehtävien tarkastamista ja muuttamista, mikä on haastava tehtävä. Muutosprosessin
läpivientiä on tuettava ja kaikkien on hyväksyttävä uudet roolinsa ja toimittava tehokkaasti.
Motivointi on keskeisessä asemassa, sillä motivoituneet ja osaavat henkilöt ovat valmiita panostamaan tavoitteiden saavuttamiseen. Jos tässä onnistutaan, todennäköisyys saavuttaa strategiset tavoitteet paranevat.
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3.3.4. Strategian kontrollointi
Strategian toteutumista on tarpeen kontrolloida. Kontrollijärjestelmä rakennetaan niin, että
se kattaa yritystoiminnan keskeiset osa-alueet. Kontrollia tarvitaan, jotta yritys saadaan toimimaan tavoitteiden ja strategiasuunnitelman mukaisesti. Kontrollilla tuotetaan uutta tietoa.
Tietoja analysoimalla hankitaan informaatiota, jonka pohjalta alkuperäistä päätöstä voidaan
tarvittaessa muuttaa tai korjata, jotta tavoitteet kyetään saavuttamaan. Päätöksiä arvioimalla
on mahdollista oppia virheistä. Hyvin rakennettu systemaattinen informaatiojärjestelmä auttaa tarkkailua ja paljastaa poikkeamia suunnitelmasta, joten se mahdollistaa viivytyksittä korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen.
Strategian toteutumisen valvontaan valitaan keskeiset avainindikaattorit kuten kannattavuuden ja taloudellisen tuloksen kertovat tunnusluvut sekä tuottavuuskehitystä ja tehokkuuden
muutosta kuvaavat indikaattorit. Tärkeää on mitata edistystä suhteessa tavoitteisiin ja määrittää tavoitearvot ja normit, joihin tulosta verrataan. Lisäksi tarkastellaan keskeisten tunnuslukujen kehitystä muissa maatalousyrityksissä ja selvitetään, ovatko ne muuttaneet toimintatapojaan, hankkineet uutta tuotantoteknologiaa ja/tai muuttaneet strategiaansa. Normien ja
tavoitearvojen saavuttamista voidaan hyödyntää myös palkkiojärjestelmien laadinnassa.
Siirryttäessä nykyisestä strategiasta uuteen tavoitteen mukaiseen strategiaan muutosprosessin edistymistä ja tuloksia on arvioitava, jotta muutosprosessi kyetään viemään läpi aikataulun ja budjetin puitteissa. Mittareina käytetään konkreettisia lukuja kuten kg, €, kpl, aika jne.

3.4 Prosessi- ja laatujohtaminen maatalousyrityksessä
Nykyaikaisen maatalousyrityksen johtaminen edellyttää maatalousyrittäjältä vaativan tuotanto- ja johtamisjärjestelmän hallintaa. Tuotantoprosesseja ja toimintoja on johdettava tehokkaasti. Maatalousyrittäjän on tiedostettava, että tuotanto- ja päätöstilanteet ovat yrityskohtaisia, joten hänen on haettava paras tapa johtaa maatalousyritystään. Tulevaisuus ei ole
varmuudella ennustettavissa, joten maatalousyrittäjän on luotava tulevaisuuden kuva itse.
Tätä kutsutaan vision luonniksi. Siinä hän kuvaa oman asemansa tulevaisuudessa ja asettaa
luotuun tulevaisuuden kuvaan perustuvat tavoitteet ja laatii toimintasuunnitelman (strategia)
tavoitteiden saavuttamiseksi. Maatalousyrityksessä on säilytettävä riittävä valmius ja muuttumiskyky, jotta tulevaisuuskuvan muuttuessa tavoitteita, tuotantoa ja johtamistapaa sekä toimintasuunnitelmaa voidaan korjata. Tähän haasteelliseen tehtävään maatalousyrittäjä vastaa
strategisella johtamisella, kuten aiemmin on esitetty. Tässä yhteydessä prosessi- ja laatujohtamisella voidaan tavoitella tuottavuuden ja tehokkuuden nostamista sekä maatalousyrityksen toiminnan järjestelmällistä rationalisointia.
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3.4.1 Tuotantoprosessien ja toimintojen johtaminen
Maatalousyrityksen johtaminen on laaja-alainen tehtävä. Se ulottuu toimintojen ja tuotannonhaarojen tasoilta koko maatalousyrityksen tasolle. Maatalousyrittäjä sovittaa yhteen erilaisia ajatuksia, resursseja ja tuotantomenetelmiä tuottaakseen ja markkinoidakseen tuotteita
kannattavasti. Tässä tehtävässä hän allokoi, ohjaa ja kontrolloi rajallisten resurssien käyttöä
saavuttaakseen strategiset ja taloudelliset tavoitteensa tehokkaasti. Maatalousyrittäjä päättää,
mitä panoksia ja minkä verran hän niitä käyttää, mitä tuotteita tuottaa, mitä menetelmiä, välineitä ja tuotantoteknologioita käyttää, miten työvoimatarpeen tyydyttää, miten toimintaympäristöä ja nykyisiä tuotantoprosesseja hyödyntää, miten tuotantoprosesseja kehittää sekä miten hän kytkee operatiivisen johtamisen strategiseen johtamiseen ja toteuttaa visiota. Nämä
päätökset vaikuttavat ratkaisevasti strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Panokset
Pelto
Rakennukset
Koneet
Laitteet
Työ
Pääoma
Lannoitteet
Siemenet
Rehut
Polttoaineet
Muut panokset

Yhteistyö
Verkostot
Urakoitsijat
Hinnat
Toimintaympäristö
Sää

Rakennusten, koneiden, laitteiden ja työvoimaresurssin
hankinta, huolto ja ylläpito

Maatalousyrityksen toiminta on hyödyllistä esittää kuviona, joka auttaa maatalousyrittäjää
hahmottamaan konkreettisesti yritystoimintaansa. Se auttaa maatalousyrittäjää hakemaan kehittämiskohteita ja tekemään oikeita päätöksiä. Maatalousyrityksen toiminnan nykyisessä kokonaiskuvauksessa esitetään, miten yritystoiminta on organisoitu ja mitä panoksia tuotannossa on käytetty ja mitä tuotteita on tuotettu. Tässä julkaisussa havainnollistamista varten
maatalousyrityksen toiminnan kokonaiskuvaus esitetään yleisellä tasolla, mutta käytännön
johtamistyötä varten se kuvataan aina yrityskohtaisesti. Kuviossa 3.2 on esitetty esimerkkinä
maitotilayrityksen toiminnan kokonaiskuvaus yleisellä tasolla.

Maidon tuotanto

Myynti

Hiehojen kasvatus

Tuotokset
Maito
Vasikat
Naudanliha
Lanta
Muut tuotteet

Varastointi
Säilörehun
tuotanto
Rehuviljan
tuotanto

Yhteistyö
Verkostot

Yhteistyö
Verkostot
Urakointi

Yhteistyö ja
urakointi

Kuvio 3.2. Maitotilayrityksen toiminnan kokonaiskuvaus.
Kuviossa 3.2 panokset ja muut tuotantoon vaikuttavat tekijät on kuvattu kuvion vasemmassa
laidassa. Tuotokset ja muut tuotantotoiminnan tulokset on esitetty kuvion oikeassa laidassa.
Maatalousyrittäjä voi kontrolloida panoksia, tehdä yhteistyötä ja verkostoitua, mutta hinta-
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taso ja sääolot tulevat hänelle ulkopuolelta annettuina. Osaprosessit on esitetty kokonaisprosessia kuvaavan kehikon sisällä laatikoina. Jokainen laatikko kuvaa osaprosessia ja tuotantoprosesseja kuvaavat laatikot kuvaavat samalla tuotannonhaaroja kuten säilörehun, rehuviljan
ja maidon tuotantoa. Rakennusten, koneiden, laitteiden ja työvoimaresurssin hankinta, huolto
ja ylläpito on määritetty omaksi osaprosessikseen, jonka palveluja muut osaprosessit hyödyntävät. Viivoilla kuvataan kokonaisprosessin sisällä liikkuvia materiaali-, palvelu- ja informaatiovirtoja. Maitotilayrityksen toimintaa kuvaavan kehikon ulkopuolella on toimintaympäristö.
Monimutkaisten päätöstilanteiden menestyksekäs ratkaiseminen ja maatalousyrityksen johtaminen vaativat maatalousyrittäjältä huolellista suunnittelua. Maatalousyrittäjä tekee usein
useita päätöksiä samanaikaisesti, mikä lisää päätösten haasteellisuutta. Esimerkiksi maatalousyrittäjä ei voi päättää mitä panoksia hän käyttää tuotannossa, mikä on niiden lopullinen
käyttömäärä ja laatu tai millä tuotantoteknologioilla ja tuotantoprosesseilla hän muuntaa panokset tuotoksiksi ennen kuin hän on päättänyt mitä tuotteita tuottaa ja minkä verran. Toisaalta maatalousyrittäjä ei voi päättää, mitä tuotteita hän tuottaa ja mikä on niiden lopullinen
tuotosmäärä ja laatu, ennen kuin hän on selvittänyt vaihtoehtoiset tuotteet, tuotantoteknologiat ja tuotantoprosessit sekä minkä verran panoksia kuten työtä, pääomaa ja raaka-aineita
tuotannossa tarvitaan. Jotta edellä esitetyn esimerkin samanaikainen päätösongelma saadaan
ratkaistua, maatalousyrittäjän on ymmärrettävä, miten hän voi ratkaista ongelmat erillisinä ja
miten ne suhtautuvat toisiinsa, jotta hän kykenee tekemään kokonaisuuden kannalta parhaan
ratkaisun. Esimerkin samanaikainen päätösongelma onkin iteratiivinen prosessi, kuten luvussa 2 on esitetty. Suunnittelun ja päätösten eri vaiheet kytkeytyvät toisiinsa kiinteästi muodostaen lopulta johdonmukaisen päätöskokonaisuuden.
Prosessimainen ajattelutapa sopii maatalousyrittämiseen, sillä maatalousyrityksissä johdetaan tuotanto- ja toimintaprosesseja19. Kokonaisprosessikuvauksella voidaan esittää maatalousyrittäjän tehtävät. Sillä kuvataan toimintaa, jossa maatalousyrittäjä käyttää resursseja ja
johtaa maatalousyritystä niin, että se mahdollistaa panosten muuttamisen tehokkaasti tuotoksiksi tuotantoprosesseissa. Kokonaisprosessi voidaan tarvittaessa pilkkoa osaprosesseiksi ja
toiminnoiksi. Kokonaisprosessikuvaus auttaa hahmottamaan kokonaisprosessin, osaprosessien ja toimintojen väliset yhteydet ja näkemään asioita eri näkökulmista, mikä mahdollistaa
prosesseihin liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien havaitsemisen. Maataloustuotannossa yhden osaprosessin tuotos on usein panos seuraavalle osaprosessille kuten säilörehu maidontuotannolle. Osaprosessin tuotos voi olla sekä välituote että lopputuote kuten rehuvilja, joka
voidaan käyttää kotieläinten ruokintaprosessissa tai se voidaan myydä lopputuotteena. Välituote on maatalousyrityksen sisäinen tuote, jonka osaprosessi tuottaa jotakin toista osaprosessia varten. Lopputuote myydään.

19

Tuotantoprosessikuvaus auttaa ymmärtämään kustannusrakennetta ja hakemaan vaihtoehtoja kiinteiden yksikkökustannusten alentamiseen. Kiinteiden kustannusten osuus maatalousyrityksissä on yleensä suuri. Prosessien analysoinnin avulla voidaan verrata esimerkiksi säilörehun tekemistä itse, yhteistyötä ja ulkoistamista sekä
niiden keskinäistä edullisuutta.
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Maatalousyrityksessä kokonaisprosessi voidaan jakaa esimerkiksi tuotantoprosesseiksi kuten
kasvi- ja kotieläintuotannon prosesseiksi, kunnossapitoprosessiksi sekä kirjanpito- ja johtamisprosessiksi kuten kuviossa 3.3 on esitetty. Siinä on esitetty esimerkkinä maitotilayrityksen kokonaisprosessikuvaus, jossa panosten muuntaminen tuotoksiksi tapahtuu osaprosesseina ja vaiheittaisina toimintoketjuina. Toimintoketjuesimerkki on esitetty ruokintaprosessin yhteydessä. Ruokinnan osaprosessin alkiot ovat toimintoja. Havainnollistamista varten se
on kuvattu yleisellä tasolla. Kokonaisprosessi muodostuu peräkkäisistä ja rinnakkaisista osaprosesseista ja toiminnoista, jotka toteuttamalla maatalousyrittäjä tuottaa lopputuotteet. Peräkkäisissä toiminnoissa edellisen vaiheen tuotos on seuraavan vaiheen panos. Kun kokonaisprosessi pilkotaan osaprosesseiksi ja toiminnoiksi, saadaan työkalu, joka mahdollistaa
tarkastelun vaihtoehtoisista näkökulmista. Määrätietoinen ja kustannustehokas johtaminen
edellyttää prosessien tunnistamista, maatalousyrittäjän uudistumiskykyä ja yritystoiminnan
jatkuvaa kehittämistä.
KOKONAISPROSESSI

Ruokintaprosessin toimintoketju
Säilörehun
tuotanto

Varastointiprosessi

Nurmen perustaminen

MAIDONTUOTANNON OSAPROSESSIT

Tuotokset
Lypsyprosessi

Rehuviljan tuotanto

Viljelysmaa

KASVITUOTANNON OSAPROSESSIT

Hoitoprosessi

Maito
Vasikat
Naudanliha
Lanta

Puhtaanapitoprosessi
Hiehojen kasvatusprosessi
Ku
Kunnossapitoprosessi

Kirjanpito- ja johtamisprosessi

Kuvio 3.3. Maitotilayrityksen kokonaisprosessin kuvaus.
Kasvituotannon prosessikokonaisuus on esitetty kuvion 3.3 vasemmalla puolella ja kotieläintuotannon prosessikokonaisuus oikealla puolella. Maidontuotannon kokonaisprosessin näkökulmasta kasvituotannon prosessikokonaisuus on osaprosessi, jolla tuotetaan välituotteita eli
rehua kotieläinten ruokintaprosesseja varten. Rehut ovat kotieläintuotannon kokonaisprosessin näkökulmasta panoksia. Kasvintuotannon prosessikokonaisuus alkaa viljelysmaalle tehtävistä toimista. Viljelysmaan valmistaminen käyttötarkoitusta varten edellyttää panosten
käyttöä ja on esimerkiksi rehuohran tuotannon välituote. Kotieläintuotannon prosessikokonaisuus sisältää maidontuotantoprosessin ja hiehojen kasvatusprosessin. Maidontuotanto ja
hiehojen kasvatus jakautuvat edelleen useisiin osaprosesseihin, jotka voidaan käyttötarkoituksen ja tarkastelun yksityiskohtaisuuden mukaan määritellä monella eri tavalla. Hiehojen
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kasvatuksen osaprosessi ei kuulu maidontuotantoprosessiin, vaan on itsenäinen kotieläintuotannon osaprosessi. Hiehonkasvatuksen rinnakkain toteutettavat osaprosessit ovat ruokintaprosessi, hoitoprosessi ja puhtaanapitoprosessi.
Maidontuotannossa osaprosesseja ei voida kuvata yleensä peräkkäisinä toimintojonoina kuten kasvituotannossa, jossa edellisen toiminnon tuotos on seuraavan toiminnon panos. Osaprosessit ovat rinnakkaisia ja toteutuvat samanaikaisesti. Toimiakseen tehokkaasti ja kannattavasti maitotilayrittäjän on johdettava useita toisiinsa liittyviä prosesseja ja toimintoja samanaikaisesti. Tehokas prosessijohtaminen mahdollistaa toisiinsa kytkeytyvien yksittäisten
toimintojen, prosessien ja niiden yhdistelmien ohjauksen. Ruokintaprosessi käyttää panoksina ruokintaa varten investoituja rakennuksia, koneita, tietojärjestelmiä, rehuja ja työvoimaresurssia, johon sisältyy myös osaaminen ja motivaatio. Lypsyprosessi on osaprosessi, joka
käyttää keskeisinä panoksinaan lypsyjärjestelmää, maidon varastointijärjestelmää ja työvoimaresurssia. Hoitoprosessi on eläimistä huolehtimista, tarkkailua, terveydenhoitoa, sorkkahuoltoa ja tiineyttämistä. Puhtaanapitoprosessiin sisältyvät kaikki ne toimenpiteet, joilla huolehditaan maidontuotannon edellyttämistä olosuhteista kuten kuivitus, lannankäsittely ja ilmastointi.
Lypsylehmien uudistamiseen tarvittavien hiehojen kasvatus on oma prosessikokonaisuutensa, jota prosessijohtamisessa voidaan käsitellä itsenäisenä tulosyksikkönä. Tällöin hiehojen itse kasvattaminen, kasvatuksen ulkoistaminen tai hiehojen osto saadaan keskenään
vertailukelpoisiksi. Kun maidontuotantoprosessi ”myy” uudistamiseen tarkoitetun vasikan
hiehonkasvattajalle markkinahintaan ja ”ostaa” hiehon markkinahintaan, syntyy prosessijohtamisajattelun mukainen toimintamalli.
Maitotilayrityksen tyypillisiä lopputuotteita ovat maito ja sivutuoteprosessin tuloksena syntyvät vasikat ja naudanliha sekä mahdollisesti muut myytävät tuotteet kuten heinä ja rehuvilja. Poistolehmistä muodostuva naudanlihantuotantoprosessi on sivutuoteprosessi20. Vasikka ja hieho voivat olla väli- tai lopputuotteita. Karjanlanta on puhtaanapitoprosessin yhteydessä syntyvä välituote, jonka hyödyntää kasvintuotanto. Osaprosessit käyttävät myös
maitotilayrityksen ulkopuolelta hankittavia panoksia, joita tässä yhteydessä ei ole sisällytetty
kuvion 3.3 kokonaisprosessikuvaukseen.
Prosessin kuvaamisessa on selkeästi esitettävä toiminnon tai osaprosessin alkamiskohta ja
päättymiskohta, jossa edellisen vaiheen tuotos siirtyy seuraavan panokseksi. Kuvaaminen tapahtuu siten, että määritellään osaprosessit ja asetetaan kullekin osaprosessille määrälliset ja
laadulliset tavoitteet. Osaprosessien määrittelyn jälkeen pilkotaan ne toiminnoiksi, joiden
ketjusta osaprosessin toteutus muodostuu. Kun tiedetään toiminnon tai osaprosessin kustannus itse tehtynä, sitä voidaan verrata mm. urakoinnin tai yhteistyön kustannuksiin ja valita
edullisin. Prosesseja kuvattaessa on tiedostettava, että prosessit voivat olla erilaisia kuten säilörehun varastointi torniin, siiloon tai pyöröpaaleihin. Prosessimaisen johtamisajattelun

20

Jos maidontuotannon yhteydessä kasvatetaan lihanautoja, se on erillinen liiketoiminto, joka ostaa vasikat
maidontuotannolta. Johtamisessa sitä voidaan käsitellä itsenäisenä tulosyksikkönä.
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omaksuminen on tarpeen, jotta päätökset kyetään tekemään perustellusti ja maatalousyrityksen taloudellista tulosta parantaen.
Kuviosta 3.3 otetaan esimerkkinä yksityiskohtaiseen tarkasteluun säilörehun tuotantoprosessi, jossa säilörehunurmi perustetaan suojaviljaan. Kuviossa 3.4 on esitetty yksityiskohtaisesti säilörehun tuotantoprosessi ja siihen liittyvät toiminnot, joissa panosten muuntaminen
tuotoksiksi tapahtuu vaiheittaisena toimintoketjuna. Ensimmäinen vuosi kuvaa suojaviljan
tuotantoprosessia, jonka yhteydessä säilörehunurmi perustetaan. Tällöin säilörehun tuotannon osaprosessikokonaisuuden ensimmäinen vuosi koostuu suojaviljan perustamistoiminnoista suojaviljan varastointitoiminnon päättämiseen asti. Säilörehun varsinaisia tuotantovuosia ovat 2. – 4. vuosi. Säilörehun tuotannon varsinainen osaprosessi alkaa säilörehuntuotannon ensimmäisestä toiminnosta lannoitus ja päättyy, kun toinen säilörehusato on varastoitu. Säilörehun tuotantoprosessin kuvaaminen tällä tarkkuudella mahdollistaa vaihtoehtoisten prosessien kustannusvertailun tuotettaessa ennalta määrätyn laatuista säilörehua.
SÄILÖREHUN TUOTANTOPROSESSI VOIDAAN KUVATA SEURAAVASTI:
1. VUOSI

2 - 4. VUOSI
kyntö
äestys
lannoitus
suojaviljan ja heinänsiemenen kylvö
jyräys
rikkakasvien torjunta
kasvitautien torjunta
puinti
kuljetus kuivaamolle
kuivaaminen
kuljetus varastoon ja
varastointi

NURMI PERUSTETAAN ENSIMMÄISENÄ VUOTENA
SUOJAVILJAAN. ENSIMMÄISENÄ VUOTENA PROSESSIN
TUOTOS ON REHUVILJA (MAIDONTUOTANNON
PANOS). SÄILÖREHUSATOA KORJATAAN 2 – 4
VUOTENA.

1. lannoitus
1. kasvinsuojelu
1. niitto
1. karhotus
1. säilörehun korjuu
1. kuljetus varastoon
1. tiivistys varastossa
1. varastointi
2. lannoitus
2. kasvinsuojelu
2. niitto
2. karhotus
2. säilörehun korjuu
2. kuljetus varastoon
2. tiivistys varastossa
2. varastointi

Kuvio 3.4. Säilörehun tuotantoprosessi suojaviljaan perustettaessa.
Kuvion 3.4 toimintojen suunnittelua ja tarkastelua voidaan edelleen tarkentaa. Kuvion pohjalta voidaan määrittää mitä koneita, laitteita ja välineitä säilörehun tuotantoprosessissa tarvitaan, mitä ostopanoksia hankitaan, mihin ja miten säilörehu varastoidaan ja minkä verran
työaikaa kuluu eri tehtäviin. Säilörehun tuotantoprosessin säilörehun korjuutoiminto tarvitsee resursseina mm. traktoreita, säilörehunkorjuukonetta, kuljettajia, perävaunuja ja viljelysmaata. Suorina ostopanoksina hankitaan mm. säilöntäaine ja traktorin polttoaine. Maatalousyrittäjä voi kuvion 3.4 pohjalta arvioida säilörehun tuotantoprosessin jokaista vaihetta erikseen ja selvittää, voidaanko niissä vähentää hukka-aikaa, parantaa tuotannon tehokkuutta ja
alentaa yksikkökustannuksia. Tarpeen mukaan maatalousyrittäjä määrittää jokaisen työvaiheen, tunnistaa resurssitarpeen ja hakee uusia vaihtoehtoja.
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3.4.2 Prosessien kehittäminen
Toimintaympäristö, tuotantoteknologia, markkinat ja hallinnolliset päätökset muuttuvat ja
uutta tietoa tuotetaan, mikä tuo tarpeen kehittää yritystoimintaa, parantaa tuottavuutta ja sopeutua muutoksiin. Yritystoiminnan kehittäminen ja yrityskoon kasvattaminen on haastava
projekti, jonka toteuttamiseen maatalousyrittäjä tarvitsee runsaasti aikaa, jotta hän pystyy tekemään perusteelliset suunnitelmat ja päätökset. Yrityskokoa kasvattava maatalousyrittäjä
hankkii lisäresursseja kuten peltoa, työvoimaa ja pääomaa. Investoinnit ja niiden rahoittaminen vaativat etukäteissuunnittelua ja kassavirtojen ennakointia.
Menestymisen kannalta on tärkeää, mihin ja miten maatalousyrittäjä työpanoksensa käyttää.
Maatalousyrittäjän työstä yhä suurempi osa on tiedon hankintaa ja omaksumista, suunnittelua, tarkkailua ja maatalousyrityksen johtamista. Liikkeenjohtotyön merkitys korostuu. Yrityskokoa kasvattavat kotieläintaloutta harjoittavat maatalousyrittäjät tarvitsevat lisätyövoimaa, vaikka työtä korvataankin pääomalla ja automaatiolla. Työvoiman tarvetta on arvioitava
myös työhuippujen tarpeen mukaan.
Maataloustuotannon erityispiirteenä on pellon keskeinen asema yritystoiminnassa. Pelto on
paikkaan sidottu resurssi, jonka saatavuus rajoittaa yritystoiminnan kehittämistä. Peltoa vapautuu markkinoille satunnaisesti. Parhailla tuotantoalueilla kova kysyntä nostaa pellon hintaa, mikä vähentää maatalousyrittäjän edellytyksiä hankkia muita resursseja, ja heikentää yrityskokoa kasvattavien maatalousyrittäjien maksuvalmiutta. Pellon hankintaan tarvitaan vaihtoehtoisia keinoja. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi kotieläinyrittäjien yhteistyö kasvinviljelijöiden kanssa ja karjanlannan levityssopimukset. Samalla voidaan sopia rehuviljojen
suorista ostoista, mikä vähentää rahti- ja käsittelykustannuksia. Yhteistyötä voidaan syventää
siirtymällä yhteiseen viljelykiertoon, josta kaikki osapuolet hyötyvät.
Keskittyminen ydinliiketoimintoon, verkostoituminen, toimintojen ulkoistaminen ja osaamisen jakaminen mahdollistavat maatalousyrityksen kilpailukyvyn parantamisen. Yhteistyö voi
olla ratkaisu myös investointeihin ja resurssien hankintaan, mutta se vaatii maatalousyrittäjiltä ennakkoluulottomuutta. Esimerkiksi yhteisnavetta ei välttämättä edellytä huomattavaa
lisäpellon hankintaa, sillä osakkaat voivat vuokrata peltonsa yhteisnavetalle tai tuottaa sille
rehua ja levittää lannan pelloilleen. Rakentamalla yhteisnavetta voidaan hyödyntää suurtuotannon ekonomiaa. Suurtuotannon etujen vuoksi yhteisyrittäminen tuo yleensä kilpailuetua
yksin yrittämiseen verrattuna. Samalla saadaan lisäosaamista yhteisnavetan voimavaraksi.
Riskejä voidaan jakaa ja välttää liiallista velkaantumista sekä saada mahdollisesti lisää vapaaaikaa.
Kun maatalousyrityksen toimintaa ryhdytään kehittämään ja/tai yrityskokoa kasvattamaan,
aluksi on tarpeen tehdä maatalousyrityksen toiminnan kokonaiskuvaus, jossa esitetään mm.,
miten maatalousyrityksen toiminta on nykyään organisoitu, mitä tuotteita tuotetaan, mitä panoksia käytetään ja millä tuotantoteknologialla panokset muunnetaan tuotoksiksi (kuvio 3.2).
Tämän jälkeen on tarpeen muodostaa uusi tulevaisuutta kuvaava yritystoiminnan kokonaiskuvaus. Siinä selvitetään, millaisia ovat toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutus
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yritystoimintaan sekä millaiseksi yrityskokonaisuutta on tarpeen kehittää, jotta toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kyetään vastaamaan ja visio kyetään menestyksekkäästi toteuttamaan.
Maatalousyrittäjä voi arvioida maatalousyrityksen toiminnan kokonaiskuvauksen pohjalta,
millaisia vaihtoehtoja on olemassa ja voivatko ne mahdollisesti olla nykyisiä parempia. Kuvion 3.2 pohjalta hän selvittää, miten maatalousyrityskokonaisuus ja sen osat toimivat, miten
maatalousyrityksen osat kytkeytyvät ja vaikuttavat toisiinsa sekä miten maatalousyritys kytkeytyy markkinoihin ja toimintaympäristöönsä. Vaihtoehtojen selvittäminen ja kokonaisuuden ymmärtäminen parantavat maatalousyrittäjän edellytyksiä tehdä onnistuneita valintoja ja
päätöksiä monimutkaisessa ja riskipitoisessa toimintaympäristössä.
Varsinainen suunnittelu aloitetaan prosessikaavion laadinnalla. Suunnittelussa edetään kuvioissa 3.3 ja 3.4 esitetyllä tavalla. Kun kokonaisprosessi pilkotaan tarkoituksenmukaisiin
osiin, osaprosessin tai toiminnon kehittäminen tai korvaaminen uudella voidaan toteuttaa kokonaisprosessia tukevalla tavalla. Suunnittelussa laaditaan nykyisen ja vision mukaisen yritystoiminnan prosessikuvaukset. Kuvaukset tarvitaan kokonaisprosessista, osaprosesseista ja
tarvittaessa myös toiminnoista. Nykyisen kokonaistuotantoprosessin, sen osaprosessien ja
toimintojen kehittämiseksi niiden toiminta on kyseenalaistettava mm. kysymällä, miksi nykyään toimitaan tällä tavalla, miksi näitä tuotteita tuotetaan ja näitä panoksia käytetään, miksi
kyseistä teknologiaa hyödynnetään ja kuka vastaa mistäkin prosessista. Kuvausten pohjalta
etsitään uusia ajatuksia, pohditaan niiden hyödyntämistä nykyisten prosessien kehittämisessä
tai uusien prosessien rakentamisessa. Kuvausten pohjalta voidaan selvittää myös mahdollisuuksia hankkia uutta teknologiaa ja vähentää panosten käyttöä, sillä nykyiset prosessit voivat olla tehottomia uudessa toimintaympäristössä.
Maatalousyrittäjä voi hyödyntää kuviota 3.3 esimerkiksi selvittäessään nykyisten tuotantoprosessien tehostamismahdollisuuksia ja kehittämistarvetta tai vaihtoehtoisten tuotantoprosessien hankkimista. Tämän pohjalta hän voi selvittää, ovatko vaihtoehtoiset ja uudet prosessit nykyisiä käyttökelpoisempia ja tuottavatko ne nykyistä paremman tuloksen 21. Prosesseja
kehitetään jatkuvasti, jotta kilpailukykyä kyetään parantamaan. Kun analyysejä syvennetään,
prosessikuvauksen yksityiskohtaisuutta lisätään, jotta maatalousyrityksen kehittämisongelma voidaan optimaalisesti ratkaista. Esimerkiksi uusi kotieläinten ruokintateknologia voi
vähentää rehujen hävikkiä ja nopeuttaa eläinten kasvua, mikä parantaa taloudellista tulosta.
Toiminnan tavoitteet, laatuvaatimukset ja -kriteerit sekä liittymät kokonaisprosessin muihin
osiin on tunnistettava, jotta kokonaisprosessia voidaan tarkoituksenmukaisesti ja tuloksellisesti kehittää.
Kun ammattitaitoinen maatalousyrittäjä korjaa säilörehua, se näyttää helpolta. Hänellä on
tavoitteenaan tuottaa halutun laatuista säilörehua tehokkaasti ja hän tekee parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi. Kun yritystoimintaa kehittävä maatalousyrittäjä perehtyy tällaisiin esi-

21

Budjetointi voidaan nähdä myös tietynlaisena prosessikuvauksena, sillä se kuvaa panoksia ja toimia, joilla
tuotos saadaan aikaan. Se ei kuitenkaan kuvaa kaikkia tuotantoprosessin vaiheita.
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merkkeihin, hän oppii, mitä omassa toiminnassa on parannettava, jotta hän pääsee eroon turhista toimista ja tehottomuudesta. Oleellista on tietää, mitkä asiat ovat onnistumisen kannalta
keskeisiä. Tietoisuus mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kilpailukyvyn parantamisen.
Prosessijohtamisella muutostarpeen tunnistaminen helpottuu. Korjaavat ja kehittävät toimet
voidaan tehdä määrätietoisesti ja viedä ne lopulta jokapäiväisiksi toimiksi.
Suurin hyöty saadaan yleensä uusia vision mukaisia prosessikuvauksia laadittaessa. Niiden
laadinta auttaa maatalousyrittäjää ymmärtämään vaihtoehtoisia prosesseja ja niiden tuomia
uusia mahdollisuuksia. Vaikka uusien prosessikuvausten laatiminen on työlästä ja joskus kallista, hyödyt voivat osoittautua kustannuksia selkeästi suuremmiksi. Maatalousyrittäjän on
selvitettävä aina uusien prosessien vaikutus yrityskokonaisuuteen, jotta kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu kyetään löytämään. Prosessikuvauksia voidaan hyödyntää jatkossa myös
tiedonkeruun kehittämisessä ja työntekijöiden perehdyttämisessä.
Kuviossa 3.5 on esimerkki, jossa nykyinen kuviossa 3.4 esitetty säilörehun tuotantoprosessi
on uudistettu maatalousyrittäjän vision mukaisesti. Siinä kuvataan, mitkä säilörehun tuotantoprosessin toiminnot järjestetään uudelleen, kun maatalousyrittäjä kasvattaa yrityskokoa.
Hän sijoittaa omaa työtään ensisijaisesti ydinliiketoimintaan eli maidontuotantoon. Hän luopuu omista säilörehuntuotannossa tarvittavista koneista, laitteista ja kalustosta sekä vähentää
omaa työpanosta kasvinviljelyssä ulkoistamalla säilörehuntuotannon yhteistyökumppaneiden tehtäväksi. Suunnittelun lähtökohtana on rakentaa uusi navetta ja järjestää kasvituotanto
uudelleen niin, että kasvinviljely ulkoistetaan pääosin urakoitsijoiden tehtäväksi. Vaikka kasvinviljelyn ajallisuuskustannus kasvaa, erikoistumisella ja yhteistyön tuomalla lisäosaamisella voidaan tuottavuutta parantaa ja yksikkökustannuksia alentaa niin paljon, että kokonaishyöty on selvästi ajallisuuskustannusta suurempi. Yhteistyöllä työhuippujen työvoiman tarve
ratkaistaan ja maatalousyrittäjän työnmenekkiä kasvinviljelyssä kyetään selkeästi vähentämään, vaikka yhteistyö ja verkostoituminen lisäävät kommunikointitarvetta ja yhteistyön
johtamiseen menevää aikaa.
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SÄILÖREHUN TUOTANTOPROSESSI: Uusi teknologia
1. VUOSI

kyntö (=> ulkoistus)
äestys (=> ulkoistus)
lannoitus (=> ulkoistus)
kylvö ja jyräys (=> ulkoistus)
rikkakasvien torjunta (=> ulkoistus)
kasvitautien torjunta (=> ulkoistus)
puinti (=> ulkoistus)
kuljetus kuivaamolle
kuivaaminen
kuljetus varastoon ja
varastointi

NURMI PERUSTETAAN ENSIMMÄISENÄ VUOTENA
SUOJAVILJAAN. ENSIMMÄISENÄ VUOTENA PROSESSIN
TUOTOS ON REHUVILJA (MAIDONTUOTANNON
PANOS). SÄILÖREHUSATOA KORJATAAN 2 – 4
VUOTENA.

2 - 4. VUOSI

1. lannoitus
1. kasvuston tarkastus ja suojelu
1. niitto (=> ulkoistus)
1. karhotus (=> ulkoistus)
1. säilörehun korjuu (=> ulkoistus)
1. kuljetus varastoon (=> ulkoistus)
1. tiivistys varastossa (=> ulkoistus)
1. varastointi (=> ulkoistus)
2. lannoitus
2. kasvuston tarkastus ja suojelu
2. niitto (=> ulkoistus)
2. karhotus (=> ulkoistus)
2. säilörehun korjuu (=> ulkoistus)
2. kuljetus varastoon (=> ulkoistus)
2. tiivistys varastossa (=> ulkoistus)
2. varastointi (=> ulkoistus)

Kuvio 3.5. Kehitetty säilörehun tuotantoprosessi nurmi suojaviljaan perustettaessa.
Verkostoituminen auttaa resurssien hankinnassa. Se mahdollistaa maatalousyrittäjän keskittymisen ydinliiketoimintaan. Maatalousyrittäjän on arvioitava, mihin verkostoyhteistyöhön
hän panostaa, millaista verkostoa hän tarvitsee, missä hän on vahvimmillaan ja millaista osaamista on saatavilla sekä mitä hän voi tarjota verkostolle. Osallistujilla on oltava yhteinen
visio ja strategia, jotta yhteistyö saadaan tehokkaaksi ja toiminta luotettavaksi. Strategia on
vietävä käytännön liiketoimintamalliksi. Vaikka yhteistyö ja verkostoituminen perustuvat
kumppanuuteen ja päätökset edellyttävät konsensusta, monenkeskinen yhteistyö vaatii johtajuutta. Määrätietoinen toiminta ilman johtajuutta on mahdotonta. Oleellista on saada osallistujat aidosti tekemään yhteistyötä yhteiseksi hyväksi. Yhteistyön ja verkostoitumisen hyödyt saavutetaan, kun osallistujien intressit kohtaavat toisensa. Maatalousyrittäjät ratkaisevat
yrityskohtaisesti, miten he resurssien hankinnan järjestävät.
Kun maatalousyrittäjä on laatinut nykyisen tuotannon ja uusien vaihtoehtoisten tuotantokokonaisuuksien toiminnan kokonaiskuvaukset (kuvio 3.2) sekä prosessikokonaisuuden, osaprosessien ja tarvittaessa toimintojen kuvaukset (kuviot 3.3 – 3.5), hän kykenee niiden pohjalta hahmottamaan, mitä tuotteita tuotetaan ja minkä verran, mitä panoksia tarvitaan, millaista teknologiaa hyödynnetään sekä minkä verran ja millaista työpanosta tarvitaan kuhunkin työvaiheeseen. Prosessien keskinäisen yhteyden tunnistaminen ja prosessien kehittäminen mahdollistavat maatalousyrityksen kilpailukyvyn parantamisen.
Maatalousyrittäjä kehittää suunnitelmaansa iteratiivisen päätöksenteon prosessimallin (taulukko 2.1) mukaisesti ja valmistautuu kehittämispäätöksen toimeenpanoon. Lopuksi hän laatii projektikuvauksen, jossa esittää kehittämisprojektin investointi- ja käyttöönottovaiheet,
eläinten ja liikepääoman hankinnan sekä hankintojen ajoittamisen, mikä auttaa myös lupien
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haussa ja kehittämisprojektin riskien hallinnassa. Myös maatalousyrityskohtaiset erityispiirteet ja tarkastuslistat sisällytetään projektikaavioon, jotta tuotanto saadaan suunnitellusti
käyntiin.

3.4.3 Laatujohtaminen
Strategia ja visio ovat maatalousyrityksen laatujohtamisen perusta. Laatujohtamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa laadukasta toimintaa hallitaan strategisesti.
Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen suorituskyky syntyy toiminnan laadun tuloksena.
Laadukkaat ja hyvin suunnitellut prosessit mahdollistavat tehokkaan tuotannon ja laadukkaan
toiminnan. Jatkuvana tavoitteena on prosessien laadun parantaminen. Taustalla on ajatus, että
asiat voidaan tehdä aina aiempaa paremmin. Prosessien tehokkuus on edellytys laadukkaalle
toiminnalle. Tehottomuuden poistaminen ja resurssien uudelleen kohdentaminen mahdollistavat kannattavuuden parantamisen. Maatalousyrityksessä laadukkaat, hyvin organisoidut
prosessit auttavat laadun hallinnassa, tuotannon ja toiminnan kehittämisessä sekä kannattavan tuotannon saavuttamisessa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä maatalousyrittäjän on tiedostettava laatujohtamisen antamat mahdollisuudet ja hyödynnettävä niitä.
Asiakaslähtöisyys on kaiken laatuajattelun perusta. Se on yleensä määritetty tuotteen kykynä
täyttää tai ylittää asiakkaiden vaatimukset ja odotukset. Laatu voidaan jakaa kolmeen eri tasoon: minimilaatu, peruslaatu ja asiakaslaatu. Minimilaadulla tarkoitetaan lainsäädännön/viranomaisten esittämiä vaatimuksia, jotka on täytettävä. Peruslaadun täyttävän tuotteen on
minimivaatimusten lisäksi täytettävä yrityksen itsensä määrittelemät vaatimukset. Yleensä
minimilaatu- ja peruslaatuvaatimukset ovat mitattavissa. Näiden lisäksi asiakkaalla voi olla
tuotteelle myös muita vaatimuksia ja odotuksia, jotka määrittelevät asiakaslaadun kuten mieltymykset, tuoteominaisuudet, tuotantotapa, tuotteen eettisyys ja ympäristövaikutukset.
Asiakkaat päättävät, mitä he pitävät hyvänä laatuna. Siten asiakkaat, eivät maatalousyrittäjät
eivätkä elintarvikeyritykset, määrittävät laadun. Ostopäätökset tekevät asiakkaat. He ostavat
tuotteita, jotka he kokevat tarpeellisiksi ja jotka miellyttävät heitä. He ovat yhä kiinnostuneempia ruokansa alkuperästä. He odottavat ruoan teknisen laadun lisäksi siltä myös muita
ominaisuuksia. He haluavat tietää, millaisia panoksia ruoantuotantoketjussa käytetään, millaisella tuotantotavalla niitä tuotetaan ketjun eri vaiheissa ja miten eläinten terveydenhoito ja
lääkitseminen maatalousyrityksissä toteutetaan. Kuluttajien vaatimukset tuovat painetta
muuttaa maatalousyritysten tuotanto- ja toimintaprosesseja.
Maatalousyrittäjän on sitouduttava laatutyöhön22 koko maatalousyrityksen tasolla. Kokonaislaadulla tarkoitetaan tuotantoprosessin laatua, toiminnan laatua ja tuotteen laatua. Laatujohtamisen kulmakivenä on kaikkien sitoutuminen laadukkaaseen toimintaan. Laatujohtamisella maatalousyrittäjä tavoittelee laadukkaita tuotteita, laadukasta ja tehokasta toimintaa
sekä suorituskyvyn ja maatalousyrityksen kannattavuuden parantamista. Kannattava tuo-

22

Laadunhallintajärjestelmän pohjaksi voidaan ottaa ISO 9000 - 9001 tai TQM -järjestelmä.
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tanto, tunne tarpeellisuudesta ja se, että yrittämisellä ja työllä on aidosti merkitystä, kannustavat laadukkaaseen toimintaan. Laatujohtaminen maatalousyrityksessä kytkeytyy strategian
toteuttamiseen ja se sisällytetään osaksi prosessijohtamista. Laatujohtaminen edellyttää maatalousyrittäjältä tiivistetysti seuraavia toimia23:
 Luo informaation keruujärjestelmä.
 Määrittele toiminnan tavoitteet (asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet).
 Laadi toimintasuunnitelma (strategia taustalla), jolla tavoitteet saavutetaan.
 Ota kaikki yrityksessä toimivat mukaan prosessi- ja laatujärjestelmän kehittämiseen.
 Kuvaa nykyinen toimintaprosessi kaaviona ja selvitä sen käyttämät resurssit ja laatuvaatimukset sekä määritä kriittiset kohdat, missä tarkkailua, testaamista ja mittaamista tarvitaan.
 Kehitä nykyistä toimintaprosessia, tee uudet prosessikaaviot ja selvitä resurssitarve.
Määritä uudet kriittiset kohdat, missä tarkkailua, testaamista ja mittaamista tarvitaan.
 Tarkkaile ja kontrolloi maatalousyrityksen prosesseja, jotta ne toimivat halutusti. Näin
toimien parannetaan edellytyksiä saavuttaa yritystoiminnalle asetetut tavoitteet.
 Luo normit ja määrälliset mittarit jokaiselle edellä määritetylle kriittiselle kohdalle. Selvitä niiden avulla prosessien tehokkuus ja laatu sekä poikkeamat asetetuista normeista ja
tavoitteista, jotta poikkeamien syihin kyetään puuttumaan ja tavoitteet saavuttamaan.
 Kehitä informaatiojärjestelmää ja prosessien kontrollisysteemiä siten, että maatalousyrityksen suoritustasoa ja kilpailukykyä kyetään parantamaan.
 Laadi toimintaohjeet.
 Sovella jatkuvan parantamisen periaatetta.
Laatukustannukset jakautuvat kahteen osaan: kustannuksiin, joilla täytetään asiakkaiden vaatimukset ja kustannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, että asiakkaiden vaatimuksia ei kyetä täyttämään. Laatukustannuksia muodostuu kontrollointikustannuksista ja epäonnistumisen aiheuttamista kustannuksista. Kontrollilla voidaan poistaa virheellistä toimintaa ja varmistaa
tuotteiden laatu, mistä aiheutuu mm. lajittelu-, mittaus- ja testauskustannuksia. Epäonnistumisesta aiheutuu menetyksiä kuten tuotteen hylkäystä, häiriöaikakustannuksia ja laatuhinnoittelussa häviämistä. Toisaalta hyvä laatu parantaa mainetta, lisää asiakasuskollisuutta ja
vähentää tuotanto- ja laatukustannuksia.
Prosessien organisointi ja kehittäminen ovat tärkeä osa laadun hallintaa. Prosesseja järkeistämällä ja kehittämällä on mahdollista tuottaa laadukas lopputuote kustannustehokkaasti.
Laadukkaan toiminnan vastuu ja kontrolli ulotetaan kaikille tasoille ja kaikkiin toiminnan
vaiheisiin. Laatu ja kustannukset eivät ole keskenään ristiriidassa, sillä laadukkaiden prosessien ansiosta yritystoiminta tehostuu, tuottavuus kasvaa, kilpailukyky paranee, yksikkökustannukset alenevat ja taloudellinen tulos paranee. Laatutyö itsessään kannustaa toiminnan
jatkuvaan parantamiseen ja tehostamiseen. Yritystoimintaa voidaan kehittää, mikä vähentää
myös tuotanto-ongelmia.
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Tehtävälistan laadinnassa on hyödynnetty ”laatugurujen” Deming, Feigenbaum, Juran ja Ishikawa ajatuksia.
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Maatalousyrittäjien asiakkaina ovat elintarvikeyritykset ja muut maataloustuotteita ostavat
tahot. Viimekädessä laadun määrittelee loppuasiakas eli kuluttaja. Jos kuluttajien asettamia
laatutavoitteita ei saavuteta, elintarvikkeiden hintaa joudutaan laskemaan, hylkyyn menevä
osuus kasvaa, hukka-aika lisääntyy ja tuotteiden palautukset yleistyvät, mikä lopulta heikentää koko kotimaisen maatalous- ja elintarvikesektorin kilpailukykyä. Laatu on ymmärrettävä
enenevässä määrin koko ruokaketjun laaja-alaisena kehittämisenä, joka lähtee asiakkaiden
tarpeiden tyydyttämisestä ja tähtää kannattavaan liiketoimintaan sekä pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Laatujohtamisessa oleellista on yritystoiminnan yhdenmukaisuus vaatimuksiin nähden.
Eri tuotantotavoilla kuten luomutuotannolla on mahdollista saada lisäarvoa. Myös uusilla
ominaisuuksilla ja tuotantotavoilla voidaan hakea lisäarvoa. Kuluttajat voivat maksaa ruoastaan enemmän, jos sen tuotantotapa, esimerkiksi eläinten kohtelu, on heidän arvojensa ja
odotuksiensa mukaista. Jos lupauksia ei pidetä, syntyy asiakastyytymättömyyttä. Laatujohtamisessa oleellista on asiakastyytyväisyys. Tällöin prosessi rakennetaan asiakasprosessina,
jossa kuvataan vaiheittain tuotteen tuottaminen, jotta asiakastyytyväisyys saadaan riittävälle
tasolle. Oleellista on johtaa koko asiakasprosessia eikä yksittäisiä toiminnan osia. Maatalousja elintarviketuotannossa tärkeää on tuntea koko prosessi, jolla tuote tuotetaan ja miten se
tuodaan kuluttajan saataville. Haluttu tulos saavutetaan tehokkaasti, kun toimintoja ja niihin
liittyviä resursseja johdetaan prosesseina.
Kuluttajat ovat arvostaneet suomalaista ruokaa, mutta jos suomalaisten ja ulkomaalaisten
elintarvikkeiden hintaero kasvaa, suomalaisten elintarvikkeiden kysyntä pienenee. Viime aikoina elintarvikkeiden hintakilpailu on ollut kovaa. Kauppa on korostanut kuluttajille hinnan
tärkeyttä suhteessa muihin tekijöihin. Kauppa on omilla tuotemerkeillään hämärtänyt elintarvikkeiden alkuperää. Tällaisesta kilpailusta voi seurata se, että kuluttaja ei miellä elintarvikeostoksilla ollessaan laatueroja samalla tavalla kuin esimerkiksi auto-ostoksilla. Laatu on
koetuksella Suomessa etenkin, kun Suomesta puuttuu Ranskaa ja Italiaa vastaavat nautinnollisuuden kulttuurin perinteet.
Maatalousyrittäjän on saatava lisälaadusta lisähintaa, jotta hänen kannattaa tuottaa yli perustason laatua. Perusmaataloustuotteille on vaikea saada laadusta lisähintaa. Maataloustuotteiden hinta pohjautuu pitkälti bulkkituotteen markkinahintaan. Tähän saattaa olla syynä se, että
kuluttajilla ei ole riittävästi tietoa laatutekijöistä tai sitten niistä ei haluta maksaa lisähintaa.
Elintarviketeollisuudessa on luotettu pitkälti kotimaisuuteen (suomalaisuus). Kuluttajien
mielikuvat ja maatalouden nopea rakennemuutos voivat muuttaa käsitystä kotimaisuuden
eduista, sillä nykyään esimerkiksi lehmät pidetään kesäisinkin pääsääntöisesti pihatoissa laiduntamisen sijaan.

3.5 Yhteistyö strategisena vaihtoehtona
Markkinoiden, maatalouspolitiikan ja toimintaympäristön muutosten vuoksi maatalousyrittäjät hakevat uusia toimintatapoja, jotta he pärjäisivät kilpailussa. Kehittämistoimilla luodaan
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edellytyksiä tulevaisuuden yrittämiselle. Yhteistyö ja verkostoituminen mahdollistavat yritystoiminnan kehittämisen uudelta pohjalta. Se mahdollistaa yrityskoon kasvun ja maatalousyrittäjän keskittymisen ydinliiketoimintaan, mikä lisää resurssien käyttöastetta, tehostaa niiden käyttöä ja mahdollistaa niiden uudelleen kohdentamisen. Yhteistyökumppanit voivat toteuttaa ydinliiketoimintaa tukevia osaprosesseja tai prosesseja voidaan ulkoistaa laajassa mitassa, jolloin syntyy yhteistyöverkosto. Yhteistyöllä maatalousyrittäjä voi saavuttaa erikoistumisen ja suuruuden ekonomian tuomia hyötyjä.
Toimintaympäristön muutoksen myötä teknologia kehittyy ja maatalousyritysten koko kasvaa, mikä merkitsee tuotantoon sidotun pääoman määrän absoluuttista ja suhteellista kasvua.
Investointitarpeet voivat olla niin suuria, että maatalousyrittäjä ei yksin kykene niitä toteuttamaan. Siksi on tarpeen hakea vaihtoehtoja resurssien hankintaan. Yhteistyö ja verkostoituminen voivat olla ratkaisu resurssien hankintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen, sillä ne
muodostavat omalta osaltaan resurssilähteen.
Maataloustuotannon kausiluonteisuus rajoittaa panosten, etenkin koneiden ja laitteiden, tehokasta käyttöä ja alentaa siten pääoman tuottavuutta. Tämä lisää tarvetta hakea uusia ratkaisuja
maatalousyrityksen tuotantoprosessien järjestämiseen ja työhuippujen työvoimatarpeen hallintaan. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla voidaan vastata näihin haasteisiin. Ne voivat olla
osaratkaisu pellonkäytön tehostamiseen ja monipuolistamiseen, sillä ne mahdollistavat lannanlevitysalan lisäämisen ja resurssien käytön tehostamisen. Yhteistyö ja verkostoituminen
voivat tuoda maatalousyrittäjälle myös uuden yritystoiminnan kehittämismahdollisuuden kuten urakoinnin aloittamisen.
Yhteistyön aloittaminen ja verkostoituminen ovat maatalousyrittäjälle strategisia valintoja.
Yhteistyön aloittamisen ja verkostoitumisen avulla maatalousyrittäjä pyrkii toteuttamaan yritystoiminnan tavoitteet uudella tavalla. Yhteistyön aloittaminen ja verkostoituminen ovat tavoitteellista ja pitkäaikaiseksi tarkoitettua toimintaa. Niillä tavoitellaan lisäarvoa ja parannetaan maatalousyrityksen kilpailukykyä. Yhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteena on tuottaa
taloudellista hyötyä niihin osallistuville. Pitkäkestoisen yhteistyön onnistuminen edellyttää,
että maatalousyrittäjä suhtautuu asennetasolla positiivisesti verkostoitumiseen, hänellä on
kyky ja halu tehdä yhteistyötä ja hän sopeutuu niiden vaatimiin kompromisseihin. Yhteistyö
on kestävällä pohjalla, kun kaikki osallistujat kokevat hyötyvänsä siitä ja se tukee heidän
tavoitteitaan. Yhteistyö sopii parhaiten suhteellisen tasavahvojen kumppanien toiminnaksi,
kun heillä kullakin on siihen jotakin annettavaa ja he kaikki hyötyvät siitä.
Maatalousyrittäjä päättää lähtökohdistaan, kehittääkö hän maatalousyrityksen toimintaa yksin vai yhteistyössä muiden kanssa. Maatalousyrittäjä, jonka strategisessa ajattelussa korostuu itse tekeminen sekä resurssien omistaminen ja hallinta, ei yleensä koe yhteistyötä tai verkostoitumista mahdollisena tai tavoiteltavana vaihtoehtona. Esimerkiksi urakointipalveluiden hankinta on hänelle kapasiteettialihankintaa, jossa alihankkijat kilpailutetaan tapauskohtaisesti.
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3.5.1 Yhteistyön aloittaminen
Yhteistyösuhteen rakentaminen edellyttää aloitteentekijää, jolla on tarve kehittää yritystoimintaa yhteistyön pohjalle (kuvio 3.6). Yhteistyön edellytyksiä kannattaa pohtia myös potentiaalisten osallistujien lähtökohdista ja yhteistyökokonaisuuden näkökulmasta. Se helpottaa kumppaneiden hakua ja ajatusten esittelyä. Aloite esitetään henkilöille, joiden tapa toimia
sopii kokonaisuuteen. Kukin heistä arvioi omasta näkökulmastaan yhteistyön tarpeen ja yhteistyökumppanien soveltuvuuden, joka muodostuu heidän kyvystään täyttää oma osuutensa
sekä luottamuksesta kumppanien haluun toimia yhteistyössä kaikkia osanottajia hyödyttävällä tavalla. Jos sitoutuminen yhteistyöhön rajoittaa liikaa omien tavoitteiden toteuttamista,
siihen ei ryhdytä. Jos potentiaalinen osanottaja päätyy tulokseen, että yhteistyön edut ovat
riittävät ja yhteistyön onnistuminen on todennäköistä, hän lähtee mukaan yksityiskohtaiseen
yhteistyösuhteen rakentamiseen ja suunnitteluun. Keskeistä on ratkaista, miten tulevaisuuden
haasteisiin vastataan ja miten kilpailussa pärjätään.

Aloitteentekijä
 Hahmottelee tavoitteita ja lähtökohtia yhteistyölle
 Hakee potentiaalisia yhteistyökumppaneita

Potentiaaliset yhteistyökumppanit
 Arvioivat tavoitteita ja lähtökohtia omasta näkökulmastaan

Yhteistyöstrategia

Osallistujien omat strategiat

Kilpailuetua ydinbisnestä
tukevista toimista
 resurssien vapauttaminen

Kilpailuetua keskittymällä
omaan ydinbisnekseen
 resurssien tehokas käyttö

Yhteistyön käynnistävät he, joilla on yhteinen näkemys eduista
– Viimeistellään yhteistyöstrategia ja toiminnan organisointi
– Päätetään yhteistyön johtamisesta
– Sovitaan käytännön toimista

Kuvio 3.6. Yhteistyösuhteen rakentaminen.
Yhteistyöverkoston rakentamisessa edetään iteroiden kuten maatalousyrityksen päätösprosessissa (ks. luku 2). Iterointiprosessin myötä suunnittelu syvenee, mikä parantaa onnistumisedellytyksiä. Yhteistyöverkoston rakentajat laativat yhteistyösuunnitelman, määrittävät
yhteistyön tavoitteet, laatuvaatimukset ja -kriteerit, päättävät yhteistyön organisoimisesta ja
johtamisesta, jotta yhteistyö kyetään toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti. He päättävät, miten yhteistyöverkoston prosesseja ja toimintoja toteutetaan yhdessä ja mitä tehdään itse.
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Osaamisen hyödyntäminen, resurssien uudelleen kohdentaminen ja yhteistyöverkoston tuotantokapasiteetin optimointi ovat keskeisiä päätettäviä asioita. Lopuksi strategia viimeistellään käytännön tehtäviksi ja toimenpiteiksi. Tavoitteena on saada toiminta tehokkaaksi koko
yhteistyöverkoston tasolla. Tällöin yksittäiset toiminnot tukevat toisiaan, mikä parantaa kaikkien osallistujien menestymisedellytyksiä. He, joiden oman strategian toteutusta yhteistyöhanke palvelee, käynnistävät yhteistyön suunnitelman pohjalta.
Yhteistyöllä saavutetaan etuja, jotka yksin toimimalla on usein mahdotonta saada. Erilaisia
yhteistyömuotoja ja -vaihtoehtoja hyödyntämällä maatalousyrittäjät mahdollistavat yritystoiminnan kokonaisvaltaisen uudelleen järjestelyn. Yhteistyötä on mahdollista tehdä koko maatalousyritysten tasolla, osaprosesseissa tai toiminnoissa ja erilaisina yhteistyömuotoina. Yhteistyöverkostossa työvoiman ja pellon hankinta helpottuu. Myös pääomarakenteen hallintaan yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia. Kannattavuutta voidaan parantaa tehostamalla toimintaa. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä:
 ydinosaamiseen keskittyminen,
 kokonaisosaamisen kasvattaminen,
 työn ja pääoman käytön tehostaminen,
 suurtuotannon etujen saavuttaminen,
 keskinäisen luottamuksen ja vastuun kannon lisääminen,
 benchmarking-menetelmän hyödyntäminen ja
 vapaa-ajan lisääminen.
Kun maatalousyrittäjä keskittyy ydinliiketoimintaan, hän voi tehostaa toimintaansa. Olemalla ydinliiketoiminnan paras osaaja ja täydentämällä muita toimintoja tehokkaalla yhteistyöllä hän saavuttaa yleensä parhaan lopputuloksen. Benchmarking-menetelmää hyödyntämällä maatalousyrittäjä pyrkii oppimaan parhailta mahdollisilta esikuvilta. Tavoitteena on
löytää yritystoiminnan keskeiset erot ja sen jälkeen erojen taustalla olevat syyt. Benchmarkingilla saadaan tietoja ja opitaan taitoja, joita voidaan hyödyntää omassa maatalousyrityksessä. Se edellyttää luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista. Jotta yhteistyösuhde olisi
kestävällä pohjalla, sen on tähdättävä kaikkien osapuolten hyötyyn. Oikein valitut yhteistyökumppanit ovat alojensa osaajia ja tuovat osaamisensa yhteiseksi hyväksi. Yhteistyö voi johtaa lopulta yhteistyöverkoston syntyyn, jolloin yritystoimintaa voidaan yhdessä kehittää edelleen ja tehostaa tuotantoa.

3.5.2 Yhteistyön tasot
Yhteistyötä voidaan tehdä monella tasolla (kuvio 3.7). Osa maatalousyrittäjistä pitää perinteistä naapuriapua yhteistyönä, vaikka se on tyypillisesti osa spontaania sosiaalista kanssakäymistä. Sosiaalinen kanssakäyminen on luonnollista ihmisten välistä toimintaa, eikä siihen
liity järjestelmällisen yhteistyön piirteitä. Yksinäiseksi koetussa maatalousyrittämisessä yhteinen tekeminen lisää kontakteja ja sosiaalista kanssakäymistä, mikä parantaa maatalousyrittäjien elämän laatua, henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Yhteistyön syvällisyys ja osallistujien
keskinäinen riippuvuus kasvavat
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(Naapuriapu, sosiaalinen kanssakäyminen)
Osto- ja hankintayhteistyö
Yhteisyrityksen osakkuus
Koneiden ja/tai laitteiden yhteisomistus ja -käyttö
Vaihtotyö

Tuotantoprosessin tai toiminnon ulkoistaminen
Keskinäinen yhteistyö
Yhteisyritys

Kuvio 3.7. Yhteistyön tasot.
Yhteistyön syventyessä osapuolten strateginen riippuvuus toisistaan kasvaa. Järjestelmällistä
yhteistyötä ovat osto- tai hankintayhteistyö, yhteisyrityksen osakkuus, koneiden ja/tai laitteiden yhteisomistus ja -käyttö, vaihtotyö, tuotantoprosessin tai toiminnon ulkoistaminen sekä
keskinäinen yhteistyö ja yhteisyritys. Osto- ja hankintayhteistyön tavoitteena on kasvattaa
ostomääriä ja saada kustannusetuja rehujen, lannoitteiden tai muiden panosten hankinnassa.
Yhteisyrityksen osakas omistaa yhteisyrityksen osakkeita tai osuuksia kuten yhtiöitetyssä
viljankuivaamossa tai rehunvalmistamossa. Jos hän osallistuu yhtiön töihin, hän toimii yhtiön
palkkatyöntekijänä. Yhteisomistukseen hankitaan koneita ja/tai muita tuotantovälineitä, joita
kaikki osaomistajat käyttävät. Esimerkiksi säilörehunkorjuukoneiden yhteisomistusmalleissa
on tyypillistä, että koneita käytetään yhdessä ja että osakkaat käyttävät yhteiskoneiden lisäksi
omia koneitaan ja tarjoavat työvoimaa, jolloin saadaan lyhytaikaisen työhuipun työvoimatarve katetuksi.
Vaihtotyö voi olla esimerkiksi yhteistyötä, jossa yksi osallistuja äestää pellot, toinen levittää
lannoitteet ja kolmas kylvää. Ulkoistaminen on yhteistyöasetelma, jossa maatalousyrittäjä
antaa tuotantoprosessin urakoitsijan tehtäväksi eikä hänellä itsellään ole koneita sen tekoon.
Kuviossa 3.8 esitetään esimerkkinä kahden maitotilayrittäjän ja yhden urakoitsijan yhteistyön lähtökohdat ja visio tavoitetilasta. Keskinäinen yhteistyö sitoo kaikkia osapuolia. Esimerkiksi maitotilayrittäjä ja hiehonkasvattaja eivät kykene toimimaan ilman kumppaniaan.
Hiehonkasvatuksen palauttaminen itse hoidettavaksi edellyttää maitotilayrittäjältä liiketoiminnan uudelleen järjestelyä. Yhteisyrityksen kuten yhteisnavetan perustaminen on esimerkki syvimmälle menevästä yhteistyöstä, jolloin osallistujat luopuvat itsenäisistä strategioista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta ilman yhteistä strategiaa.
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Nykyinen
toimintaympäristö
Maitotilayritys 1
- Strategia
- Resurssit
- Osaaminen
Maitotilayritys 2
- Strategia
- Resurssit
- Osaaminen

Urakoitsija 1
- Strategia
- Resurssit
- Osaaminen

Tulevaisuuden
toimintaympäristö
VISIO YHTEISTYÖN
TAVOITETILASTA
TULEVAISUUDESSA

Yhteistyöajatus
• Yhteinen
strategia
• Resurssien
tehokas käyttö
• Osaamisen
hyödyntäminen

• Osallistujien omien
strategisten ja
taloudellisten tavoitteiden
yhteensovittaminen
yhteistyöstrategian kanssa

• Käsitys yhteistyön
hyödyistä ja käytännön
toimintaedellytyksistä

Kuvio 3.8. Maitotilayrittäjien ja urakoitsijan yhteistyön lähtökohdat ja visio tavoitetilasta.
Pitkälle menevä yhteistyö ja laajojen yhteistyöverkostojen rakentaminen vaativat huolellista
suunnittelua ja suunnitelmien toteutusta. Syvenevälle yhteistyölle on tyypillistä laajat vaikutukset kumppaneiden toimintaan. Yhteistyön käynnistäminen tai laajentaminen ei yleensä
muuta toimintatapaa ainoastaan yhteistyön kohteena olevassa prosessissa tai toiminnossa,
vaan se vaikuttaa myös muihin prosesseihin tai toimintoihin, mikä on otettava suunnittelussa
huomioon. Yhteistyöhön ryhtyminen on suunniteltava yhtä tarkoin kuin suuret investoinnit.
Pitkälle menevään yhteistyöhön investoidaan suuri määrä fyysistä pääomaa mutta paljon
myös henkistä pääomaa. Strategisten investointien kestoaika on pitkä, joten yhteiseen toimintaan liittyvien riskien hallintaan on myös panostettava.

3.5.3 Yhteistyön johtaminen
Tulevaisuutta on ennakoitava, haasteisiin on vastattava ja strategiseen johtamiseen on panostettava. Yhteistyön ja verkoston luonnin taustalle tarvitaan markkinoiden ja kilpailun analyysi, jonka pohjalta muodostetaan tulevaisuuden visio. Strategiatyö alkaa tavoitteiden ja tahtotilan selvittämisestä. Yhteistyön tavoitteet asetetaan vision pohjalta. Kun yhteistyön kilpailuedut on tunnistettu, tehdään strategiset valinnat ja rakennetaan yhteistyöverkostolle suunnitelma, jolla yhteistyötahojen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan. Strategia viedään käytäntöä palvelevaksi liiketoimintamalliksi, jossa tuodaan
esille yhteisesti sovitut pelisäännöt ja pelkistetty johtamisjärjestelmä, joka perustuu yhteiseen
tahtotilaan ja valmiuteen olla toisten johdettavissa. Sen avulla käytännön toiminta saadaan
toteuttamaan strategiaa.
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Vaikka yhteistyö ja verkostoituminen perustuvat kumppanuuteen ja päätökset edellyttävät
konsensusta, monenkeskinen yhteistyö vaatii johtajuutta. Osallistujien strategiset ja taloudelliset tavoitteet on kyettävä sovittamaan yhteen, jotta yhteistyölle on edellytyksiä. Määrätietoinen johtaminen auttaa yhteistyötä tekevät saavuttamaan strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Prosessit, osaprosessit ja toiminnot on nähtävä osana kokonaisuutta, jotta niitä voidaan johtaa tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisuuden kannalta tehokkaasti. Liiketaloudellisen kannattavuustavoitteen hahmottaminen on oleellista, jotta yhteistyötä voidaan ohjata osapuolten kannalta optimaalisesti.
Yleensä johtamisen ja kannattavuuden näkökulmasta ongelmallista on voimavarojen liiallinen hajauttaminen eri toimintoihin, jolloin ne eivät ole tehokkaassa käytössä. Yhteistyösuhteiden rakentamista onkin tarkasteltava myös ”puhtaalta pöydältä”. Se mahdollistaa uusien
näkökulmien muodostamisen ja riittävän määrän vaihtoehtoja, joista valinta tehdään. Näin
toimien on mahdollista löytää uusia ratkaisumalleja, uusia kumppaneita ja uutta sisältöä vanhoillekin asioille, mikä voi parantaa kilpailukykyä ja tarjota kumppaneille uusia mahdollisuuksia.

3.5.4 Yhteisyritys
Kun maatalousyrittäjä hakee kokonaisvaltaisesti uusia ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseen, yhteisyritys voi olla paras vaihtoehto. Yhteisyrityksessä toimivilla henkilöillä strategisen ajattelun on oltava samankaltainen sekä heidän arvojensa, visionsa ja toiminta-ajatuksensa on oltava yhtenevä. Heidän omat tavoitteet on kyettävä sovittamaan yhteen ja lisäksi
ne on yhteen sovitettava muiden yhteistyökumppaneiden tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi
yhteisnavetta voi hakea kilpailuetua keskittymällä ydinbisnekseen ja tekemällä kumppaneidensa kanssa yhteistyötä ydinbisnestä tukevissa osaprosesseissa tai toiminnoissa.
Kovenevan kilpailun myötä maatalousyrittäjillä on tarve hakea strategisia vaihtoehtoja. Yhteisyrityksen perustaminen on esimerkki strategisesta vaihtoehdosta. Yhteisyrityksen perustaminen ja tuotantotoiminnan uudelleen järjestely vaativat kokonaisvaltaista ja laaja-alaista
yritystoiminnan uudelleen suunnittelua. Yhteisyrityksessä strategia tulisi laatia kokonaisuuden tasolle ja tarvittaessa täydentää sitä muiden yhteistyökumppaneiden strategioiden kanssa
yhteensopivaksi. Yhteisyrityksen perustaminen on iso hanke, joten sitä varten tarvitaan muutossuunnitelma ja sen läpiviemiseksi erillinen projekti. Projektia on johdettava siten, että yhteisyrityksen perustaminen ja käyttöönotto kyetään toteuttamaan suunnitellulla aikavälillä.
Muutos merkitsee myös tehtävien ja vastuiden uudelleen määrittämistä.
Yhteisyrityskään ei selviä kaikista toimista omin voimin parhaalla tavalla, sillä osakkaiden
ydinosaaminen ei riitä kaikille osa-alueille. Yhteisyrityksessä haasteena on keskittyä ydinliiketoimintaan ja saada muu toiminta tukemaan sitä (kuvio 3.9). Yhteistyö ja isojen kokonaisuuksien hallinta asettavat haasteita johtamiselle. On määritettävä kattavasti, miten yhteisyritystä ja yhteistyöverkostoa johdetaan, strategiaa toteutetaan ja onnistumista seurataan.
Osaprosessien ja toimien eri vaiheet on kytkettävä yhdeksi kokonaisuudeksi.
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Toimintaympäristö, markkinat ja maatalouspolitiikka

Yhteisyritys – yhteistyön lähtökohdat ja edellytykset
 Strateginen ajattelu on yhtenevä
 Osallistujilla ovat yhtenevät arvot, visio ja toiminta-ajatus
 Omat tavoitteet ovat yhteen sovitettavissa muiden osallistujien kanssa

Yhteisyritys

Yhteistyökumppanit

Ydinliiketoimintaan keskittyminen

Ydinliiketoimintaa tukevat toiminnot

• Kilpailuetua ydinliiketoiminnasta
• Erikoistumisen hyödyt
• Osaamisen kasvu

• Kilpailuetua kumppanuudesta
• Osaamisen hankinta
• Resurssien hankinta

Yhteisyrityksen ja yhteistyökumppaneiden strategian luonti
 Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen



Resurssien käytön tehostaminen
Työn käytön tehostaminen ja osaamisen kasvu

 Kannattavuuden ja taloudellisen tuloksen parantaminen
Kuvio 3.9. Yhteisyrityksen kokonaisvaltainen toiminta ja tehtävien jako.
Esimerkkinä voidaan käyttää yhteisnavettayrittäjiä, jotka ovat lähteneet kehittämään yritystoimintaa ennakkoluulottomasti. He ovat yhdessä rakennuttaneet navetan sekä hankkineet
sinne koneet ja kaluston. Koska yhteisnavetta on vain osainvestointi, he ovat hankkineet vielä
peltoa ja eläimiä sekä järjestäneet kasvinviljelyn tukemaan ydinliiketoimintaa. Yhteisnavettayrittäjillä, kuten muillakin yritystoimintaa kehittävillä maatalousyrittäjillä, resurssitarve
kasvaa ja osaamisen merkitys korostuu. Peltoa, pääomaa, työvoimaa ja osaamista tarvitaan
lisää. Tässä tehtävässä hyvin toimiva yhteistyöverkosto on selkeä kilpailuedun lähde.

3.5.5 Yhteisyrittämisen edut ja haitat
Muutamat maatalousyrittäjät ovat kehittäneet yritystoimintaansa perinteisestä tavasta poiketen ja yhdistäneet liiketoimintansa yhteisyritykseksi. He keskittyvät ydinliiketoimintaan ja
verkostoituvat. Kilpailuedun saavuttaminen on ollut heille keskeisin tavoite. Yhteisyrittäminen ja verkostoituminen mahdollistavat johtamisen ja tuotantotoiminnan tehostamisen ja yksikkökustannusten alentamisen perinteiseen maataloustuotantoon verrattuna. Liittoutumalla
ja resurssit uudelleen kohdentamalla saavutetaan erikoistumisen hyötyjä. Toimiva yhteistyö
edellyttää, että kaikki osapuolet kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä.
Osa yhteisyrityksistä sisältää kaiken maatalousyrittämisen ja osa niistä hoitaa jotakin maatalousyrittämisen osa-aluetta. Esimerkiksi yhteisnavettayrittäjillä voi olla yhteinen navetta, mutta
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he pitävät pellot omassa omistuksessaan. Tällöin omat maatalousyritykset toimivat sopimusyrityksinä ja kasvinviljely on yhdistetty palvelemaan yrityskokonaisuutta. Yhteisyrittämisessä, kuten muussakin maatalousyrittämisessä on vaarana voimavarojen liiallinen hajauttaminen eri toimintoihin, jolloin ne eivät ole tehokkaimmassa ja tuottavimmassa käytössä.
Tähän haasteeseen maatalousyrittäjät ovat vastanneet verkostoitumalla ja keskittymällä ydinliiketoimintaan.
Yhteisyrittäjiksi on ryhdytty, kun yksin toimien ei enää ole kyetty kehittämään omaa maatalousyritystä tavoitteiden mukaisesti. Yhteisyrittämisellä on tavoiteltu liiketoimintaosaamisen
ja tuotannollisen osaamisen parantamista, tuotannon tehostamista, yksikkökustannusten alentamista ja taloudellisen tuloksen parantamista, riskien hallitsemista sekä työtaakan ja paineen
vähentämistä, työn helpottamista, vastuunjakoa ja vapaa-ajan lisäämistä. Yhteisyrittämisellä
on mahdollistettu myös pääoman ja työvoiman hankinnan helpottuminen.
Yhteisyrittäjiksi on valikoitunut henkilöitä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä. Rehellisyys,
luottamus ja halu sitoutua yhteisiin tavoitteisiin koetaan tärkeäksi. Vastuualueiden ja tehtävien jako mahdollistaa hyödyt. Yhteisyrityksen ja yhteistyöverkoston johtaminen on haasteellisempaa kuin perinteisen maatalousyrityksen. Hyvin johdettu yhteistyö ja verkostoituminen tuovat kilpailuetua yksinyrittämiseen verrattuna. Kun kumppanit ovat yksituumaisia,
ymmärtävät velvoitteensa ja vastuunsa, kilpailukyky paranee. Toisaalta mahdollinen eripura
kumppanien kanssa voi vaarantaa yhteisyrittämisen. Toisaalta eripura on tuhonnut myös perinteisiä maatalousyrityksiä.
Yhteistyöverkoston laajetessa ja syvetessä yhteisyrityksen riippuvuus kumppaneista kasvaa,
jolloin strategisen johtamisen merkitys korostuu. Yhteistyötä on johdettava. Oman päätäntävallan väheneminen ja omista toimintatavoista joustaminen koetaan osin epämiellyttäväksi
mutta välttämättömäksi, jotta yhteistyön hyödyt kyetään saavuttamaan. Yhteistyön aloittaneet ovat kokeneet edut haittoja suuremmiksi, mikä on mahdollistanut yhteisyrittämisen.

3.6 Strateginen johtaminen käytännössä
Strategiakirjallisuus on laaja-alaista ja monimuotoista. Se sisältää erilaisia näkemyksiä strategisesta johtamisesta (eri koulukuntia). Kirjallisuuden sisäistämän monivivahteisen informaation omaksuminen asettaa suuria haasteita myös alan asiantuntijoille. Monesti yritysjohdossa koetaankin kirjallisuudessa esitetyt strategiaopit vaikeasti hyödynnettäviksi ja sovellettaviksi käytännön tarpeisiin. Monissa yrityksissä strategiatyö onkin ollut haasteellista. Tuloksena on voinut olla monisatasivuinen strategia, joka on vaikeaselkoinen. Tällöin strategian
toteutus on jäänyt yritysjohdollekin osin epäselväksi.
Useat maatalousyrittäjät pitävät strategista johtamista haasteellisena ja monitahoisena tehtävänä. Suurin osa maatalousyrittäjistä tyytyykin johtamaan yritystään maksuvalmiudesta huolehtimalla eli ”elossa pysyminen” -lähtökohdasta, jolloin maatalousyrityksen johtamisen pääpaino on lyhyen aikavälin rahan riittävyyden huolehtimisessa. Se voi olla pitkällä aikavälillä
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kohtalokasta. Monet maatalousyrittäjät kaipaavatkin tiivistettyä tietoa siitä, mitä strategisella
johtamisella maatalousyrityksessä tarkoitetaan, miten strategiatyö käytännössä toteutetaan ja
miten analyysit laaditaan. Vastauksen voi kiteyttää yhteen lauseeseen. Strategisella johtamisella ja sitä tukevalla toiminnalla tavoitellaan jatkuvaa kilpailuedun hakua.

3.6.1 Strategiatyö maatalousyrityksessä
Maatalousyrityksessä strateginen johtaminen on osa maatalousyrittäjän monimuotoista tehtäväkenttää. Maatalousyrittäjällä on yleensä käytettävissään niukasti resursseja ja usein tehtävänään hoitaa useita maatalousyrityksen prosesseja samanaikaisesti. Siten maatalousyrittäjä ei voi keskittyä pelkästään strategiseen johtamisprosessiin kuten suuryrityksissä on mahdollista. Siitä huolimatta maatalousyrittäjän on tärkeä osata hakea tietoa ja analysoida haasteellisia ja osin epävarmojakin asioita, jotta hän kykenee hyödyntämään niistä saatavan informaation yritystoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Strategiatyön
osaaminen on olennainen osa maatalousyrittäjän ammattitaitoa kuten tuotteiden tuottaminen
sekä tuotantotekniikan ja automaation hyödyntäminen. Hyvin onnistunut strategiatyö ja sen
hyödyntäminen tuottavat maatalousyrittäjälle kilpailuetua.
Tämän luvun tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan strategiatyön antamia mahdollisuuksia ja luoda helposti ymmärrettävissä oleva soveltamismalli. Lukija voi hyödyntää esitettyä mallia oppimistarpeisiinsa ja soveltaa sitä myös käytännön maatalousyritysten tarpeisiin. Hän voi hyödyntää sitä oman maatalousyrityksen tai suunnitteluun valitun muun maatalousyrityksen strategian luonnissa. Keskeistä on sisäistää, että strategia laaditaan aina maatalousyrityksen lähtökohdista yrityskohtaisesti ja toimintaympäristöön sopien. Julkaisussa
esitetty soveltamiskehikko onkin nähtävä vaikeaksi koetun strategisen johtamisen ja suunnittelun helppotajuisena ohjenuorana. Toivottavasti maatalousyrittäjät kokevat jatkossa strategisen johtamisen ja suunnittelun hyödyllisenä ja mielekkäänä tehtävänä.
Esimerkki. Maatalousyrittäjän johtamistarpeita varten laadittu käytännönläheinen strategian
laadinnan kehikko esitetään askel askeleelta. Se kuvaa, miten maatalousyrityksessä strategiatyötä voidaan käytännössä toteuttaa. Tavoitteena on välttää liiallista monimutkaisuutta ja
strategiakirjallisuuteen sisältyvää vaikeaselkoisuutta.
Strategiatyöllä pyritään turvaamaan tulevaisuudessa menestyminen. Jotta strategiatyötä kykenee tekemään maatalousyrityksissä johdonmukaisesti, on tärkeä tuntea riittävässä määrin
eri koulukuntien näkemykset ja niitä vastaavat strategiatyön välineet. Erilaisissa maatalousyrityksissä strategiatyön keinot ja välineet voivat olla erilaiset kuin esimerkiksi maitotilayrityksessä ja elämysmatkailumaatilayrityksessä. Maitotilayrityksessä menestystekijöitä haetaan yleensä tehokkuuden parantamisesta ja elämysmatkailumaatilayrityksessä uusien elämysten luomisesta ja niiden tarjoamisesta. Pääosa (selkeästi yli 90 %) suomalaisista maatalousyrityksistä toimii toimintaympäristössä, jossa strategian luonnin lähtökohtana on tehok-
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kuuden parantaminen ja asiakkaiden laatuvaatimusten mukaisten tuotteiden tuottaminen. Esimerkkikehikossa oletetaan maatalousyrittäjien strategian luonnin lähtökohtana olevan tehokkuuden parantaminen.
Aluksi selvitetään, miten maatalousyrityksessä nykyään toimitaan, sillä se antaa lähtökohdan
yritystoiminnan kehittämiselle. Mitä paremmin onnistutaan käymään läpi omat ominaisuudet
ja resurssit, oma asema toimintaympäristössä, kilpailijat ja sidosryhmät, sitä paremmin maatalousyritystä kyetään johtamaan, tekemään oikeita päätöksiä sekä viemään päätökset tehokkaasti käytännön toimenpiteiksi.
KUVAUS MAATALOUSYRITYKSEN HISTORIASTA:
Kuvataan sanallisesti maatalousyrityksen historia, miten on päädytty yrityksen nykytilaan.
KUVAUS SUUNNITELMAKAUDEN MAATALOUSYRITTÄJISTÄ:
Kuvataan sanallisesti nykyiset maatalousyrittäjät, heidän ominaisuutensa ja osaamisensa
sekä heidän kykynsä johtaa maatalousyritystä. Mitkä ovat heidän kiinnostuksensa kohteet ja
millaisia toiveita heillä on tulevaisuuteen, sillä ne vaikuttavat myös tulevaisuuden yritystoimintaan ja suunnitelmiin? Mikä on maatalousyrittäjien elämänkaaren vaihe eli aloittaminen,
kehittäminen, vakiinnuttaminen tai luopuminen? Mitkä muut tuotantosuunnat mahdollisesti
kiinnostavat maatalousyrittäjiä nykyisen tuotantosuunnan lisäksi?
KUVAUS NYKYISESTÄ TOIMINNASTA MAATALOUSYRITYKSESSÄ:
Kuvataan maatalousyrityksen nykyinen toiminta: asiakkaat, panosten toimittajat, yhteistyökumppanit, muut sidosryhmät ja kilpailijat, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.
KUVAUS MAATALOUSYRITYSKOHTAISISTA TUOTANNONRAJOITTEISTA:
Kuvataan tekijät, jotka rajoittavat maatalousyrittämistä kuten mm. sää ja maalajit.
KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ:
Kuvataan nykyinen toimintaympäristö kuten luonnonolot, liikenneasema, markkinat, yhteiskunnan toimenpiteet ja harjoitettava maatalouspolitiikka.
KUVAUS MAATALOUSYRITYKSEN NYKYISISTÄ RESURSSEISTA:
Kuvataan maatalousyrityksen sisäiset tekijät ja resurssit. Oleellista on määrittää resurssien
ikä, käyttökelpoisuus ja jäljellä oleva käyttöaika.
 Pelto, tilussuhteet, maalajit ja perusparannukset
 Rakennukset
 Koneet, kalusto ja laitteet
 Työvoima ja osaaminen
 Muut resurssit (mm. metsätalous, sivuansiotalous)
 Lainat ja muut velvoitteet
Yrityksen toiminnan perustan määrittää sen elämäntehtävä (missio), joka koostuu toimintaajatuksesta, arvoista ja visiosta. Ne ovat positiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään.
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KUVATAAN MAATALOUSYRITTÄJIEN ARVOT, jotka ohjaavat toimintaa. Ne
ovat pysyviä periaatteita, ajasta ja paikasta riippumattomia, eivätkä ne vaadi ulkoista
oikeutusta. Ne ovat rinnastettavissa eettisiin tai jopa uskonnollisiin arvoihin, joita ei
kyseenalaisteta, ei ainakaan kovin usein. Ne vastaavat kysymyksiin, miten maatalousyrittäjät toimivat ja minkälaisia periaatteita he pitävät tärkeinä toiminnassaan.
LAADITAAN VISIO, joka on näkemys tulevaisuuden toimintaympäristön kuvasta
ja millaisena maatalousyrittäjät haluavat nähdä oman toimintansa tässä ympäristössä.
Se on tulevaisuuden kuva, jonka halutaan toteutuvan pitkällä aikavälillä (vähintään
10 vuotta). Se on arvoperusteinen tahtotila, joka sitouttaa, antaa kuvan hyvästä toiminnasta ja luo merkitystä yrityksessä toimivien elämään.
MUODOSTETAAN MAATALOUSYRITYKSELLE TOIMINTA-AJATUS, jolla
ilmaistaan selkeästi, mille maatalousyrittäjät rakentavat toimintansa. Sillä kerrotaan
maatalousyrityksen toiminnan tarkoitus eli miksi se on olemassa. Se kannustaa tavoitteelliseen toimintaan ja jatkuvaan yritystoiminnan kehittämiseen. Toiminta-ajatus
kertoo, mitkä ovat maatalousyrityksen päätuotteet sekä miten ja kenelle tuotteita tuotetaan.

VALITAAN TUOTANTOSUUNNITELMAT JA TUOTANNONHAARAT:
Kuvataan nykyinen tuotanto, kehittämissuunnitelma ja kilpaileva suunnitelma ja esitetään,
mitä tuotannonhaaroja kuhunkin vaihtoehtoiseen suunnitelmaan otetaan mukaan. Kilpailevassa suunnitelmassa tuotannonhaaroja pohditaan myös ”puhtaalta pöydältä”.
MÄÄRITETÄÄN TAVOITTEET:
Taustalla on toimintaympäristön antamat mahdollisuudet ja asettamat vaatimukset. Maatalousyritykselle määritetään haasteelliset ja toteutettavissa olevat tavoitteet, jotka kirjataan
selkeästi ja konkreettisesti. Niiden on oltava mitattavia, jotta toteutumista voidaan seurata.
 Strategiset tavoitteet, joilla luodaan kilpailuetua.
 Taloudelliset eli kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tavoitteet.
 Tehokkuustavoitteet, jotka jakautuvat:
- sisäisiin eli mm. resurssien käytön tehokkuus ja panos-tuotossuhteet sekä
- ulkoisiin eli mm. suhde asiakkaisiin, panosten toimittajiin ja sidosryhmiin.
 Kehittämistavoitteet, joilla tuetaan strategian käytännön toteuttamista.
MÄÄRITETÄÄN MITTARIT:
Konkreettisten mittareiden avulla voidaan selvittää, miten edellä asetetut tavoitteet on saavutettu. Mittareina käytetään konkreettisia lukuja kuten kg, €, kpl, aika jne.
 Tuotantotoimintaa kuvaavilla mittareilla mitataan toiminnan tehokkuutta.
 Taloudellista toimintaa kuvaavilla mittareilla mitataan taloudellista tulosta, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta.
Mittarit laaditaan nykyistä ja kehitettyä strategiaa sekä kilpailevaa strategiaa varten.
LAADITAAN KILPAILUSTRATEGIAT TUOTANNONHAAROILLE:
Seuraavaksi kuvataan markkinat eli tuotteiden ostajat, panosten toimittajat, kilpailijat ja muut
sidosryhmät. Tämän jälkeen pohditaan, mitkä ovat kunkin tuotannonhaaran menestystekijät
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ja miten niille luodaan omat kilpailuedut, miten niitä ylläpidetään ja vahvistetaan. Lopuksi
valitaan tuotannonhaaroille kilpailustrategiat kuten esimerkiksi kustannusjohtajuus, erilaistaminen tai keskittäminen. Valinnat tehdään aina tapauskohtaisesti. Tuotannonhaaroja analysoidessaan maatalousyrittäjä näkee mahdollisuuksia ja uhkia uudessa valossa.
LAADITAAN ANALYYSIT:
Suunnitelmat laaditaan analyysien pohjalta. Analyyseillä tuotetaan informaatiota maatalousyrityksen toimintaympäristöstä, nykytilasta ja resursseista sekä maatalousyrityksen toimintaja kehittämisedellytyksistä tulevaisuudessa. Informaatiota tuotetaan maataloustuotteiden kysynnästä, asiakkaiden tarpeista, panosten toimittajista, kilpailutilanteesta, ennakoidaan markkinoiden hintakehitystä, EU:n ja kotimaisten päättäjien toimenpiteitä, yhteiskunnan taloudellista kehitystä, teknologista edistymistä ja ympäristönsuojelun vaikutuksia yritystoimintaan.
Analysointi alkaa maatalousyrityksen toimintaympäristön (mm. PESTEL) ja sisäisen toiminnan (mm. VRIO) tarkasteluilla. Ne ovat pohjana SWOT-analyysille, jossa maatalousyrityksen toimintaympäristöanalyysien ja sisäisen tilan analyysien tulokset yhdistetään synteesianalyysiksi. Siihen kytketään nykytilanteen ja tulevaisuuden tavoitetilan analyysit (Taulukko
3.3).
Taulukko 3.3. SWOT-analyysikehikon laadintamalli.
Vahvuudet (Strengths)
 Maatalousyrityksen sisäiset vahvuudet
 Millä resursseilla saavutetaan kilpailuetua kilpailijoihin?
 Positiiviset tekijät, jotka auttavat
menestymään.
Mahdollisuudet (Opportunities)
 Ennakointi, hyödyntäminen
 Miten toimintaympäristön mahdollisuudet hyödynnetään?
 Tekijät, joiden hyväksikäyttö auttaa
menestymään.

Heikkoudet (Weaknesses)
 Maatalousyrityksen sisäiset heikkoudet
 Miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi?
 Negatiiviset tekijät, jotka estävät
menestymästä.
Uhat (Threats)
 Ennakointi, suojautuminen
 Miten toimintaympäristön uhat
muutetaan mahdollisuuksiksi?
 Tekijät, joiden vaikutuksesta menestyminen voi vaikeutua.

Taulukon 3.3 pohjalta laaditaan aktiivisessa muodossa käytännön toimet, joihin ryhdytään.
Kirjoitetaan selkeästi toimet, joilla vahvuuksia hyödynnetään ja vahvistetaan, heikkouksia
lievennetään, vältetään tai poistetaan sekä toimintaympäristön mahdollisuudet varmistetaan
ja hyödynnetään, uhat kierretään, lievennetään tai poistetaan. Taulukon 3.3 SWOT-kehikkoa
voidaan hyödyntää, kun tavoitteena on parantaa maatalousyrityksen toiminnan tehokkuutta.
Kehikkoa tarkastellaan iteratiivisesti suunnitelman edistyessä.
VIEDÄÄN STRATEGIATYÖ KÄYTÄNNÖN TOIMIKSI:
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Kuvataan käytännön toimet strategian toteuttamiseksi. Kerrotaan tuotantoratkaisut, investoinnit, tuotteiden laatuvaatimukset, maatalousyrityksen suhteet toimintaympäristöön, maatalousyrittäjien osaamistarpeet ja johtaminen sekä mahdollinen yhteistyö ja yhteistyömuodot.
Tänne palataan ja tehdään päivitykset, kun tuotantosuunnitelmat ovat valmiit.
 Kuvataan nykyiset ja vaihtoehtoiset tuotantoprosessit prosessikaavioilla ja kaaviot avataan tiivistetysti kirjoittamalla.
 Kerrotaan, miten vastuut jaetaan.
 Analysoidaan riskit ja päätetään, miten riskejä hallitaan.
o Selvitetään, millainen halu ja kyky maatalousyrittäjillä on kantaa riskejä.
o Ratkaistaan, mitkä riskit siirretään esimerkiksi vakuuttamalla; yleensä harvoin tapahtuvat suuret riskit, jotka ovat kriittisiä yritystoiminnan jatkuvuudelle.
o Päätetään, mitä riskejä yrittäjät kantavat itse.
 Pohditaan vaihtoehtoisia skenaarioita.
o Tulevaisuutta ei kukaan varmuudella tiedä, joten ennakoidun lisäksi pohditaan myös vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia.
LOPUKSI LAADITAAN JOHTOPÄÄTÖKSET:
Tärkeintä, mutta käytännössä myös vaikeinta on nähdä strategiatyön keskeisten osatekijöiden
keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja viedä strategia käytännön toimiksi. Lopuksi esitetään,
miten strategia toteutetaan käytännössä ja minkä varassa maatalousyrittäjä menestyy ja toimii
kannattavasti.
 Kenelle, miten ja mitä?

Vaikka maatalousyrittäjät ovat käyttäneet työajastaan suurimman osan tuotantotyöhön, maatalousyrityksen johtaminen ja päätöksenteko ovat kuitenkin ne tekijät, jotka erottavat heidät
työntekijöistä. Maatalousyrittäjän tulee tietää, mitä hän tavoittelee ja mihin hän pyrkii. Nykyaikaisesti johdetuissa maatalousyrityksissä strategiatyön tulisi olla jäsenneltyä ja määrätietoista toimintaa. Yritystoimintaa kehittävillä maatalousyrittäjillä yksi keskeinen osa strategiatyötä on investointien suunnittelu sekä investointien vaikutusten arviointi maatalousyrityksen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Tässä yhteydessä on tarpeen analysoida myös laskentatoimen menetelmin kustannuksia ja tuottoja sekä tehdä riskianalyysejä. Vaikka maatalousyrittämistä ohjataan EU:n ja valtiovallan taholta, maatalousyrittäjällä on silti runsaasti
mahdollisuuksia vaikuttaa yritystoimintaansa strategian avulla.
Osa-aikaisissa rehuviljaa tuottavissa maatalousyrityksissä strategiatyö on ollut yleensä suppeaa. Usein ajatellaan, että toimitaan ”kuten ennenkin”, joten johtaminen on pääosin operatiivista. Resursseja on hankittu tarpeen mukaan, jolloin strategiaa ei ole koettu tarpeelliseksi.
Maatalousyrittämisen merkitys perheen talouteen on usein niin pieni, että se on monissa tapauksissa koettu perinteen ylläpitona. Näissäkin maatalousyrityksissä strategisesta johtamisesta voi hyötyä, sillä strategiaprosessi avartaa ajattelua, tuo uusia ajatuksia ja lisää valmiutta
kehittää maatalousyrittämistä vaikkapa yhteistyönä. Samalla kyky reagoida muutoksiin paranee ja omia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää aiempaa paremmin.
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Kukin maatalousyrittäjä valitsee tarpeensa mukaisesti strategiatyön laajuuden ja syvyyden.
Useimmat elintarvikeyritykset tarvitsevat tasalaatuista raaka-ainetta prosesseihinsa, joten
maatalousyrittäjän strategiseksi tehtäväksi jää oman yritystoiminnan tehostaminen ja sopeutuminen elintarvikeyritysten asettamiin vaatimuksiin. Tehokkuuden tavoittelu ja tuottavuuden nostaminen ovat perusedellytyksiä maatalousyrityksen hengissä säilymiselle. Erilaistaminen on elintarvikeyritysten tehtävänä. Vain pienellä osalla maatalousyrittäjistä on asiakkaita, jotka odottavat maatalousyrittäjiltä erilaistettuja tuotteita.
Pieni osa maatalousyrittäjistä kuten elämysmaatilamatkailuyrittäjät pyrkivät luomaan uusia
ja erilaistettuja tuotteita ja palveluita. He tarvitsevat analyysimenetelmiä ja -välineitä, jotka
soveltuvat uuden luomiseen. Elämyksiä hakeville asiakkaille elämysmaatilamatkailuyrittäjät
pyrkivät tarjoamaan sellaista, mitä asiakkaat eivät ole ennen kokeneet. Asiakkaiden kokeman
hyödyn selvittäminen on oleellista. Miten elämysmaatilamatkailuyrittäjät voivat tuottaa lisäarvoa asiakkaille siten, että asiakkaat ovat halukkaita maksamaan kokemuksistaan sen verran, että yritystoiminnasta saadaan kannattavaa. Uuden luomiseen tarkoitettuihin analyysimenetelmiin ja -välineisiin voi tutustua strategiakirjallisuuden avulla24.

3.6.2 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen
Maatalousyrittäjän on menestyäkseen toteutettava toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa. Kuten luvussa 3.2.1 esitettiin, toiminta-ajatus kertoo syyn, miksi maatalousyritys on olemassa, missä tuotantosuunnassa se toimii ja mitä tuotannonhaaroja ja toimintoja siihen sisältyy. Liikeidealla kerrotaan, miten toiminta-ajatusta toteuttamalla maatalousyrittäjä menestyy
markkinoilla. Liikeidea voi pohjautua mm. maatalousyrittäjän tuotantotoimintaan, tuotantotapaan, osaamiseen tai jopa joissakin tapauksissa keksintöön, joita hyödyntämällä hän vastaa
markkinoiden kysyntään tai luo uutta kysyntää. Yleensä maatalousyrittäjien liikeideat ovat
helposti kopioitavissa. Maatalouden erikoistuotannossa ja maaseutuyrittämisessä liikeideat
voivat olla edellistä vaikeammin kopioitavissa. Ne voivat pohjautua markkinoiden huolelliseen kartoitukseen ja siellä havaittaviin aukkoihin. Niille voi saada joissakin erikoistapauksissa haettua patentin tai mallisuojan. Uusia tuotteita ja/tai palveluita on mahdollista löytää
myös maatalous- ja maaseutuyrittäjien omalla tuotekehityksellä.
Kuviossa 3.10 esitetään, että liikeidea koostuu kolmesta osiosta: mitä, kenelle ja miten. Mitä
osiossa esitetään tuotteet ja/tai palvelut, joita maatalous- tai maaseutuyrittäjä tarjoaa asiakkailleen. Tässä osiossa pohditaan, mikä niiden tuottama hyöty on asiakkaille. Kenelle tarkoittaa maatalous- tai maaseutuyrittäjän potentiaalisia asiakkaita. Tässä osiossa pohditaan
markkinoita ja niiden vaatimuksia sekä tarvittaessa asiakassegmenttejä. Miten osiossa selvitetään sitä, millä tavalla maatalous- tai maaseutuyrittäjä tuottaa tuotteensa ja/tai palvelunsa
ja saattaa ne asiakkaiden tarjolle. Liikeidean on oltava sellainen, että se johtaa kannattavaan
yritystoimintaan.
24

Mm. Mannermaa, M. 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. WSOYpro.
Vuorinen, T. 2014. Strategiakirja. 20 työkalua. s. 97 – 147.
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- Markkinat ja markkinoiden vaatimukset?
- Ketkä tai kuka on asiakas?
- Markkinoiden asiakassegmentit (eri asiakasryhmille
tehdään erilaisia tuotteita, palveluita jne.)?
KENELLE?

YHTEENSOPIVUUS
MITEN?
- Ovatko resurssit riittävät?
- Ovatko toimintatavat oikeat?

MITÄ?
- Mikä on tuotteen tuoma hyöty
asiakkaalle?

Kuvio 3.10. Liikeidea tiivistyy kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten.
Suomessa maatalousyrittäjät ovat harvoin suorassa kontaktissa kuluttajien kanssa, sillä välissä ovat elintarvikeyritykset ja kauppa. Maatalousyrittäjien tuotteista jalostetut elintarvikkeet markkinoivat loppuasiakkaille pääsääntöisesti elintarvikeyritykset ja kaupat. Elintarvikeyritykset ovat asettaneet omista lähtökohdistaan laatuvaatimukset hankkimilleen maataloustuotteille, jotta ne kykenevät jalostamaan raaka-aineistaan elintarvikkeita asettamiensa
tavoitteiden mukaisesti. Maito- ja lihatuotteiden jalostamisessa tyypillistä on tuottajaosuuskuntatoiminta, missä elintarvikeyrityksen tulos palautetaan osuuskunnan jäsenille. Pieni osa
maatalousyrittäjistä markkinoi tuotteita ja/tai palveluita suoraan kuluttajille.
Pääosa suomalaisista maatalousyrittäjistä tuottaa maataloustuotteita pienellä katteella elintarvikeyritysten jalostettavaksi. He toimivat markkinoilla, joilla he eivät voi vaikuttaa tuotteittensa markkinahintaan. Käytännössä tuotteiden hinnat määräytyvät elintarvikeyritysten
maksukyvyn ja/tai markkinatilanteen mukaan. Näillä markkinoilla maatalousyrittäjien toiminnan lähtökohtana on tuottaa tasalaatuisia jalostajan asettamat laatukriteerit täyttäviä maataloustuotteita. Siten maatalousyrittäjien näkökulmasta laatukriteerit tulevat annettuina. Tällaisilla markkinoilla yksittäisen maatalousyrittäjän kilpailukeinoksi jää kustannustekijöihin
vaikuttaminen. Elintarvikeyritykset voivat erilaistaa tuotteitaan ja muuttaa eri tuotteiden tuotantomääriä markkinatilanteen mukaisesti. Näillä toimilla elintarvikeyritykset vaikuttavat taloudelliseen tulokseensa ja kykyyn maksaa raaka-aineistaan maatalousyrittäjille.
Korkeata jalostusarvoa pienellä volyymilla tavoitteleva tai palveluorientoitunut erikoistuotteita ja palveluja tarjoava maatalous- tai maaseutuyrittäjä valitsee yritystoimintansa lähtökohdaksi yleensä erilaistamisen. Heidän on keskeistä vastata, onko asiakkailla halua ja kykyä
maksaa tuotteista ja/tai palveluista sekä haluavatko he toimittaa näitä tuotteita tai palveluita
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asiakkaille. Tällaisessa kilpailutilanteessa he pyrkivät erilaistetun tuote- ja/tai palvelutarjonnan avulla luomaan asiakkaille suuremman arvon kuin mihin muut alalla toimivat kykenevät.
Toiminta-ajatusta ja liikeideaa toteuttamalla tavoitteena on menestyä markkinoilla.
Liikeidean pohjalta maatalousyrittäjä25 laatii tuotantosuunnitelman niin, että se täyttää edellä
kuvattujen markkinoiden asettamat odotukset. Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelun
tuotantoteoreettiset perusteet ja tuotannon suunnittelun lähtökohdat esitetään luvussa 4. Tuotannon suunnittelu, tuotantosuunnitelman laadinta ja sen hyödyntäminen esitetään luvuissa
5–8.

25

Erikoismaataloustuotteita tuottavat maatalousyrittäjät ja maaseutuyrittäjät laativat liiketoimintasuunnitelman,
jossa panostetaan tuotantosuunnitelmaa laajemmin tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointiin.
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4. Tuotannon suunnittelun lähtökohdat
Matti Ryhänen
Maatalousyrittäjä hankkii käyttöönsä lyhytvaikutteisia tuotantopanoksia kuten lannoitteita,
kasvinsuojeluaineita, polttoaineita ja rehuja panosmarkkinoilta; monenlaisia pääomapanoksia kuten koneita, laitteita ja rakennuksia pääomatavaroiden markkinoilta; monenlaista työpanosta suorittavasta työstä korkean osaamisen suunnittelu- ja johtamistyöhön työvoimamarkkinoilta; peltoa peltomarkkinoilta; pellon perusparannustoimia, neuvontapalveluita ja
tietokoneohjelmia yms. niitä tarjoavilta; rahoitusta rahoitusmarkkinoilta; maataloustukia yhteiskunnalta; jne. Maatalousyrittäjä järjestää tuotannontekijät tuotannoksi ja myy tuotteet
niitä jalostaville elintarvikeyrityksille tai lopullisille kuluttajille.
Maatalousyrittäjä päättää tuotannon järjestämisestä: mitä tuotteita tuottaa, minkä verran niitä
tuottaa tiettynä ajanjaksona (kuinka paljon kapasiteettia hankkii) ja miten niitä tuottaa (minkälaista tuotantomenetelmää käyttää). Näitä päätöksiä varten maatalousyrittäjä hankkii kaiken tarvitsemansa tiedon toimintaympäristöstä, toimintaympäristön oletetuista muutoksista,
tuote- ja panosmarkkinoista sekä harjoitettavasta maatalouspolitiikasta kuten luvuissa 2 ja 3
on analysoitu.
Päätöksenteko maatalousyrityksessä on monitahoinen ja haastava tehtävä. Teoriaa, joka ottaa
samanaikaisesti kaikki riippuvuudet huomioon, on mahdotonta käsitellä yhdessä viitekehyksessä. Siksi todellisuutta on yksinkertaistettava niin, että teoriassa kuvataan yksityiskohtaisesti kyseiseen päätökseen vaikuttavat riippuvuudet ja muut riippuvuudet pelkistetään oletuksiksi kuten esimerkiksi pitäen muiden päätösten tulokset annettuina.

4.1. Tuotantoteoreettiset perusteet
Tuotantoteoria luo taloustieteellisen perustan tuotannon suunnittelulle ja päätöksille. Se antaa
tuotannontekijöiden käytölle loogisen perustan. Tuotantoteorian ymmärtäminen yhdistettynä
tuotannolliseen ja liikkeenjohdolliseen osaamiseen antaa maatalousyrittäjälle tehokkaan välineen kehittää maatalousyrityksen toimintaa menestyksekkäästi. Tuotantoteoria kertoo analyyttisesti, miten niukat resurssit kohdennetaan tuotantoon optimaalisesti. Se vastaa kysymyksiin, minkä verran resursseja kannattaa sijoittaa tuotantoon, miten resurssit kannattaa
kohdentaa eri tuotannonhaaroihin ja missä suhteissa panoksia kannattaa käyttää tuotteiden
tuottamiseen. Tuotantoteorian perusteisiin perehdytään tässä julkaisussa siinä mittakaavassa,
että lukija kykenee soveltamaan tuotantoteoreettista ajattelua maatalousyrityksen tuotannon
suunnittelussa. Tuotantoteoreettisten ongelmien ratkaisua varten tarvitaan
1) kasvituotannon ja kotieläintuotannon tuotantoprosesseja kuvaavat aineistot,
2) hinta- ja tukiaineistot sekä
3) sopivan päätöksentekosäännön hyödyntämistä.
Tuotantoteoria tarjoaa järjestelmällisen tavan hakea paras tuotantosuunnitelma, kun maatalousyrittäjän tavoitteena on maksimoida voitto tai minimoida kustannukset. Kannattavuuden
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absoluuttinen mittari on voitto26, joka saadaan kokonaistuoton27 ja kokonaiskustannuksen28
erotuksena. Kannattavuudella on suora tai vähintäänkin epäsuora yhteys maatalousyrittäjän
muiden tavoitteiden toteuttamiseen. Kannattamatonta yritystoimintaa ei voida jatkaa pitkällä
aikavälillä, sillä tappiollinen yritystoiminta ”syö” siihen sijoitetut pääomat. Siten huono kannattavuus johtaa väistämättä jossakin vaiheessa yritystoiminnan loppumiseen.
Maataloustuotanto on mahdollista kuvata prosessina. Kuvion 4.1 yläosassa maatalousyrityksen tuotantoprosessi on esitetty tuotantoteorian mukaisesti ja kuvion alaosassa on esitetty
tuotantoprosessin hyödyntämisellä aikaansaatavat tuotot ja kustannukset sekä Euroopan
unionin ja kansallisista varoista maksettavat tuet ja korvaukset. Maatalousyrittämisen kannattavuuteen vaikuttaa se, miten tehokkaasti ja tuottavasti maatalousyrittäjä onnistuu tuotantoprosessissa muuntamaan panokset tuotoksiksi ja miten hän onnistuu panosten käytön taloudellisessa optimoinnissa sekä kykenee hyödyntämään Euroopan unionin ja kansallisista
varoista maksettavat tuet ja korvaukset.

Tekninen tehokkuus

Tuottavuus
(y/x)

TuotantoProsessi

Panokset

Tuotokset

Riippuvuus

Tuotteen hinta
Panosten
hinnat

Kustannukset

Tuotot, tuet ja
korvaukset

Kannattavuus

Kuvio 4.1. Maatalousyrityksen tuotantoprosessi ja kannattavuuden määräytyminen.
Maatalousyrittäjän tavoitteena on muuntaa tuotantoprosessissa panokset tehokkaasti tuotoksiksi. Kasvintuotannon ja kotieläintuotannon teknisen tuotantoprosessin suorituskykyä voidaan kuvata teknisellä tehokkuudella ja tuottavuudella. Teknisellä tehokkuudella tarkastellaan maatalousyritysten keskinäisiä tuottavuuseroja eli verrataan oman maatalousyrityksen
tuotantotoiminnan panos-tuotossuhdetta muiden maatalousyritysten perusteella määritettyyn
parhaaseen saavutettavissa olevaan panos-tuotossuhteeseen. Teknisen panostehokkuuden
26

Maatalouden liiketaloustieteessä sitä vastaa käsite yrittäjänvoitto (nettovoitto) ja yleisessä liiketaloustieteessä
lisävoitto (EVA). Omistajalähtöisyyden korostaminen on johtanut tunnusluvun käyttämiseen.
27
Kokonaistuotolla tarkoitetaan vuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden rahallista arvoa lukuun ottamatta
vuoden alussa ollutta omaisuutta myymällä saatuja tuottoja.
28
Kokonaiskustannus on vuoden aikana kaikkien tuotannosta aiheutuneiden kustannusten summa.
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tarkastelussa selvitetään mahdollisuutta vähentää panosten käyttöä pitäen tuotosmäärä ennallaan. Vastaavasti teknisen tuotostehokkuuden tarkastelussa ajatuksena on selvittää mahdollisuutta kasvattaa tuotosta pitäen panosten käyttö ennallaan.
Maataloustuotannon prosessien tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen käytön suhteella
(y/x). Kun yritystoiminnan kehittämisen seurauksena tuotosmäärä suhteessa panoksen käyttömäärään kasvaa eli maataloustuotannossa saadaan aiempaa vähemmällä panoskäytöllä tuotettua sama tuotos tai samalla panosmäärällä saadaan aiemmin tuotettua suurempi tuotos,
tuottavuus kasvaa. Kun maatalousyrittäjä saa yritystoiminnan kehittämisen tuloksena aiempaa enemmän tuotosta aiempaa vähemmillä panoksilla, hän kykenee lisäämään tuottoja tai
vähentämään kustannuksia. Tuottojen kasvu tai kustannusten aleneminen tai ne yhdessä mahdollistavat voiton kasvattamisen ja kannattavuuden parantamisen.
Kuviossa 4.2 esitetään tuotantoteoreettinen lähtökohta maatalousyrityksen tuotannon suunnittelulle. Panosten hinnat määräytyvät pääsääntöisesti panosmarkkinoilla ja tuotteiden hinnat tuotemarkkinoilla. Yksittäinen maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa panosten ja tuotteiden
hintatasoon, joten hinnat ovat maatalousyrittäjän näkökulmasta annettuja. Tuotantoteknologian lisäksi yritystoimintaa rajoittavat toimintaympäristö, pellon saatavuus, pääoman niukkuus, maatalouspolitiikan ohjaustoimet ja kansainväliset sopimukset. Hallinnollisin toimin
voidaan edistää tai rajoittaa kilpailua.

Max. VOITTO
Teknologian puitteissa
Panosmarkkinat

y

MAATALOUSYRITTÄJÄ

x2

x

Tuotemarkkinat
x1

Lakien ja asetusten puitteissa
Min. KUSTANNUKSET

HALLINTO
Kannusteet ja rajoitteet

Kuvio 4.2. Tuotantoteoreettinen lähtökohta tuotannon suunnittelulle.
Sopivaa päätöksentekosääntöä valittaessa on oleellista tuntea, miten markkinat toimivat ja
miten yhteiskunta ohjaa maataloustuotantoa. Niiden perusteella maatalousyrittäjä päättää
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joko voiton maksimointi- tai kustannusten minimointikäyttäytymisestä. Yleensä maatalousyrittäjät toimivat täydellisen kilpailun kaltaisilla markkinoilla29, sillä he eivät voi vaikuttaa
omin toimin markkinahintaan tavanomaisessa viljan-, maidon- ja lihantuotannossa. Erikoistuotteita tuottavat maatalousyrittäjät voivat toimia monopolistisen kilpailun kaltaisilla markkinoilla, mikä mahdollistaa tuotteiden ja hintojen erilaistamisen. Maatalousyrittäjä valitsee
tuotantoteknologian, panosten käyttömäärät ja panosyhdistelmät sekä sen, mitä tuotteita tuottaa ja minkä verran, toimintaympäristön asettamissa rajoissa.

4.1.1. Tuotantoteknologia
Tuotantoteknologia kuvaa panosten ja niillä tuotannossa aikaansaatavien tuotosten suhdetta
eli eri panosyhdistelmien ja tuotosten keskinäistä riippuvuutta. Tuotantoteknologia tarkoittaa
myös tuotanto-osaamista, jota hyödyntämällä panokset muunnetaan tuotoksiksi. Tuotantoteknologia asettaa maatalousyrityksen tuotantotoiminnalle rajat. Se voidaan esittää tuotantomahdollisuuksien joukkona, missä fyysiset, biologiset ja tekniset tekijät määräävät maataloustuotannon rajat. Tuotantomahdollisuuksien joukko kuvaa kaikki toteutettavissa olevat panostuotosyhdistelmät, joten se antaa täydellisen kuvan maatalousyrityksen tuotantomahdollisuuksista.
Teoreettisesti tuotantosuunnitelma voidaan esittää luettelona, joka sisältää sekä panokset että
tuotokset. Jotkut tuotteet kuten ohra ja kaura voivat olla samanaikaisesti panoksia (kotieläinten
ruokinta) ja tuotteita (peltoviljely). Teorian mukaan ne on mahdollista esittää nettotuotoksina.
Jos maatalousyrityksessä tuotteen i nettotuotos on positiivinen (negatiivinen), maatalousyrittäjä
tuottaa tuotetta i enemmän (vähemmän) kuin käyttää sitä30. Tuotannon suunnittelussa panokset
ja tuotokset käsitellään yleensä kuitenkin toisistaan erillään. Tällöin tuotantomahdollisuuksien
joukko T määritellään seuraavasti:
𝑇 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 𝑣𝑜𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑦: 𝑛} ,

(4.1)

jossa x  ( x1 ,..., x n )  R on panosvektori ja y  ( y1 ,..., ym )  R on tuotosvektori. Tuotanton

m

mahdollisuuksien joukko T on kaikkien (x, y) kombinaatioiden joukko, joka kyseisellä tuotantoteknologialla on teknisesti toteutettavissa eli se sisältää kaikki panos-tuotosyhdistelmät31.
Tuotantotekniikka ja toimintaympäristö määräävät pääosin maatalousyrityksen tuotantomahdollisuuksien joukon. Tuotannon ohjauspolitiikan vuoksi se on monissa päätöstilanteissa edellistä pienempi. Lyhyen aikavälin tuotantomahdollisuuksien joukko poikkeaa pitkän aikavälin
tuotantomahdollisuuksien joukosta. Siten on oleellista ymmärtää lyhyen ja pitkän aikavälin tuotantosuunnitelmien erot.
29

Suomessa on vähän tavaran toimittajia ja maataloustuotteiden ostajia, joten täydellisen kilpailun oletus ei
kuvaa markkinoita täydellisesti. Maatalousyrittäjät voivat vaikuttaa hintaan mm. yhteisostoin.
30
Matemaattisesti tuotantosuunnitelma voidaan esittää nettotuotosvektorina yRn, missä yi on negatiivinen,
jos i:s hyödyke on nettotuotantopanos, ja positiivinen, jos i:s hyödyke on nettotuotos.
31
Tuotantomahdollisuuksien joukko on Rn:n osajoukko. Tuotosten y arvot riippuvat panosvektorin x arvoista, jotka
ovat n:n reaaliluvun järjestettyjä jonoja eli avaruuden Rn vektoreita.
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Tuotannon suunnittelussa lyhyt aikaväli on ajanjakso, jolla yksi tai sitä useampi resurssi on kiinteä eli niiden määrää ei voida muuttaa suunnitteluhorisontilla. Esimerkiksi lehmien ruokintaa
suunniteltaessa sisäruokintakausi käsitellään yleensä lyhyenä aikavälinä, koska navetta on kiinteä panos. Aikavälin pidetessä navetan kokoa voidaan kasvattaa tai sen käytöstä voidaan luopua.
Pitkä aikaväli on ajanjakso, jolloin kaikkien panosten määrää voidaan muuttaa. Tarkasteluaikaväli voi vaihdella suuresti päätöksentekotilanteen mukaan. Oleellista on ymmärtää, että lyhyen
aikavälin tuotannon suunnittelussa kiinteät panokset ovat tuotantoa rajoittavia tekijöitä. Maataloudessa myös maaperätekijät, luonnonolot sekä kasvituotannon ja kotieläintuotannon lainalaisuudet asettavat rajoitteita tuotantomahdollisuuksille.
Taloudellisuusperiaatteen mukaan maatalousyrittäjä pyrkii tavoitteisiin mahdollisimman pienin
uhrauksin, joten hänen tavoitteenaan on tuottaa tietty tuotos mahdollisimman pienellä panosmäärällä. Taloudellisuusperiaate toteutuu, kun toimitaan tuotantomahdollisuuksien joukon rajapinnalla. Tällöin panokset ovat tehokkaassa käytössä eli niitä ei tuhlata tuotannossa. Tuotantomahdollisuuksien joukon rajapintaa kutsutaan transformaatiofunktioksi. Se esittää maksimituotokset eli teknisesti tehokkaat tuotantosuunnitelmat, jotka käytettävissä olevilla panoksilla
ovat saavutettavissa.
Tuotantofunktio
Tuotantomahdollisuuksien joukon rajapinta yhden tuotteen tapauksessa kuvaa tuotantofunktiota. Tuotantofunktio kuvaa siten riippuvuutta, joka erilaisilla panosyhdistelmillä tuottaa suurimman mahdollisen tuotannon määrän. Tuotantofunktio määräytyy tuotantoprosessissa käytettävän tuotantoteknologian mukaisesti kuten tuotantomahdollisuuksien joukkokin. Maatalousyrittäjän käytössä oleva tuotantoteknologia määrää, miten panokset voidaan muuntaa tuotoksiksi. Esimerkiksi rehuohran, leipävehnän, sianlihan ja maidon tuotantoprosessit on mahdollista
kuvata tuotantofunktiolla. Tuotantofunktio on taloudellisen optimointiongelman tekninen rajoite.
Tuotantofunktio on tuotantoteorian keskeisin malli, jolla kuvataan tuotoksen tekninen riippuvuus panosten käytöstä. Tuotantofunktio on mahdollista esittää taulukkona, kuviona tai matemaattisena yhtälönä. Tehokas tuotantoteknologia kuvataan matemaattisesti tuotantofunktiolla
seuraavasti:
𝑦 = 𝑓(𝑥),

(4.2)

jossa skalaarituotos y saadaan aikaan panosvektorilla x = (x1,...,xn). Maksimituotos y tuotetaan
panosten käytön funktiona kyseisellä tuotantoteknologialla tiettynä ajanjaksona kuten esimerkiksi rehuohra nykyisellä tuotantoteknologialla kasvukauden aikana. Riippumatta siitä, miten
maatalousyrittäjä määrittää tuotteensa tarjonnan määrän, hänen kannattaa tuottaa tämä tuotos
mahdollisimman pienellä panosmäärällä.
Kuviolla 4.3 on havainnollistettu tuotantofunktiota y = f(x) tuotantomahdollisuuksien joukon T
rajapintana. Pisteet A, B ja C esittävät vaihtoehtoisia tuotosmääriä, jotka kuvaavat tehokasta
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tuotantoa olemassa olevalla teknologialla tiettynä ajanjaksona. Tuotantofunktio f(x) kuvaa pisteessä A suurimman mahdollisen tuotosmäärän y’, joka voidaan tuottaa (typpi)panoksen käyttömäärällä x’. Piste E on saavutettavissa oleva tuotosmäärä, mutta se on tehoton piste. Piste D
on nykyisellä teknologialla saavuttamattomissa oleva piste.

D

Tuotos,
kg/ha

C

y = f(x)

B

y’

E

A

T
x’

Panos, typpi kg/ha

Kuvio 4.3. Rehuohran tuotantoa kuvaava tuotantofunktio.
Kotieläinten ruokintaa suunniteltaessa tai seuraavan kesän lannoitussuunnitelmaa laadittaessa osa panoksista käsitellään aina kiinteinä panoksina. Tällöin tuotantofunktio kirjoitetaan
seuraavasti:
𝑦 = 𝑓(𝑥1 , … . , 𝑥𝑛 |𝑥𝑛+1 , … , 𝑥𝑚 )

(4.3)

missä xn+1,...,xm ovat kiinteitä panoksia. Suunnitteluaikavälillä muuttuvia panoksia on siten
n kappaletta.
Tuotantofunktiosta voidaan määrittää panosten käytön tuloksena tuotosmäärät. Niiden avulla on
mahdollista saada lisäinformaatiota tuotantoteknisistä riippuvuussuhteista kuten keskimääräisestä tuotoksesta ja rajatuotoksesta. Keskimääräinen tuotos (APP) määritetään seuraavasti:

𝐴𝑃𝑃 =

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä
𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

.

(4.4)

Taulukossa 4.1 tuotantofunktio on esitetty taulukkomuodossa. Äärimmäisenä vasemmalla olevassa sarakkeessa on esitetty lannoitepanoksen käyttömäärä ja seuraavassa sarakkeessa sitä vastaava tuotosmäärä. Nämä kaksi saraketta yhdessä kuvaavat tuotantofunktiota. Taulukon 4.1 esimerkissä on oletettu, että lannoitepanos on muuttuva panos eli n on yhtä kuin 1 (kaava 4.3) ja
muiden panosten käyttömäärät pysyvät vakioina lannoitepanoksen käyttömäärää lisättäessä.
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Esimerkiksi 5 yksikön panosmäärällä saavutetaan 3 656 yksikön tuotos ja 10 yksikön käyttömäärällä 4 336 yksikön tuotos. Keskimääräinen tuotos on esitetty taulukon 4.1 kolmannella sarakkeella. Esimerkiksi 5 yksikön panosmäärällä keskimääräinen tuotos on 3656 / 5 = 731. Keskimääräinen tuotos alenee, kun panoksen käyttömäärää tuotannossa lisätään. Ilmiö on yleinen
maataloustuotannossa ja etenkin kasvinviljelyssä. Sen taustalla on aidosti konkaavi tuotantofunktio (kuvio 4.3)32.
Taulukko 4.1. Tuotantofunktio taulukkomuodossa esitettynä.
Lannoitteen
käyttömäärä
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuotos Keskimääräinen Rajamäärä
tuotos
tuotos
2888
962
3308
826
420
3656
731
348
3934
655
278
4140
591
206
4276
534
136
4342
482
66
4336
433
-6

Tuotantoteorian keskeisimpiä käsitteitä ovat rajakäsitteet. Tuotantofunktiosta voidaan johtaa rajatuotos eli lisätuotos, kun muuttuvan panoksen käyttömäärää lisätään. Maatalousyrittäjän on
hyödyllistä tietää, millainen muutos esimerkiksi rehuohran tuotosmäärässä tapahtuu, kun hän
muuttaa lannoitepanoksen käyttömäärää vaikkapa 10 lisäkilolla. Rajatuotos (MPP) määritetään
seuraavasti:

𝑀𝑃𝑃 =

 tuotosmäärä
,
 panosmäärä

(4.5)

jossa  kuvaa muutosta. Yhtälön 4.5 osoittaja kuvaa tuotosmäärän muutosta, joka syntyy, kun
nimittäjässä olevan muuttuvan panoksen käyttömäärää lisätään ja muiden panosten käyttömäärä
pidetään muuttumattomana. Yhtälön 4.5 avulla voidaan taulukossa 4.1 esitetyn porraskokeen
tuloksista ratkaista rehuohran tuotosmäärän muutos, kun lannoitepanoksen käyttömäärää lisätään. Esimerkiksi lannoitepanoksen käyttömäärän lisääminen 5:stä 6:en lisää tuotosmäärää 278
yksikköä, mikä on tuotosmäärien 3934 ja 3656 erotus. Koska rehuohran tuotosmäärän muutos
aiheutuu yhden lannoitepanosyksikön käytön lisäämisestä, MPP ratkaistaan jakamalla tuotosmäärän muutos 278 lannoitepanoksen käyttömäärän muutoksella eli ykkösellä, jolloin rajatuotokseksi saadaan 278. Kun lannoitepanoksen käyttömäärää lisätään 9:stä 10:en, tuotosmäärä
vähenee 6:lla. Jakamalla -6 ykkösellä rajatuotokseksi saadaan -6. Rajatuotos muuttuu negatiiviseksi, kun aidosti konkaavin tuotantofunktion maksimituotosmäärän antava panoksen käyttömäärää ylitetään. Maksimituotoksen kohdalla rajatuotos on nolla. Niukan panoksen käyttömäärää ei kannata missään tuotanto-oloissa lisätä negatiivisen rajatuotoksen alueelle, koska se
merkitsee muuttuvan panoksen liiallista käyttöä suhteessa kiinteisiin panoksiin, mikä johtaa aina
tuotosmäärän vähenemiseen.
32

Tuotantofunktio on aidosti konkaavi, kun sen kuvaaja on aina tangenttiensa alapuolella.
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Taulukon 4.1. porraskoe-esimerkissä lannoitepanoksen käyttömäärää lisättiin portaittain yhdellä yksiköllä, mikä helpotti rajatuotoksen laskemista. Taulukossa 4.2 on esitetty taulukon 4.1
porraskoe typpikiloina. Porraskokeessa lannoitepanoksen käyttömäärän lisäys oli 20 typpikiloa,
joka on portaan suuruus. Kun yhtälön 4.5 jakajaksi tulee 20, tulokseksi saadaan keskimääräinen
rajatuotos, sillä tarkkaa rajatuotosta ei voida määrittää, koska viimeisen lannoitepanosyksikön
lisäyksen vaikutusta tuotosmäärään ei tunneta. Siten yhtälö 4.5 antaa ratkaisuksi 20 typpilannoitekilon lisäystä vastaavan keskimääräisen rajatuotoksen, joka on esitetty taulukon 4.2 sarakkeessa neljä. Taulukoissa 4.1 ja 4.2 panoksen käyttömäärät on esitetty eri yksiköissä, joten tuloksia tulkittaessa on tiedostettava, miten mittaaminen on suoritettu ja mitä mittayksikköä on
käytetty. Tuotannon suunnittelua varten porraskokeiden tulokset ovat usein riittävän tarkkoja,
jos portaiden väli ei kasva liian suureksi. Portaiden määrää lisättäessä tulosten tarkkuus kasvaa,
mutta samalla myös aineiston hankinnan kustannukset kasvavat.
Taulukko 4.2. Porraskokeesta määritetty typpiresponssifunktio.
Typpilannoitus
kg/ha
60
80
100
120
140
160
180
200

Sato Keskimääräinen Keskimääräinen Tarkka
kg/ha
tuotos
rajatuotos
rajatuotos
2888
48,1
22,73
3308
41,3
21,0
19,19
3656
36,6
17,4
15,65
3934
32,8
13,9
12,11
4140
29,6
10,3
8,57
4276
26,7
6,8
5,03
4342
24,1
3,3
1,49
4336
21,7
-0,3
-2,05

Jos tuotantofunktio on mahdollista esittää jatkuvasti derivoituvana funktiona, tarkka rajatuotos
voidaan ratkaista ottamalla ensimmäinen derivaatta tuotantofunktiosta muuttuvan panoksen xi
suhteen. Panoksen xi tarkka rajatuotos, MPP = fi, voidaan määrittää seuraavasti:

𝑓𝑖 =

𝜕𝑦
𝜕𝑥𝑖

(4.6)

Taulukon 4.2 taustalla on seuraava tuotantofunktio:
𝑦 = 1206 + 33,349𝑁 − 0,0885𝑁 2 ,

(4.7)

jossa N on typpipanos. Ottamalla ensimmäinen derivaatta typpipanoksen N suhteen typpipanoksen rajatuotokseksi saadaan 33,349 – 0,177N. Esimerkiksi kun N = 100 kg ja 120 kg niitä
vastaavat tarkat rajatuotokset fN ovat 15,649 ja 12,109. Taulukon 4.2 äärimmäisenä oikealla
olevassa sarakkeessa on esitetty typpilannoitekokeen tarkat rajatuotokset. Kaavan 4.5 mukaan
keskimääräiseksi rajatuotokseksi tällä välillä saatiin 13,9. Maksimituotos saavutetaan pisteessä,
jossa rajatuotos on yhtä suuri kuin nolla. Esimerkkituotantofunktiossa maksimituotos 4348 kg
saavutetaan, kun lannoitetyppeä käytetään 188,4 kg. Tämän jälkeen lisätyppi vähentää tuotosmäärää. Niukkojen panosten tapauksessa typen taloudellinen käyttömäärä on aina pienempi
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kuin käyttömäärä, jolla maksimituotosmäärä saavutetaan. Tähän ilmiöön palataan myöhemmin
taloudellisen optimin määrittämisen yhteydessä.
Taulukosta 4.2 havaitaan, että jokaisesta uudesta lannoitepanosyksikön lisäyksestä saatava rehuohramäärän lisäys on pienempi kuin edellisen lannoitepanosyksikön lisäyksen antama rehuohramäärän lisäys. Toisin sanottuna lisättäessä typpilannoitteen käyttömäärää pidettäessä
muiden panosten käyttömäärä muuttumattomana rehuohramäärä kasvaa suhteessa vähemmän
kuin typpilannoitteen käyttömäärä eli toisin sanottuna, kutakin lisättyä typpilannoitekiloa kohti
saadaan yhä pienempi lisätuotos. Se tunnetaan tuotantoteoriassa vähenevän rajatuotoksen lakina. Sen merkitys on suuri sekä teorian soveltamisen kannalta että käytännön tuotannon suunnittelun näkökulmasta.
Vähenevän rajatuotoksen laki kuvaa, mitä tapahtuu rajatuotokselle, kun lisäyksikkö muuttuvaa
panosta käytetään tuotantoon. Määritelmänä vähenevän rajatuotoksen laki esitetään seuraavasti:
lisättäessä maataloustuotannossa jotakin muuttuvaa panosta tai usean muuttuvan panoksen yhdistelmää yhden tai sitä useamman panoksen ollessa kiinteitä saadaan kutakin lisättyä muuttuvaa panosyksikköä tai niiden yhdistelmää kohti yhä pienempi lisätuotos. Maataloustuotannossa
ilmiö on yleinen, sillä tuotantoon vaikuttavat biologiset prosessit. On helppo ymmärtää, että
typpilannoitetta ei voida lisätä peltohehtaarille määräänsä enempää tai lypsylehmän fysiologia
ei mahdollista lisätä tuotosta vakiosuhteessa rehujen käyttömäärää lisättäessä.
Taulukon 4.2 mukaan jokainen lisätty typpilannoite-erä antaa aiempaa pienemmän sadonlisäyksen eli rajatuotoksen. Kun typpilannoitteen käyttömäärää lisätään porras portaalta, lopulta saavutetaan raja, josta eteenpäin typpilannoitteen lisäys ei kasvata tuotosta vaan sadon määrä alkaa
vähetä. Tämä havaitaan taulukon 4.2 viimeiseltä riviltä, jossa rajatuotos on negatiivinen.
Samatuotoskäyrä
Maataloudessa monien tuotteiden tuottaminen on mahdollista eri määrillä panoksia ja erilaisina panosyhdistelminä, sillä useat panokset ovat toisillaan korvattavissa. Maatalousyrittäjä
voi siten tuottaa annetun tuotosmäärän useilla eri panosten käyttömäärien yhdistelmillä. Esimerkiksi konetyöllä voidaan korvata ihmistyöpanosta ja useat rehut ovat maidontuotannossa
keskenään korvattavissa. Näitä tarpeita varten tuotantoteknologia on mahdollista esittää myös
panosvaatimusjoukon avulla. Panosvaatimusjoukko voidaan esittää seuraavasti:
𝑉(𝑦) = {𝑥: 𝑥 𝑣𝑜𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑦: 𝑛} = {𝑥: (𝑦, 𝑥) 𝜖 𝑇} = {𝑥: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑦}

(4.8)

Määritelmän mukaan rajoitettu panosvaatimusjoukko V(y) on positiivisten panosvektoreiden x
= (xi,...,xn) joukko, jolla voidaan tuottaa vähintään tuotosmäärä y. V(y):n rajapinta annetulla
tuotostasolla on yhtä kuin tämän tuotostason samatuotoskäyrä. Samatuotoskäyrä on tehokkaiden panosvektoreiden joukko, jolla tuotetaan täsmälleen annettu tuotosmäärä y. V(y) sisältää
kaikki panosyhdistelmät, kun taas samatuotoskäyrä esittää vain tehokkaita panosyhdistelmiä.
Koska samatuotoskäyrä osoittaa annetun tuotosmäärän tuottamiseksi tarvittavien panosten
minimimäärät, samatuotoskäyrä kuvaa panosten tehokasta käyttöä.
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Kuviossa 4.4 on esitetty rajoitettu panosvaatimusjoukko V(y) ja samatuotoskäyrä panoksen x1
käytön funktiona. Samatuotoskäyrällä kuvataan kahden muuttuvan panoksen välistä teknistä
suhdetta, kun tuotosmäärä (y = 3800 kg) pidetään tarkastelussa vakiona. Samatuotoskäyrän
jokainen piste esittää erilaisen panosyhdistelmän, jolla sama tuotosmäärä tuotetaan. Pisteet
A, B, C ja D esittävät vaihtoehtoisia muuttuvien panosten käyttömääriä, joita käyttämällä maatalousyrittäjä voi tuottaa tehokkaasti tuotosmäärän y = 3800 kg kasvukauden aikana. Samatuotoskäyrä kuvaa esimerkiksi pisteessä B muuttuvan panoksen x1 pienimmän käyttömäärän x1b ja
muuttuvan panoksen x2 pienimmän käyttömäärän x2b tuotettaessa vakiotuotosmäärä 3800 kg.
Piste F on saavutettavissa oleva tuotosmäärä, mutta se on tehoton piste. Piste E on nykyisellä
tuotantoteknologialla saavuttamattomissa oleva piste.

X2
A

V(y)
x 2b

B
F

E

C
D

y = 3800 kg

x 1b

X1

Kuvio 4.4. Kahden panoksen samatuotoskäyrä.
Kun samatuotoskäyrällä siirrytään pisteestä toiseen kuten esimerkiksi pisteestä A pisteeseen
B, (raja)korvaussuhde kertoo missä laajuudessa muuttuvan panoksen käyttöä voidaan korvata toisella muuttuvalla panoksella. Muuttuvien panosten välinen tuotantotekninen korvaussuhde voidaan määrittää seuraavasti:

𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =

𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä
𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

,

(4.9)

jossa korvattavan ja korvaavan panoksen määrät ovat muuttuvien panosten käytön muutoksia, kun siirrytään samatuotoskäyrällä pisteestä toiseen. Samatuotoskäyrä ja -pinta määritetään matemaattisesti annetulle tuotostasolle y* seuraavasti:
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𝑥1 = 𝑓(𝑥2 , … , 𝑥𝑛 |𝑦 ∗ )

(4.10)

ja muuttuvien panosten xi ja xj välinen tarkka korvaussuhde eli rajakorvaussuhde MRTSij
kaavan 4.11 mukaisesti
𝑀𝑅𝑇𝑆𝑖𝑗 = − (𝑓𝑖 ⁄𝑓𝑗 ).

(4.11)

Kuviolla 4.5 havainnollistetaan, miten samatuotoskäyrät voidaan johtaa kahden muuttuvan
panoksen tuotantofunktiosta. Vasemmalla esitetystä kahden muuttuvan panoksen tuotantofunktiosta on johdettu oikealla esitetyt samatuotoskäyrät. Mitä kauempana origosta samatuotoskäyrä sijaitsee, sitä korkeampaa tuotosmäärää se kuvaa. Kuvion oikeanpuoleisessa paneelissa samatuotoskäyrät esitetään x1-x2 -tasoon piirrettyinä tuotantofunktion ”korkeuskäyrinä”, missä tietty tuotosmäärä (korkeus) esitetään omana samatuotoskäyränään. Kolmen tai
sitä useamman muuttuvan panoksen tapauksessa panosyhdistelmiä ei voida esittää graafisesti
samatuotoskäyrillä.

Y

X1
X2

Kuvio 4.5. Kahden panoksen tuotantofunktio ja siitä johdetut samatuotoskäyrät.
Samatuotoskäyrän33 muoto kuvaa muuttuvien panosten välistä korvaussuhdetta. Samatuotoskäyrän muoto vaihtelee taustalla olevan tuotantoteknologian mukaisesti. Korvaussuhteita on
karkeasti jaoteltuna kolmea päätyyppiä, jotka on esitetty kuviossa 4.6. Muuttuvien panosten
keskinäinen korvattavuus on sitä helpompaa mitä suorempi samatuotoskäyrän muoto on. Kuvion 4.6 vasemman puoleisessa paneelissa oleva samatuotoskäyrä (-suora) on johdettu vakiosuhteessa toisillaan korvattavissa olevien muuttuvien panosten tuotantofunktiosta. Tällainen
korvaussuhde on esimerkiksi maidontuotannossa, kun rehukauralla korvataan rehuohraa lypsylehmien ruokinnassa. Siirtyminen samatuotossuoralla pisteestä A pisteeseen B merkitsee sitä,
että 3 kiloa ohraa korvataan 4 lisäkilolla kauraa tuotosmäärän pysyessä muuttumattomana. Tällöin korvaussuhde on 3/4 = 0,75 eli toisin sanottuna 1 kg kauraa korvaa 0,75 kg ohraa. Kun
𝛽

Esimerkiksi Cobb-Douglas -tuotantofunktion 𝑦 = 𝐴𝑥1𝛼 𝑥2 samatuotoskäyrä määritetään kiinnittämällä tuotos
y valitulle tuotostasolle y*, jonka jälkeen yhtälö ratkaistaan toisen panoksen suhteen. Samatuotoskäyräksi saa33

1

daan 𝑥2 =

( )
𝑦∗ 𝛽

𝐴

1
𝛽

(− )

𝛼
𝛽

(− )

𝑥1

. Rajakorvaussuhde ratkaistaan derivoimalla tuotantofunktio kummankin panok-

sen suhteen ja sijoittamalla tulokset kaavaan 4.11, jolloin 𝑀𝑅𝑇𝑆𝑥1 𝑥2 = −

𝑓1
𝑓2

=

𝛼𝑥2
𝛽𝑥1

.
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samatuotoskäyrä on suora, korvaussuhde muuttuvien panosten välillä on vakio kunkin muuttuvan panostekijän absoluuttisesta määrästä riippumatta.

Kaura
kg

Säilörehu
kg ka

Traktori
kpl
D
5

B

1

C

4

3

A

B
2

A

4

Ohra kg

Ohra kg ka

1
1

Aura kpl

Kuvio 4.6. Muuttuvien panosten väliset korvaussuhteet kolmella eri tuotantoteknologialla.
Kuvion 4.6 keskimmäinen paneeli kuvaa toisillaan korvattavien muuttuvien panosten samatuotoskäyrää tapauksessa, jossa niiden välillä on aleneva korvaussuhde. Tällainen korvaussuhde on esimerkiksi maidontuotannossa, kun lypsylehmien ruokinnassa rehuohraa korvataan
säilörehulla. Ero vasemman puoleiseen paneeliin on siinä, että nyt korvaussuhde riippuu
muuttuvien panosten absoluuttisista käyttömääristä. Siirtyminen samatuotoskäyrän pisteestä
A pisteeseen B merkitsee sitä, että tällä välillä 4 kg ka rehuohraa korvataan 2 lisäkuiva-ainekilolla säilörehua, jolloin korvaussuhde on 4/2 = 2. Vastaavasti siirtyminen samatuotoskäyrällä pisteestä C pisteeseen D merkitsee sitä, että korvaussuhde on 1/5 = 0,2 eli tällä välillä
1 kg ka rehuohraa korvataan 5 lisäkuiva-ainekilolla säilörehua. Maataloustuotannossa on
yleistä, että muuttuvien panosten välillä on aleneva korvaussuhde. Esimerkiksi säilörehun
käyttöä lisättäessä sitä tarvitaan yhä enemmän korvattavaa väkirehuyksikköä kohti, minkä
seurauksena korvaussuhde pienenee.
Kuvion 4.6 oikeanpuoleisessa paneelissa esitetään kiinteiden panossuhteiden tuotantofunktion
eli Leontief -tuotantofunktion samatuotoskäyrä, missä muuttuvat panokset eivät ole toisillaan
korvattavissa. Samatuotoskäyrän muoto osoittaa muuttuvien panosten täydellisen korvautumattomuuden toisillaan. Tällainen korvaussuhde on mm. traktorin ja kyntöauran välillä. Tuotannon
määrä pysyy vakiona eli ollaan samalla samatuotoskuvaajalla, vaikka toista muuttuvaa panosta
lisätään miten paljon tahansa. Esimerkiksi jos kyntöauroja ei ole hankittavissa lisää, lisätraktoreiden hankinta ei kasvata tuotosta.
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Tuotantomahdollisuuksien käyrä
Maatalousyrittäjä päättää, mitä tuotteita tuottaa ja minkä verran niitä tuottaa maksimoidakseen voittonsa. Valinnan hän tekee tuotannonhaarojen väliltä kuten esimerkiksi rukiin, rehuohran ja säilörehun tuotannon väliltä. Kaikissa tapauksissa jokin tai jotkin panokset ovat
tarkasteluaikavälillä kiinteitä, mikä asettaa maksimirajoitteen, minkä verran yksittäisessä
tuotannonhaarassa tai niiden yhdistelmänä on mahdollista tuottaa maataloustuotteita. Lisärajoitteita tuotannolle voivat asettaa esimerkiksi luonnonolot, maaperä ja maatalousyrittäjän
osaaminen.
Jotta voitto voidaan maksimoida, tietoa tarvitaan tuotannonhaarojen välisistä biologisista ja
tuotantoteknisistä suhteista. Tuotosten tuotettavuusjoukko esittää maatalousyrityksen tuotantooloissa kaikki tuotosyhdistelmät, jotka on mahdollista tuottaa annetuilla panosyhdistelmillä.
Maatalousyrittäjä voi hallussaan olevilla panoksilla tuottaa eri määrän tuotteita kuten esimerkiksi käyttämällä lannoitteita eri määriä säilörehun ja rehuohran tuottamiseen. Tuotosten tuotettavuusjoukko voidaan esittää seuraavasti:
𝑌(𝑥) = {𝑦: 𝑥 𝑣𝑜𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑦: 𝑛} = {𝑦: (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑇}

(4.12)

Määritelmän mukaan rajoitettu tuotosten tuotettavuusjoukko Y(x) on positiivisten tuotosvektoreiden y = (yi,...,yn) joukko, jonka muuttuvien panosten annettu yhdistelmä kykenee maksimissaan tuottamaan. Y(x):n rajapinta annetulla muuttuvien panosten käytön tasolla on yhtä kuin
tuotantomahdollisuuksien käyrä. Tuotantomahdollisuuksien käyrä on tehokkaiden tuotosvektoreiden joukko, jonka tuottamiseen annettu muuttuvien panosten määrä käytetään. Y(x) sisältää
kaikki tuotosyhdistelmät, kun taas tuotantomahdollisuuksien käyrä esittää vain tehokkaita tuotosyhdistelmiä. Koska tuotantomahdollisuuksien käyrä osoittaa annetulla muuttuvien panosten
käyttömäärällä tuotosten maksimimäärät, tuotantomahdollisuuksien käyrä kuvaa tuotosten tehokasta tuottamista.
Maatalousyrittäjällä on käytössään vain rajallinen määrä peltoa, pääomaa ja muita panoksia. Jos
maatalousyrittäjä haluaa lisätä jossakin tuotannonhaarassa tuotantoa, hänen on vähennettävä
tuotantoa jossakin muussa tuotannonhaarassa. Toisin sanottuna maatalousyrittäjän on siirrettävä
rajallisia panoksia tuotannon haaralta toiselle tuotannonhaaralle, jotta muutos on mahdollinen.
Muutoksen seurauksena tuotannon määrät tuotannonhaaroittain muuttuvat, joten tuotosten välillä on olemassa korvaussuhde eli substituutiosuhde. Siten tuotannonhaarojen välillä voidaan
olettaa olevan kilpailusuhde, sillä ne kilpailevat samojen rajallisten panosten käytöstä samanaikaisesti.
Kuviossa 4.7 on esitetty tuotantomahdollisuuksienkäyrä kahden tuotoksen eli säilörehun ja rehuohran tuotannossa. Se kuvaa kahden tuotoksen välistä teknistä suhdetta, kun panosmäärä
on tarkastelussa vakio. Tuotantomahdollisuuksienkäyrän jokainen piste esittää erilaisen tuotosyhdistelmän, joka on annetulla panosmäärällä tiettynä ajanjaksona tuotettavissa. Pisteet A,
B, C ja D esittävät vaihtoehtoisia tuotosmääriä, jotka maatalousyrittäjä voi tuottaa tehokkaasti
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käytettävissä olevalla panosmäärällä tiettynä ajanjaksona. Tuotantomahdollisuuksienkäyrä kuvaa siten esimerkiksi suurimman mahdollisen rehuohran tuotosmäärän y”, joka voidaan tuottaa,
kun vaihtoehtoisen tuotteen eli säilörehun tuotantomäärä on kiinnitetty annetulle tasolle y’. Pisteet E ja F ovat saavutettavissa olevia tuotosmääriä, mutta ne ovat tehottomia pisteitä. Pisteet G
ja H ovat nykyisillä panoksilla ja tuotantoteknologialla saavuttamattomissa olevia pisteitä.

Rehuohra
kg ka

A

B

G
H
E

F
C

y”

D

Y(x)

y’

Säilörehu kg ka

Kuvio 4.7. Kahden tuotoksen tuotantomahdollisuuksien käyrä.
Kun kuviossa 4.7 tuotantomahdollisuuksienkäyrällä siirrytään esimerkiksi pisteestä D pisteeseen C, (raja)korvaussuhde kertoo, missä laajuudessa säilörehun tuotosmäärää menetetään
rehuohran tuotosmäärää lisättäessä. Tuotosten välinen tuotantotekninen korvaussuhde voidaan määrittää seuraavasti:
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =

𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒𝑡𝑦𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä
,
𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑦𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

(4.13)

jossa menetetyn ja lisätyn tuotoksen määrät ovat tuotosten määrien muutoksia, kun siirrytään
tuotantomahdollisuuksien käyrällä pisteestä toiseen.
Tuotosten korvaussuhteita on karkeasti jaoteltuna kahta päätyyppiä, jotka on esitetty kuviossa
4.8. Vasemman puoleisessa paneelissa oleva tuotantomahdollisuuksienkäyrä (-suora) kuvaa tilannetta, jossa ohran ja kauran viljely kilpailevat samasta 100 hehtaarin peltoalasta. Jos peltoala
käytetään kokonaisuudessaan ohralle, tuotosmääräksi saadaan 387 tonnia ohraa ja jos se käytetään kokonaisuudessaan kauralle, saadaan 365 tonnia kauraa. Tuotantomahdollisuuksiensuora
kuvaa kaikki mahdolliset ohran ja kauran tehokkaat tuotantoyhdistelmät, kun viljelyyn on käytettävissä sama 100 hehtaaria peltoa. Kun ohran viljelystä siirretään hehtaari kauran viljelyyn,
menetetään 3870 kg ohraa ja saadaan lisää 3650 kg kauraa. Tällainen korvaussuhde on 38,7/36,5
= 1,06 eli toisin sanottuna 1,06 kg:sta ohraa joudutaan luopumaan, jotta voidaan tuottaa lisäkilo
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kauraa. Kun tuotantomahdollisuuksienkäyrä on suora, korvaussuhde tuotosten välillä on vakio
koko tarkasteluvälillä.

Säilörehu,
600 t
kg ka

Kaura,
365 t

60,0
36,0

36,5

100 ha
38,7
100 ha
65,0
36,5
33,0

38,7

Ohra, 387 t

Ohra, 333 t kg ka

Kuvio 4.8. Kilpailevien tuotannonhaarojen tuotantomahdollisuuksien käyrät.
Kuvion 4.8 oikeanpuoleisessa paneelissa esitetään esimerkki, jossa ohran ja säilörehun yhdistelmät hyödyttävät toisiaan mm. rikkaruohojen, kasvitautien ja viljelyn ajallisuusmenetysten vähenemisen sekä maaperän kasvukunnon paranemisen vuoksi. Konkaavi tuotantomahdollisuuksienkäyrä kertoo, että ohran kokonaistuotantomäärä kasvaa hidastuvasti, kun ohran viljelyn
osuutta kasvatetaan suhteessa säilörehun tuotantoon. Vastaavasti kun säilörehun tuotannon
osuutta kasvatetaan suhteessa ohran tuotantoon, säilörehun kokonaistuotantomäärä kasvaa hidastuvasti. Ero vasemman puoleiseen paneeliin on siinä, että nyt tuotosten korvaussuhde riippuu tuotannonhaarojen absoluuttisista viljelymääristä. Vaikka tuotannonhaarat ovat kilpailevia keskenään, niiden välillä on kasvava tuotosten korvaussuhde. Tuotantomahdollisuuksienkäyrän yläosassa tuotosten korvaussuhde on 60/36 = 1,67 ja se kasvaa käyrää pitkin alaspäin
siirryttäessä (65/33 = 1,97).

4.1.2. Taloudellinen tarkastelu
Voiton maksimointi
Kun tuotantofunktio on määritetty, voiton maksimi valitaan tuotantofunktion kuvaamista panospanos- ja panos-tuotosyhdistelmistä. Tuotantofunktio kuvaa tehokkaat yhdistelmät, joten se on
taloudellisen optimointiongelman tuotantotekninen rajoite. Tuotantofunktion lisäksi voiton
maksimoinnissa tarvitaan tieto panosten ja tuotteen hinnoista. Voiton maksimointi edellyttää
aina kustannusten minimointia. Jos näin ei olisi, tuotos voitaisiin tuottaa vähentämällä kustannuksia, joten kysymyksessä ei olisikaan ollut voiton maksimoiva tuotanto.
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Maataloustuotannossa, kuten useassa muussakin tuotantotoiminnassa, vallitsee yleensä vähenevän lisätuotoksen laki. Esimerkiksi lannoitepanoksen käyttöä lisättäessä aste asteelta
muiden panosten käytön pysyessä ennallaan kutakin lisättyä yksikköä kohti saadaan yhä pienempi lisätuotos. Ilmiön olemassaolo mahdollistaa taloudellisen optimin ratkaisemisen. Vähenevää lisätuotoksen lakia kuvaavalta tuotantofunktiolta löytyy aina piste, jossa voitto maksimoituu.
Maatalousyrittäjä valitsee muuttuvien panosten käytön niin, että voitto maksimoidaan. Voitto
ratkaistaan rajatuoton (MVP) ja rajakustannuksen (MIC) avulla. Rajatuotto on yhtä kuin tuotantoon käytetyn muuttuvan panosyksikön aikaansaama kokonaistuoton lisäys. Rajakustannus on
yhtä kuin tuotantoon käytetystä muuttuvan panosyksikön lisäyksestä aiheutuva kokonaiskustannuksen lisäys. Rajakustannus on yhtä suuri kuin rajatuotto, kun viimeisellä kustannuksen lisäyksellä saadaan täsmälleen sitä vastaava tuoton lisäys.
Rajatuotto34 määritetään seuraavasti:
𝑀𝑉𝑃 =

∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
,
∆ 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

(4.14)

jossa kokonaistuotto on yhtä kuin tuotosmäärä kerrottuna tuotteen hinnalla.
Rajakustannus35 määritetään seuraavasti:
𝑀𝐼𝐶 =

∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠
,
∆ 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

(4.15)

jossa kokonaiskustannus on yhtä kuin panosmäärä kerrottuna hinnalla.
Taulukossa 4.3 esitetään taulukon 4.1 tuotantofunktion tietoja sekä kokonaistuotto, rajatuotto ja
rajakustannus. Tuotantofunktion sekä panoksen hinnan (26 €) ja tuotteen hinnan (0,1 €) perusteella on laskettu rajatuotto ja rajakustannus. Esimerkiksi kun panoksen käyttöä lisätään 5:stä
6:een, rajatuotto saadaan vähentämällä 6:tta panosyksikköä vastaavasta kokonaistuotosta (393,4
€) 5:ttä panosyksikköä vastaava kokonaistuotto (365,6 €) ja jakamalla se panoksen käyttömäärän muutoksella (1 yksikkö). Vastaukseksi saadaan 27,8 €. Kun panoksen käyttömäärää lisätään
5:stä 6:een, rajakustannus saadaan ratkaistua vähentämällä 6:tta panosyksikköä vastaavasta kokonaiskustannuksesta (6*26 € = 156 €) 5:ttä panosyksikköä vastaava kokonaiskustannus (5*26

34

∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

Rajatuotto (MR) voidaan määrittää myös toisin: 𝑀𝑅 =
eli se on yhtä kuin tuoteyksikön myyn∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠
nistä saatava kokonaistuoton lisäys. Se on vakio kaikilla tuotostasoilla, sillä tuoteyksikön myynnistä saatava lisätuotto on yhtä kuin tuotteen hinta.
∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠
35
Rajakustannus (MC) voidaan määrittää myös toisin: 𝑀𝐶 =
eli se on yhtä kuin lisätuotok∆ 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠
sen tuottamisesta aiheutuva lisäkustannus. Aidosti konkaavin tuotantofunktion tapauksessa lisäyksikön tuottamiseen tarvitaan suhteellisesti enemmän panosta, joten lisäyksikön tuottaminen on edellistä lisäyksikköä kalliimpaa.
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€ = 130 €) ja jakamalla se panoksen käyttömäärän muutoksella (1 yksikkö). Vastaukseksi saadaan 26 €. Rajakustannus on vakio kaikilla panostasoilla, sillä yhden panosyksikön lisäyksestä
aiheutuva kustannus on yhtä suuri kuin panoksen hinta36.
Taulukko 4.3. Rajatuotto ja rajakustannus. Panoksen hinta on 26 € ja tuotoksen hinta on 0.1 €.
Panoksen
käyttömäärä
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuotos
määrä
2888
3308
3656
3934
4140
4276
4342
4336

Raja- Kokonais- Raja- Rajatuotos tuotto tuotto kustannus
288,8
420
330,8
42,0
26
26
348
365,6
34,8
278
393,4
27,8
26
206
414,0
20,6
26
136
427,6
13,6
26
66
434,2
6,6
26
26
-6
433,6
-0,6

Esimerkin avulla havainnollistetaan, miten voitto maksimoidaan. Taulukon 4.3 ensimmäisillä
riveillä rajatuotto on suurempi kuin rajakustannus. Tällöin panosyksikön lisäkäytöstä saatava
tuoton lisäys on suurempi kuin panosyksikön käytöstä aiheutuva lisäkustannus, eli voitto kasvaa. Voitto kasvaa kuudenteen panosyksikköön asti. Seitsemännestä panosyksiköstä eteenpäin
rajatuotto on pienempi kuin rajakustannus eli voitto alkaa pienetä. Panoksen käyttöä ei kannata
lisätä 6 yksikköä suuremmaksi, koska voiton maksimoiva panoksen käyttömäärä on pisteessä,
jossa rajatuotto (MVP) on yhtä suuri kuin rajakustannus (MIC)37.
Jos rajatuotto on suurempi kuin rajakustannus, voittoa voidaan lisätä panoksen käyttömäärää
kasvattamalla. Jos taas rajakustannus on suurempi kuin rajatuotto, voittoa voidaan lisätä panoksen käyttömäärää vähentämällä. Taulukossa 4.3 rajatuotto ja rajakustannus eivät ole missään
kohdassa samoja. Tulos on yleensä tällainen, kun käytetään taulukkoesitysmuotoa, missä panosten käyttöä lisätään portaittain (vrt. taulukot 4.1 ja 4.2). Tällöin paras tulos saadaan, kun
pyritään mahdollisimman lähelle optimipistettä, mutta ei lisätä panoksen käyttöä sen yli alueelle, missä rajatuotto on pienempi kuin rajakustannus. Siten taulukon 4.3 perusteella panoksen
käyttömääräksi valitaan 6 yksikköä. Kokonaistuoton maksimi saavutetaan panoksen käyttömäärällä 9 yksikköä. Voiton maksimoiva panoksen käyttömäärä on aina pienempi kuin kokonaistuoton maksimoiva panoksen käyttömäärä.
Voiton maksimi voidaan hakea myös siten, että lasketaan kaikilla panosten käyttömäärillä kokonaistuoton ja -kustannuksen erotus ja valitaan suurimman voiton tuottava panosten käyttömäärä. Tällainen optimin haku on työläs etenkin, kun tarkasteltavia pisteitä on ääretön määrä.
Jos tuotantofunktio on mahdollista esittää jatkuvasti derivoituvana funktiona, voiton maksimi
voidaan määrittää tarkasti siitä johdetun voittofunktion avulla. Olkoon voittofunktio

36

Oletuksena on, että panoksen hinta on vakio.
Optimi voidaan määrittää myös tuotospuolelta, jolloin voiton maksimoiva tuotantopanoksen käyttömäärä on
pisteessä, jossa rajatuotto (MR) on yhtä kuin rajakustannus (MC). Optimi on sama kummallakin tarkastelutavalla.
37
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П = 𝑀𝑎𝑥 {𝑝𝑓(𝑥) − 𝑤𝑥}, 𝑥 ≥ 0,

(4.16)

jossa  on voitto, f(x) on tuotantofunktio, p (> 0) on tuotoksen y = f(x) hinta ja w (> 0) on
muuttuvan panoksen x hinta. Voiton maksimi ratkaistaan kaavasta 4.16 seuraavasti:
𝜕П
𝜕𝑥

=0 ⇔

𝜕𝑦
𝜕𝑥

=

𝑤
𝑝

.

(4.17)

Optimi on pisteessä, jossa rajatuotos on yhtä kuin panoksen hinnan ja tuotoksen hinnan hintasuhde w/p. Voiton maksimoiva tuotosmäärä saadaan ratkaistua, kun optimi panosmäärä sijoitetaan tuotantofunktioon ja voiton maksimi saadaan ratkaistua, kun optimipanosmäärä sijoitetaan
voittofunktioon.
Esimerkkituotantofunktiota (kaava 4.7) hyödyntäen ratkaistaan voiton maksimointiongelma.
Kun esimerkkituotantofunktio sijoitetaan kaavaan 4.16, saadaan seuraava voiton maksimointiongelma ratkaistavaksi:
П = 𝑀𝑎𝑥 {𝑝(1206 + 33,349𝑁 − 0,0885𝑁 2 ) − 𝑤𝑁 }, 𝑁 ≥ 0 (4.18)
Taulukossa 4.4 esitetään taulukon 4.2 tuotantofunktion tietoja sekä tarkat rajatuotokset, rajatuotot ja rajakustannukset. Tuotantofunktion sekä panoksen hinnan ja tuotteen hinnan perusteella on laskettu rajatuotto ja rajakustannus. Esimerkiksi kun panoksen käyttö on 100 yksikköä,
rajatuotto saadaan kertomalla rajatuotos tuotteen hinnalla. Vastaukseksi saadaan 1,56 €. Kun
panoksen käyttömäärä on 100, rajakustannus on yhtä suuri kuin panoksen hinta 1,30 €. Rajakustannus on vakio kaikilla panostasoilla, sillä yhden panosyksikön lisäyksestä aiheutuva kustannus on yhtä suuri kuin panoksen hinta. Taulukon 4.4 perusteella voiton maksimoiva panosmäärä löytyy 100 ja 120 panosyksikön välistä. Yhtälön 4.18 ratkaisuna optimi panosmääräksi
saadaan 115 kg, joka esitetään taulukon alaosassa. Taulukosta 4.4 nähdään, että tällä panosmäärällä rajatuotto ja rajakustannus ovat yhtä suuret.
Taulukko 4.4. Tarkat rajatuotot ja rajakustannukset. Panoksen hinta on 1,30 € ja tuotoksen hinta
on 0,10 €.
Panoksen

Tuotoksen Raja- Kokonais- Raja-

Raja-

käyttömäärä

määrä

tuotos

tuotto

tuotto kustannus

60
80
100
120
140
160
180
115

2888
3308
3656
3933
4140
4276
4341
3870

22,7
19,2
15,6
12,1
8,6
5,0
1,5
13,0

288,83
330,75
365,59
393,35
414,03
427,62
434,14
387,00

2,27
1,92
1,56
1,21
0,86
0,50
0,15
1,30

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

Taulukon 4.4 alarivillä esitetty panoksen optimikäyttömäärä ratkeaa kaavasta 4.18. Kun voittofunktio derivoidaan N:n suhteen, saadaan seuraava yhtälö: p*(33,349 – 0,177N) – w = 0. Kun
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panoksen hinta (1,30 €/kg) ja tuotteen hinta (0,10 €/kg) sijoitetaan edelliseen yhtälöön ja ratkaistaan se N:n suhteen, vastaukseksi saadaan 115 kg. Optimi tuotosmäärä ja voiton maksimi
saadaan ratkaistua, kun N = 115 kg sijoitetaan tuotantofunktioon ja voittofunktioon. Optimi tuotos on 3870 kg. Voiton maksimi on 237,5 € vähennettynä kiinteillä kustannuksilla ja lisättynä
mahdollisilla suorilla tuilla. Esimerkkituotantofunktion maksimituotos on 4348 kg, mikä saavutetaan 188,4 kg typpimäärällä. Jos maksimi tuotos tuotettaisiin, voitto pienenisi 47,6 €.
Hintamuutokset vaikuttavat rajatuottoihin ja rajakustannuksiin. Jos panoksen ja tuotoksen hinnat eivät muutu samassa suhteessa, niiden suhteelliset hinnat muuttuvat, mikä maataloustuotannossa lähes aina muuttaa voiton maksimoivan panoksen käyttömäärää ja samalla tuotosmäärää.
Panoksen hinnan nousu vähentää sen käyttöä ja alentaa tuotosta, kun taas tuotteen hinnan nousu
lisää panosten käyttöä ja tuotosmäärää.

Kustannusten minimointi
Samatuotoskäyrä on keskeisessä asemassa kustannusten minimointiongelmia ratkaistaessa.
Maatalousyrittäjän kannattaa tuottaa annettu tuotos minimi kustannuksin. Panosten optimaalinen kombinaatio eli käyttöyhdistelmä ratkaistaan samatuotoskäyrältä, jos aineisto mahdollistaa sen määrittämisen. Lisäksi tarvitaan tieto panosten hinnoista. Minimikustannus löytyy vertaamalla panosten hintasuhdetta korvaussuhteeseen (ks. kaava 4.9) seuraavasti:

𝐾𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =

𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

.

(4.19)

Maidontuotannon kiintiövuosina maitotilayrittäjän oli ratkaistava, millä panosmäärillä hän
minimoi kustannukset tuottaessaan hallinnon määräämän maitokiintiön verran maitoa. Jos
tuotantoteknologia on mahdollista esittää tuotantofunktion avulla, tarkka rajakorvaussuhde voidaan ratkaista, jolloin myös kustannusten minimipiste löydetään. Kaavan 4.17 avulla voidaan
ratkaista tarkat rajatuotokset fi ja fj ja asettaa niiden suhde yhtä suureksi hintasuhteen kanssa
seuraavasti:
𝑓𝑖
𝑓𝑗

=

𝑤𝑖
𝑤𝑗

,

(4.20)

missä fi = y/xi ja fj = y/xj. Kaava 4.11 kertoo panosten xi ja xj välisen korvaussuhteen
MRTSij. Sijoittamalla kaavan 4.20 tulos kaavaan 4.11 nähdään, että optimipisteessä panosten
xi ja xj välinen korvaussuhde on yhtä kuin näiden panosten hintasuhde eli
𝑤

𝑀𝑅𝑇𝑆𝑖𝑗 = − ( 𝑖 ).
𝑤
𝑗

(4.21)
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Taulukossa 4.5 esitetään lihasonnien kuvitteellisen ruokintakokeen tulokset. Kaikki ruokintavaihtoehdot eli väki- ja karkearehun yhdistelmät tuottavat saman kasvun eli tuotoksen. Maatalousyrittäjän tehtävänä on ratkaista, miten tämä tuotos tuotetaan minimikustannuksin. Taulukon
4.5 mukaan korvaussuhde on aleneva ja hintasuhde on vakio. Optimi löytyy korvaussuhteen ja
hintasuhteen keskinäisellä vertailulla. Jos väkirehun lisäämisestä aiheutuva lisäkustannus on
pienempi kuin karkearehun käyttömäärän vähentämisestä saatava kustannussäästö, kokonaiskustannus alenee, jolloin väkirehulla kannattaa korvata karkearehua. Korvaamista kannattaa jatkaa, kunnes korvaussuhde tulee suuremmaksi kuin hintasuhde. Jos korvaussuhde on suurempi
kuin hintasuhde, kustannuksia voidaan vähentää siirtymällä alemmalle riville. Jos taas korvaussuhde on pienempi kuin hintasuhde, kustannuksia voidaan alentaa siirtymällä ylemmälle riville.
Minimikustannuksen tuottava ruokintavaihtoehto on löydetty, kun korvaussuhde on yhtä suuri
kuin hintasuhde. Minimikustannus saavutetaan, kun lihasonnit ruokitaan vaihtoehdon 9 mukaisesti, mikä merkitsee väkirehuvaltaista ruokintaa.
Taulukko 4.5. Minimikustannusyhdistelmän valinta. Väkirehun hinta on 0.15 €/kg ka ja karkearehun hinta 0.23 €/kg ka.
Ruokinta- Väkirehun Karkearehun Korvausvaihtoehto määrä
määrä
suhde
1
400
4625
2
800
4120
1,26
3
1200
3650
1,17
4
1600
3215
1,09
5
2000
2814
1,00
6
2400
2448
0,91
7
2800
2117
0,83
8
3200
1820
0,74
9
3600
1558
0,65
10
4000
1331
0,57

Hintasuhde
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

Maataloustuotannossa lyhyellä ja jopa keskipitkällä aikavälillä biologiset ja tuotantotekniset
suhteet saattavat pysyä muuttumattomana. Hintasuhteet muuttuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan yleensä biologisia ja tuotantoteknisiä suhteita nopeammin. Kun biologiset ja tuotantotekniset suhteet ja/tai hintasuhteet muuttuvat, kustannukset minimoiva panosyhdistelmä on ratkaistava uudelleen (esitetty yrityskoon kasvattamisen yhteydessä kuviossa 4.16). Kun Suomi liittyi
Euroopan unionin jäseneksi, karkearehujen ja väkirehujen hintasuhteet muuttuivat. Ennen EUjäsenyyttä taulukon 4.5 ruokintavaihtoehdot 2 - 5 eli karkearehuvaltainen ruokinta oli kannattavin tapa ruokkia lihasonneja, mutta Euroopan unionin jäsenyysaikana lihasonnien ruokinnassa
on siirrytty väkirehuvaltaiseen ruokintaan. Tuotantoteknologia ja rehujen hintasuhteet vaihtelevat maatalousyrityksittäin, jolloin ruokinnan optimikin vaihtelee maatalousyrityksittäin.

Maitokiintiöesimerkki
Maataloustuotantoa on rajoitettu mm. tuotantokiintiöillä, jolloin maatalousyrityksille on määrätty hallinnollisesti kiinteä tuotosmäärä, jota ei saa ylittää tai ylittämisestä on maksettava
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niin suuri sakko, että kiintiön ylittäminen ei ole missään tapauksessa kannattavaa. Suomessa
tällainen kiintiöjärjestelmä oli maitotiloilla vuosina 1985 - 1994. Tällöin paras taloudellinen
tulos saavutettiin minimoimalla kustannukset kiintiötä vastaavalla tuotostasolla y* eli
𝐶 = 𝑀𝑖𝑛{𝑤𝑥: 𝑓(𝑥) = 𝑦 ∗ }, 𝑥 ≥ 0,

(4.22)

missä C on kustannukset. Tuotantokiintiörajoite y* otetaan huomioon Lagrangen kertojan 
avulla, jolloin optimointiongelma voidaan kirjoittaa Lagrangen lauseena seuraavasti:
𝐿(λ, x) = wx + λ(𝑦 ∗ − 𝑓(𝑥)).

(4.23)

Lagrangen lause ratkaistaan asettamalla L/xi = 0 ja L/ = 0, jolloin saadaan ratkaistavaksi
seuraavat n+1 yhtälöä:

𝑤𝑖 − λ (

𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖

) = 0 ja

𝑦 ∗ − 𝑓(𝑥) = 0,

(4.24)
(4.25)

joista voidaan ratkaista kustannukset minimoivat panosten käyttömäärät. Kahdesta ensimmäisen kertaluvun ehtojen yhtälöstä 4.24 jakamalla ne puolittain saadaan seuraavat n-1 riippuvuussuhdetta:
𝑓

𝑤

− ( 𝑖 ) = − ( 𝑖 ) = 𝑀𝑅𝑇𝑆𝑖𝑗
𝑓
𝑤
𝑗

(4.26)

𝑗

Vertaamalla yhtälöitä 4.21 ja 4.26 keskenään havaitaan, että tietyllä tuotostasolla voiton maksimointi ja kustannusten minimointi antavat täysin saman vastauksen panosten käytön optimointiin.
Oletetaan, että maatalousyrittäjän tarvitsee tuotteen y tuottamiseen kahta panosta x1 ja x2 ja että
tuotantoteknologia voidaan esittää tuotantofunktiona seuraavasti:

𝑦 = 6𝑥10.4 𝑥20.35

(4.27)

Taulukossa 4.6 esitetään panosten x1 ja x2 käyttö porraskokeen mukaisina ja niistä ratkaistut
likimääräiset korvaussuhteet tuotostasolla y = 20. Vaihtoehdon 3 korvaussuhde on määritetty
seuraavasti: (5,59 - 4,96) / (5,00 - 4,50) = 1,26. Minimikustannus löydetään, kun korvaussuhde on yhtä suuri kuin hintasuhde. Taulukossa 4.6 korvaussuhde ja hintasuhde eivät ole
millään rivillä samoja. Yleensä näin käy, kun optimia esitetään taulukosta. Taulukosta paras
ratkaisu saadaan, kun pyritään mahdollisimman lähelle minimikustannuspistettä. Taulukon
perusteella panosten käyttömääräksi valitaan vaihtoehto 6 tai 7.
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Taulukko 4.6. Minimikustannusyhdistelmän valinta taulukkoesitysmuodosta.
Vaihtoehto
1
2
3
4
5
6
7
8

x1:n
määrä
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50

x2:n
määrä
6,40
5,59
4,96
4,44
4,02
3,67
3,38
3,12

Korvaussuhde

Hinta
suhde

1,62
1,26
1,04
0,84
0,70
0,58
0,52

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

Tarkka kustannusten minimi saadaan, kun kaavassa 4.27 esitetty tuotantofunktio derivoidaan
panosten x1 ja x2 suhteen. Tulokset sijoitetaan kaavoihin 4.20 ja 4.21, jolloin saadaan
𝑀𝑅𝑇𝑆𝑥1 𝑥2 =

0,4𝑥2
0,35𝑥1

0,4𝑥

, joka asetetaan yhtä suureksi kuin panosten hintasuhde eli 0,35𝑥2 = 0,65
1

<=> x1 = 1,76 x2. Lopuksi x1:n arvo sijoitetaan kaavaan 4.27 ja y:lle annetaan arvoksi 20.
Kustannusten minimi saavutetaan, kun panosta x1 käytetään 6,48 ja panosta x2 käytetään
3,69. Optimi löytyy taulukon 4.6 vaihtoehtojen 5 ja 6 väliltä ollen hyvin lähellä vaihtoehtoa
6. Jos hintasuhde olisi 1, optimiratkaisu olisi x1 = 5,30 ja x2 = 4,64.

Rajallisen panoksen käyttöesimerkki
Maatalousyrittäjälle saattaa tulla eteen tilanteita, joissa edellä esitettyä optimointisääntöä, rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus, ei voida hyödyntää. Esimerkiksi veden määrä saattaa
olla rajoittava tekijä tai maatalouteen on määrätty hallinnollisesti yrityskohtainen lannoitteen
enimmäiskäyttömäärä. Tällöin maatalousyrittäjä joutuu päättämään, miten rajallisen panoksen
käyttö kohdennetaan optimaalisesti eri tuotteiden tuotantoon.
Toimintaympäristössä, jossa panosten käyttö on rajoittava tai rajoitettu, panokset on kohdennettava vaihtoehtoisiin kohteisiin siten, että kussakin kohteessa viimeisen panosyksikön antama
rajatuotto on sama. Taulukossa 4.7 esitetään ohran, kauran, vehnän ja rukiin rajatuotot. Taustalla
olevat responssit on määritetty kuvitteellisten porraskokeiden avulla.
Taulukko 4.7. Rajallisen tuotantopanoksen kohdentaminen.
Panoksen
käyttömäärä
60
80
100
120
140
160
180
200

Ohra MVP
ha
57
49
41
32
24
16
8
-1

Kaura MVP
ha
54
43
31
20
8
-3
-14
-25

Vehnä MVP
ha
72
62
52
41
31
21
11
1

Ruis MVP
ha
68
54
40
26
12
-2
-16
-30
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Oletetaan, että maatalousyrittäjällä on käytettävissään kasteluun 400 yksikköä vettä, jota voidaan hyödyntää vain 20 yksikön erissä. Hyödyntämisen rajakustannus on 25 € 20 yksikön erältä.
Tehtävänä on kohdentaa rajallinen vesi optimaalisesti kasveille. Vettä kannattaa kohdentaa kasville, jolta saadaan suurin rajatuotto. Ensimmäinen erä kohdennetaan vehnälle, seuraava rukiille
ja sitä seuraava taas vehnälle jne., kunnes kaikki vesi on hyödynnetty. Taulukossa 4.7 näin etenemällä päädytään ratkaisuun, jossa vehnää kastellaan 120 yksiköllä, ruista ja ohraa 100 yksiköllä ja kauraa 80 yksiköllä. Jos vettä on runsaasti käytettävissä, esimerkiksi 600 yksikköä, veden käyttöä ei kannata lisätä 480 yksikköä suuremmaksi, koska seuraavan vesiyksikön rajatuotto (24 €) on pienempi kuin rajakustannus (25 €). Tässä tapauksessa veden käyttömäärä ratkaistaan optimointisäännön, rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus, perusteella. Sen mukaan vettä annetaan vehnälle 140 yksikköä, rukiille ja ohralle 120 yksikköä ja kauralle 100 yksikköä.

Tuotannonhaarojen yhdistelmän valinta rajallisella peltoalalla
Tuotantoteorian mukaan maatalousyrittäjän tavoitteena on maksimoida voitto rajallisella peltoalalla. Kahden kilpailevan tuotannonhaaran kannattavin tuotantoyhdistelmä on mahdollista
ratkaista tuotantomahdollisuuksienkäyrältä. Lisäksi määrittämiseen tarvitaan tuotosten hinnat.
Maksimivoitto ratkaistaan vertaamalla kahden kilpailevan tuotannonhaaran tuotosten korvaussuhdetta tuotosten hintasuhteeseen38 (vrt. kaava 4.13):
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =

𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑦𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
,
𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒𝑡𝑦𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

(4.28)

missä lisätyn tuotoksen ja menetetyn tuotoksen määrät ovat tuotosmäärien muutoksia tuotantomahdollisuuksien käyrällä, kun tuotannonhaarojen osuutta muutetaan rajallisella peltoalalla.
Taulukossa 4.8 on esitetty ohran ja säilörehun kuvitteellisen viljelykokeen tulokset, josta voidaan johtaa konkaavi tuotantomahdollisuuksienkäyrä (ks. kuvion 4.8 oikeanpuoleinen paneeli).
Konkaavi tuotantomahdollisuuksienkäyrä kertoo, että ohran ja säilörehun tuotannonhaarojen
välillä on kasvava tuotosten korvaussuhde. Taulukossa 4.8 tuotosten korvaussuhde ja tuotosten
hintasuhde eivät ole missään kohdassa samoja. Tulos on yleensä tällainen, kun käytetään taulukkoesitysmuotoa, missä muutokset tehdään portaittain. Taulukkoesitysmuodosta paras ratkaisu löydetään, kun siirrytään taulukossa ylhäältä alaspäin niin kauan, kun tuotosten hintasuhde
pysyy suurempana kuin tuotosten korvaussuhde, koska voitto kasvaa sinne asti siirryttäessä.
Kuvion 4.8 oikeanpuoleisessa paneelissa se merkitsee siirtymistä tuotantomahdollisuuksienkäyrällä alhaalta ylöspäin ja vasemmalle. Kun tuotosten korvaussuhde tulee suuremmaksi kuin
tuotosten hintasuhde korvaamista on jatkettu liian pitkälle. Viimeinen yhdistelmä, jossa tuotosten hintasuhde on suurempi kuin tuotosten korvaussuhde on taulukosta ratkaistuna voiton maksimoiva yhdistelmä.

38

Edellyttää, että kokonaiskustannus on sama millä tahansa kahden tuotannonhaaran yhdistelmällä. Jos näin ei
ole, käytetään tuotannonhaarojen yksikkökatetuottojen suhdetta tuotosten hintasuhteen sijaan.
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Taulukko 4.8. Voiton maksimoiva tuotannonhaarojen valinta, kun peltoala on vakio.
Yhdistelmän Säilörehun Ohran Korvausvaihtoehto
määrä määrä suhde
1
1200
2000
2
1600
1900
0,25
3
2000
1780
0,30
4
2400
1640
0,35
5
2800
1480
0,40
6
3200
1300
0,45
7
3600
1100
0,50
8
4000
820
0,70

Hintasuhde
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

Taulukossa 4.8 voiton maksimoiva tuotannonhaarojen yhdistelmä on vaihtoehto seitsemän eli
säilörehua tuotetaan 3600 kg ka ja ohraa 1100 kg ka. Taulukon perusteella näyttää siltä, että
piste, jossa tuotosten korvaussuhde on yhtä suuri kuin tuotosten hintasuhde, löytyy yhdistelmävaihtoehtojen seitsemän ja kahdeksan väliltä. Annetuilla tiedoilla tarkkaa optimipistettä ei kyetä
määrittämään. Yleisenä sääntönä voidaan todeta, että aina kun hintasuhde on suurempi kuin
tuotosten korvaussuhde lisätuotto on suurempi kuin menetetty tuotto, jolloin korvaamista kannattaa jatkaa, koska korvaaminen lisää voittoa. Koska kokonaiskustannukset ovat vakiot kaikilla
tuotannonhaarojen yhdistelmillä, voitto kasvaa kyseiseen pisteeseen asti siirryttäessä. Koskaan
ei valita tuotannonhaarojen yhdistelmää, jossa tuotosten korvaussuhde on suurempi kuin tuotosten hintasuhde. Hintasuhde vaikuttaa, millaisena yhdistelmänä tuotannonhaaroissa tuotetaan.
Kun tuotosten hintasuhteet muuttuvat, myös tuotannonhaarojen optimiyhdistelmä muuttuu.
Kun tuotannonhaarojen välillä on vakio tuotosten korvaussuhde (ks. kuvion 4.8 vasemmanpuoleinen paneeli), voiton maksimoiva valinta on jompikumpi tuotannonhaara eli vain toinen tuotannonhaaroista valitaan viljelyyn. Viljeltäväksi valitaan tuotannonhaara, jossa tuotosten hintasuhde on suurempi kuin tuotosten korvaussuhde.

Suplementti ja komplementti tuotannonhaarat
Edellä kuvatut kilpailevat tuotannonhaarat ovat yleisimmät tuotannonhaarojen väliset suhteet
maataloudessa. Maataloudessa esiintyy harvoin myös komplementti- ja suplementtisuhteita
tuotannonhaarojen välillä. Tuotannonhaarat voivat olla komplementti- tai suplementtisuhteessa vain osalla peltoalasta eli jossakin vaiheessa komplementti- ja suplementtisuhteet
muuttuvat kilpaileviksi tuotannonhaaroiksi. Tuotannonhaarojen välisten komplementti- ja
suplementtisuhteiden muuttuminen kilpaileviksi suhteiksi on esitetty kuviossa 4.9. Komplementtisuhde muuttuu vasemman puoleisessa paneelissa kilpailevaksi suhteeksi pisteessä A
ja suplementtisuhde muuttuu oikean puoleisessa paneelissa kilpailevaksi suhteeksi pisteessä
B.
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Ruis

Kaura
Suplementti
Komplementti

B

A

Kesanto

Naudanliha

Kuvio 4.9. Komplementti- ja suplementtisuhteet tuotannonhaarojen välillä.
Kaksi tuotannonhaaraa ovat keskenään komplementtisuhteessa, kun yhden tuotannonhaaran
tuotosmäärän lisääminen lisää samanaikaisesti toisen tuotannonhaaran tuotosmäärää. Maatalousyrittäjä voi hyödyntää komplementtisuhdetta tuotannonhaarojen välillä lisäämällä komplementtituotannonhaaran peltoalaa vähintään siihen asti, missä päätuotannonhaara saavuttaa
maksimituotosmääränsä eli kuvion 4.9 vasemmassa paneelissa pisteen A. Vaikka komplementtituotannonhaara ei tuottaisi tuottoa, edellinen pitää paikkansa, koska päätuotannonhaaran tuotosmäärä kasvaa samanaikaisesti. Komplementtisuhteessa olevilla tuotannonhaaroilla
voiton maksimi löytyy tuotantomahdollisuuksienkäyrällä pisteen A oikealta puolelta, missä
komplementtisuhde muuttuu kilpailevaksi suhteeksi. Voiton maksimi löytyy pisteestä, jossa
tuotosten korvaussuhde on yhtä suuri kuin tuotosten hintasuhde.
Komplementtisuhteesta voidaan mainita esimerkkinä luomutuotannossa rukiin viljely ja pellon kesannointi. Luomutuotannossa mm. rikkakasvien hallitsemisen vuoksi osa pellosta jätetään kesannoksi. Kun osa pellosta jätetään kesannoksi, vähentää se rukiin viljelyalaa, mutta
samalla hehtaarisadot voivat nousta parantuneiden tuotantoedellytysten myötä. Hehtaarisadon nousun myötä rukiin kokonaissadon määrä voi olla kesannointia hyödyntämällä suurempi kuin viljelemällä pelkkää ruista vuodesta toiseen.
Kaksi tuotannonhaaraa ovat keskenään suplementtisuhteessa, kun yhden tuotannonhaaran
tuotosmäärää voidaan lisätä, vaikuttamatta toisen tuotannonhaaran tuotosmäärään. Maatalousyrittäjä voi hyödyntää suplementtisuhdetta lisäämällä suplementtituotannonhaaran tuotosmäärää. Tätä jatketaan vähintään siihen asti, kunnes tuotannonhaarasta tulee jälleen kilpaileva. Jos suplementti tuotannonhaara tuottaa edes vähän lisävoittoa, kokonaisvoitto kasvaa, sillä päätuotannonhaaran tuotosmäärä ei muutu. Suplementtisuhteessa olevien tuotannonhaarojen tapauksessa voiton maksimi löytyy tuotantomahdollisuuksienkäyrällä pisteestä,
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jossa suplementtisuhde on muuttunut jo kilpailevaksi suhteeksi. Voiton maksimi löytyy pisteestä, jossa tuotosten korvaussuhde on yhtä suuri kuin tuotosten hintasuhde.
Esimerkkinä suplementtisuhteesta voidaan mainita lihanaudan tuotanto ja viljan viljely, sillä
lihanaudat voivat hyödyntää vähäarvoista olkea, jonka hyödyntäminen jää muutoin vajavaiseksi tai olki voi mennä hukkaan. Yleensä suplementtisuhteessa hyödynnetään resursseja,
joiden vaihtoehtoiskustannus on pieni.

4.1.3. Tukien vaikutus päätöksentekoon
Aiemmin on esitetty, miten taloudellinen optimi valitaan tuotantofunktion sekä panosten ja
tuotteen hintojen perusteella. Tässä luvussa esitetään, miten hintatuki ja tuotantoyksiköihin
sidottu suora tuki vaikuttavat maatalousyrittäjän päätöksiin. Tässä yhteydessä oletetaan, että
yrityskoko ja tuotantoteknologia pysyvät muuttumattomana ja että maatalousyrittäjä käyttää
panokset tehokkaasti eli hän toimii tuotantomahdollisuuksien joukon rajapinnalla.

Hintatuki
Hintatuki muuttaa muuttuvan panoksen ja tuotteen välistä hintasuhdetta. Jos hintatuella nostetaan tuotteen hintaa, rajatuotto kasvaa, jolloin maatalousyrittäjän kannattaa lisätä muuttuvan
panoksen käyttöä, jotta hän toimisi uuden hintasuhteen mukaisessa optimipisteessä, jossa rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus. Jos hintatuella lasketaan muuttuvan panoksen hintaa,
sen käytöstä aiheutuva rajakustannus alenee, minkä seurauksena maatalousyrittäjän kannattaa
lisätä muuttuvan panoksen käyttömäärää pisteeseen, missä uusi optimi saavutetaan.
Kuvio 4.10 havainnollistaa hintatuen vaikutusta optimituotosmäärään. Maatalousyrittäjä toimii
aluksi pisteessä A, missä MPP1 = w1/p1. Jos hintatuella nostetaan tuotteen hintaa p1:stä p2:en
muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomana, tuotosmäärä kannattaa nostaa pisteeseen B,
mikä on uutta hintasuhdetta w1/p2 vastaava optimipiste. Jos hintatuella lasketaan panoksen hintaa w1:stä w2:en muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomana, muuttuvan panoksen käyttömäärää kannattaa lisätä, mikä johtaa tuotosmäärän kasvuun. Kuviossa 4.10 siirrytään pisteestä
B pisteeseen C, missä hintasuhdetta w2/p2 vastaava rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus.
Kannattaa huomata, että maatalousyrittäjä tuottaa tuotantoteknisen maksimituotoksen D ainoastaan, jos muuttuva panos on ilmainen eli MPP = w/p = 0/p = 0, mikä käytännön maatalousyrittämisessä ei ole mahdollista.
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Kuvio 4.10. Hintatuen vaikutus optimituotosmäärään.
Panoksen käyttömäärän muutoksen suuruuteen vaikuttaa myös tuotantofunktion sijainti ja
muoto. Kuviolla 4.11 havainnollistetaan hintasuhteen w/p muutoksen vaikutusta tuotantoon
kahdessa yrityksessä, joissa tuotantomahdollisuudet ovat erilaiset. Kumpikin maatalousyrittäjä toimii optimipisteissä. Yrityksessä B hintasuhteen muutos vaikuttaa suuresti panoksen
käyttöön ja tuotokseen eli johtaa panoksen käytöstä luopumiseen. Yrityksessä A muutos on
yrityksen B muutosta pienempi. Maatalousyrityksen A tuotantoteknologialla tuotantoa kannattaa jatkaa ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta muuttuvan panoksen käyttömäärää kannattaa
vähentää.

Kuvio 4.11. Hinnan/hintatuen muutoksen vaikutus maatalousyritysten A ja B optimisatoon,
kun niiden tuotantomahdollisuuksien joukot eroavat toisistaan (mm. tuotantoteknologia, maalajit, ilmasto-olot, osaaminen).
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Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, maataloustuotteiden hinnat laskivat suhteellisesti enemmän kuin muuttuvien panosten hinnat, mikä merkitsi muuttuvien panosten ja tuotteiden hintasuhteiden wi/pi suurenemista. Muutoksen seurauksena optimaalisesti toimivat
maatalousyrittäjät vähensivät muuttuvien panosten käyttöä.

Tuotantoyksikkökohtainen suora tuki
Tuotteiden hintojen laskusta aiheutunutta tulonmenetystä on kompensoitu tuotantoyksiköihin sidotulla suoralla tuella. Maataloudessa suora tuki on sidottu tuotantoyksiköihin kuten
peltoalaan ja tuotantoeläimiin. Vaikka suora tuki lisää tuotantoyksikköä kohti saatavaa tuottoa, sen muutos ei vaikuta muuttuvien panosten käytön optimiin, koska tuotantoyksiköihin
sidottu suora tuki ei vaikuta muuttuvien panosten ja tuotteen väliseen hintasuhteeseen. Tätä
voidaan havainnollistaa seuraavasti:
𝑀𝑎𝑥 П = 𝑝𝑦 − 𝑤𝑥1 − 𝑐𝑓 + 𝑆,

(4.29)

jossa  on lyhyen aikavälin voitto, p on tuotteen hinta, y on tuotos, w on muuttuvan panoksen
hinta, x1 on muuttuvan panoksen käyttömäärä, S on yksikkökohtainen suora tuki ja c F kiinteä
kustannus. Voiton maksimi yhtälöstä 4.29 ratkaistaan seuraavasti:
𝜕П
𝜕𝑥1

= 𝑝(

𝜕𝑦

𝜕𝑥1

𝜕𝑦

𝑤

) − 𝑤 = 0 ⇔ (𝜕𝑥 ) = ( 𝑝 ),

(4.30)

1

mistä havaitaan, että lyhyellä aikavälillä tuotantoyksiköihin sidottu suora tuki ei muuta muuttuvien panosten käytön optimia. Tuotantoyksiköihin sidottu suora tuki muuttaa yleensä tuotannonhaarojen välistä kannattavuutta, mikä vaikuttaa päätöksiin siltä osin kuin se tuotannonrajoitusten, luonnonolojen ja sopimusten mukaan on mahdollista.

4.2. Kustannusten tarkastelu
4.2.1. Vaihtoehtoiskustannus
Vaihtoehtoiskustannuskäsite on hyödyllinen maatalousyrityksen tuotannon suunnittelussa ja
maatalousyrittäjän päätöksenteossa. Rationaalisesti käyttäytyvä maatalousyrittäjä tekee valintoja resurssien käytöstä vaihtoehtoiskustannusperiaatteella. Vaihtoehtoiskustannusperiaatteen hyödyntäminen tuotannon suunnittelussa ja päätöksenteossa perustuu tosiasiaan, että resursseilla kuten työpanoksella, pääomapanoksella ja pellolla on vaihtoehtoisia käyttökohteita. Valinnoilla on aina vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannus on paras vaihtoehto
resurssin käytölle, joka jää toteuttamatta valinnan seurauksena. Tietyn valinnan vaihtoehtoiskustannus muodostuu siitä, että valinnan tehnyt maatalousyrittäjä joutuu luopumaan resurssin vaihtoehtoisesta käytöstä. Esimerkiksi peltoa voidaan hyödyntää eri kasvien viljelyyn.
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Kun pelto on käytetty rehukauran viljelyyn, sitä ei enää voida käyttää samana vuonna rehuohran viljelyyn, jolloin rehuohran katetuotto menetetään. Vaihtoehtoinen käyttökohde sisältää myös mahdollisuuden olla käyttämättä resurssia.
Vaihtoehtoiskustannuskäsitteen käyttöä maatalousyrittäjän päätöksenteossa havainnollistetaan taulukon 4.6 avulla. Jos ensimmäinen 20 yksikön erä vettä käytetään vehnälle, rajatuotto
on 72 €, rukiille 68 €, ohralle 57 € ja kauralle 54 €. Ensimmäisen 20 yksikön erä vettä vehnän
kasteluun on valittu eli paras vaihtoehto. Toiseksi paras vaihtoehto on rukiin kastelu, joka jäi
valitsematta tällä kertaa. Rukiin kastelu on paras tekemättä jäänyt vaihtoehto eli vaihtoehtoiskustannus. Muut vaihtoehdot eli ohran ja kauran kastelu eivät ole vaihtoehtoiskustannuksia tässä päätöstilanteessa.
Maatalousyrittäjän on tarpeen selvittää, antaako työpanos, pääomapanos tai pelto suuremman
tuoton vaihtoehtoisessa käytössä kuin nykyisessä käytössä. Esimerkiksi jos maatalousyrittäjä
on hankkinut lannoitteita rehuohran viljelyyn, mutta vaihtoehtoinen rehukauran viljely antaa
suuremman katetuoton, maatalousyrittäjän kannattaa harkita viljelysuunnitelman muuttamista, koska rehukauran viljelyn kannattavuus on tällöin rehuohran viljelyä parempi.
Maatalousyrittäjä voi sijoittaa pääomaa eri kohteisiin, joiden tuotto-odotukset vaihtelevat.
Pörssiosakkeiden tuotto-odotukset ovat suuremmat kuin pankkitalletusten tuotto-odotukset.
Mitä korkeampi on tuotto-odotus, sitä suurempi on riski. Pääoman vaihtoehtoiskustannus
määritetään vastaavan riskitason sijoituskohteen tuotto-odotuksen mukaisesti, mikä maatalousyrittämisessä on suurempi kuin säästötileiltä saatava korkotuotto tai lainasta maksettava
korkokustannus39. Vaihtoehtoiskustannustarkastelua voidaan hyödyntää myös työpanoksen
käytön suunnittelussa. Maatalousyrittäjä voi selvittää millaista korvausta saisi työlle sijoittamalla sen vaihtoehtoiseen työhön kuten esimerkiksi karjanhoitajana 2500 €/kk. Työnjohtajana toisessa maatalousyrityksessä hän voisi saada 3000 €/kk. Erotus 500 €/kk kuvaa liikkeenjohtotyön lisätuottoa eli on vaihtoehtoiskustannus.
Pitkävaikutteisten tuotantoresurssien kuten pellon, perusparannusten, maatalousrakennusten
ja koneiden vaihtoehtoiskustannusten määrittäminen on haasteellista. Maataloudessa niihin
sitoutuu huomattava määrä pääomaa. Pellolla, perusparannuksilla, rakennuksilla ja koneilla
saattaa olla joissakin toimintaympäristöissä hyvin pieni vaihtoehtoiskustannus, kun se määritetään maatalouden ulkopuolisten käyttömahdollisuuksien perusteella. Näissä tapauksissa
vaihtoehtoiskustannus voidaan määrittää myös epäsuorasti kertomalla sitoutunut pääoma
korkovaatimuksella, jos resurssi on realisoitavissa. Vaihtoehtoiskustannuksen avulla voidaan
kuitenkin määrittää, onko pitkävaikutteisen tuotantoresurssin nykyinen käyttö paras mahdollinen käyttötarkoitus resurssille. Vaihtoehtoiskustannus kertoo myös kyseisen resurssin parhaan mahdollisen käyttötarkoituksen.

39

Jos maatalousyritys ajautuu konkurssiin, lainanantajat ovat etuoikeusjärjestyksessä ennen maatalousyrittäjiä.
Oma pääoma on riskipääomaa, jolle ei välttämättä saada korvausta ja jonka takaisin saannista ei ole varmuutta.
Likvidointitilanteessa se saadaan takaisin vasta vieraan pääoman jälkeen. Ennen Euroopan unionin jäsenyyttä
maataloustulolaki vähensi riskiä. Tällöin voitiin käyttää nykyistä alhaisempaa korkovaatimusta.
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Resurssin käytöstä aiheutuva kustannus ei välttämättä ole sen hankintahinta vaan vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannuksen hyödyntämättä jättäminen päätöksenteossa tai sen
unohtaminen on tyypillinen virhe maatalousyrittämisessä. Esimerkiksi kun maatalousyrittäjä
pitää traktoria toimettomana ja ajattelee sen olevan ilmaista, koska hän omistaa traktorin.
Traktorin toimettomana pito ei ole ilmaista, sillä vaihtoehtona on traktorin vuokraaminen ja
vaihtoehtoiskustannuksena on saamatta jäävä vuokratulo.

4.2.2. Muuttuvat, kiinteät ja rajakustannukset
Kustannusten analysointi auttaa maatalousyrittäjää liikkeenjohdollisissa tehtävissä. Kustannukset ovat tuoton saavuttamiseksi tehtäviä uhrauksia. Tuotantoteorian mukaan voittoa maksimoitaessa kaikki kustannukset otetaan tarkasteluun mukaan. Siten myös maatalousyrittäjän
palkka ja omasta pääomasta aiheutuva kustannus sisällytetään kustannuksiin. Kustannukset
voidaan jakaa ryhmiin mm. kohdentamistarpeen tai vaikutusajan mukaan. Tuotannon suunnittelua varten kustannukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:
1.

2.

3.

Kokonaiskustannukset (TC = TFC + TVC)
a) kiinteät kustannukset (TFC)
b) muuttuvat kustannukset (TVC)
Keskimääräiset kokonaiskustannukset (ATC = AFC + AVC)
a) keskimääräiset kiinteät kustannukset (AFC)
b) keskimääräiset muuttuvat kustannukset (AVC)
Rajakustannukset (MC)

Kiinteät kustannukset
Kiinteät kustannukset aiheutuvat kiinteiden panosten omistamisesta. Lyhyellä aikavälillä ne
pysyvät vakioina maatalousyrityksen tuotantomäärän vaihteluista huolimatta. Kiinteistä panoksista aiheutuu kustannuksia, vaikka niitä ei käytettäisikään. Pitkällä aikavälillä kaikki panokset ovat muuttuvia, joten kiinteitä kustannuksia esiintyy vain lyhyellä aikavälillä. Pitkällä
aikavälillä kustannukset voivat muuttua, kun lyhyen aikavälin kiinteiden panosten käyttömäärää muutetaan. Maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä kiinteiden kustannusten määrään. Ainut tapa välttää kiinteät kustannukset on myydä kiinteät panokset.
Kiinteät kokonaiskustannukset saadaan ratkaistua, kun kaikki kiinteistä panoksista aiheutuvat kustannukset kuten poisto-, korko- ja vakuutuskustannukset summataan yhteen. Poisto
on kiinteän panoksen suunnitelmallista arvon alentamista. Tarkoituksena on jakaa kiinteiden
panosten kustannukset käyttövuosille samassa suhteessa kun niiden arvo todellisuudessa alenee iän, käytön ja kulumisen johdosta40. Maataloudessa käytetään yleisimmin tasapoistomenetelmää, koska kiinteän panoksen käyttö oletetaan vuosittain yhtä suureksi. Siten on loogista
pitää vuosipoisto samana. Tasapoistomenetelmässä vuosipoisto määritetään seuraavasti:
40

Poistokustannus voidaan määrittää eri menetelmin. Alenevia poistomenetelmiä käytetään mm. verotuksessa.
Tuotannon suunnittelussa vuotuinen poisto- ja korkokustannus voidaan laskea annuiteettimenetelmällä yhtä
suurina vuosierinä. Jos kiinteällä panoksella on jäännösarvo, se huomioidaan annuiteettia laskettaessa.
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𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 =

𝑢𝑢𝑑𝑖𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜−𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜
𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎

.

(4.31)

Poisto lasketaan taloudellisen käyttöajan perusteella eli aikana, jolloin kiinteitä panoksia käytetään maataloustuotantoon. Kiinteät panokset kuten navetta, sikala ja traktori uusitaan usein
ennen niiden teknisen kestoajan päättymistä tai ne myydään tai siirretään ennen loppuun kulumista muuhun käyttöön kuin mihin ne alun perin oli hankittu. Kiinteän panoksen käyttöaika
arvioidaan, jotta vuosipoisto voidaan määrittää. Vuosipoisto saadaan jakamalla uudisarvon
ja jäännösarvon erotus käyttöajalla. Jos kiinteällä panoksella ei ole jäännösarvoa, vuosipoisto
saadaan jakamalla uudisarvo käyttöiällä. Kiinteisiin panoksiin sijoitetulla pääomalla on vaihtoehtoiskustannus. Korko määritetään sen perusteella, kuten aiemmin on esitetty.
________________________________________________________________________
Esimerkki 4.1. Maatalousyrittäjä suunnittelee navetan laajennusta. Kokonaiskustannusarvio
on 340 000 € siten, että 25 prosenttia kustannuksista aiheutuu koneiden ja kaluston hankinnasta. Navetan käyttöiäksi arvioidaan 20 vuotta ja jäännösarvoksi 34 000 €. On luonnollista
olettaa, että navettaa käytetään yhtä paljon joka vuosi, joten vuotuiset poistot ja korot lasketaan annuiteettimenetelmällä. Koska navetalla on jäännösarvo, se huomioidaan annuiteettia
laskettaessa. Navetan hankinta-arvosta vähennetään nykyhetkeen diskontattu jäännösarvo.
20 vuotta ja 7 %:a vastaava annuiteettitekijä on 0,0944. Annuiteetti on tällöin: (255 000 € (34 000 € * 0,2584)) * 0,0944 = 23 240 €. Kalusteita hankitaan 85 000 eurolla. Kalusteiden
käyttöiäksi arvioidaan 10 vuotta ja jäännösarvoksi 0 €. Kalusteista aiheutuva vuotuinen
poisto- ja korkokustannus on 12 102 €. Siten uudesta navetasta aiheutuu yhteensä 35 342
euron vuotuinen poisto- ja korkokustannus.
________________________________________________________________________
Kiinteät panokset vaativat korjausta ja huoltoa. Niiden käyttömäärä ja käyttötapa vaikuttavat
kunnossapitokustannuksen määrään. Kunnossapitokustannus liitetään yleensä muuttuvien
kustannusten yhteyteen, vaikka osa siitä kuten ylläpitokustannus on kiinteän kustannuksen
luontoista. Tuotannon suunnittelussa ei ole pakottavaa tarvetta jakaa kunnossapitokustannusta kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kunnossapitokustannukset jakautuvat epätasaisesti eri vuosille. Siksi tuotannon suunnittelussa käytetään yleensä keskimääräisiä vuotuisia
kunnossapitokustannuksia. Ne voidaan määrittää prosentteina kiinteiden panosten uudisarvosta. Vakuutuskustannukset vaihtelevat kiinteän panoksen vahinkovaaran ja muiden riskitekijöiden mukaan.
Kiinteät kustannukset voidaan esittää keskimääräisinä kiinteinä kustannuksina. Keskimääräinen kiinteä kustannus (AFC) esitetään seuraavasti:

𝐴𝐹𝐶 =

𝑇𝐹𝐶
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

,

(4.32)
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missä TFC on tuotosmäärästä riippumaton vakio kiinteä kustannus ja tuotosmäärä on mitattu
fyysisenä tuotoksena, esimerkiksi kiloina. Siten keskimääräinen kiinteä kustannus alenee
tuotosmäärän kasvaessa, kunnes olemassa oleva kapasiteetti on kokonaan hyödynnetty.

Muuttuvat kustannukset
Panokset, joiden käyttömäärä joko kasvaa tai vähenee tuotantomäärää muutettaessa, aiheuttavat muuttuvat kustannukset. Lannoitteiden, rehujen ja polttoaineiden käyttö aiheuttaa
muuttuvia kustannuksia. Maatalousyrittäjä voi kontrolloida niiden käyttöä lyhyellä aikavälillä. Jos lannoite on jo levitetty pellolle, maatalousyrittäjä ei voi kontrolloida tältä osin lannoitteen käyttöä, joten kasvukauden loppuun siitä aiheutuu kiinteä kustannus.
Muuttuvat kustannukset saadaan, kun kaikki yksittäiset muuttuvat kustannukset lasketaan
yhteen. Keskimääräinen muuttuva kustannus (AVC) esitetään seuraavasti:

𝐴𝑉𝐶 =

𝑇𝑉𝐶

,

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

(4.33)

jossa tuotosmäärä on mitattu fyysisenä tuotoksena. Keskimääräinen muuttuva kustannus voi
olla kasvava tai laskeva, mikä riippuu taustalla olevasta tuotantofunktiosta. Konkaavin tuotantofunktion tapauksessa keskimääräinen muuttuva kustannus on kasvava. Neoklassisesta
tuotantofunktiosta johdettu keskimääräistä muuttuvaa kustannusta kuvaava funktio laskee
aluksi tuotosmäärää kasvatettaessa ja kääntyy kasvavaksi pisteessä, joka vastaa tuotantofunktion pistettä, jossa keskimääräinen tuotos kääntyy laskuun.

Rajakustannus
Lyhyen aikavälin maataloustuotantoa kuvaavat tuotantofunktiot ovat yleensä aidosti konkaaveja, mikä johtaa siihen, että rajakustannukset, muuttuvat kustannukset ja kokonaiskustannukset kasvavat tuotosmäärää lisättäessä (kuvio 4.12). Lisätuotoksen tuottamiseen tarvitaan
aina edellistä lisäystä enemmän muuttuvia panoksia, mikä johtaa rajakustannuksen kasvuun
tuotosmäärää lisättäessä. Kiinteä kustannus pysyy lyhyellä aikavälillä vakiona, koska kiinteiden panosten käyttömäärä ei muutu.
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Kokonaiskustannukset

€
Rajakustannukset

Muuttuva kustannus

Kiinteä kustannus

Tuotos kg

Kuvio 4.12. Kasvavat kustannukset.
Rajakustannus (MC) määritetään seuraavasti:

𝑀𝐶 =

 TC
 kokonaistuotos

=

 TVC
 kokonaistuotos

,

(4.34)

joten se on yhtä kuin lisätuoteyksikön tuottamisesta aiheutuva lisäkustannus41. Konkaavin
tuotantofunktion tapauksessa rajatuotos laskee muuttuvan panoksen käyttömäärää lisättäessä. Se johtaa rajakustannuksen kasvuun. Lisäyksikön tuottamiseen tarvitsee käyttää yhä
enemmän muuttuvaa panosta, joten lisäyksikön tuottaminen on aina edellistä lisäyksikköä
kalliimpaa. Keskimääräinen tuotos (APP) ja rajatuotos (MPP) voidaan ratkaista tuotantofunktiosta kaavoilla 4.4 ja 4.5. Kun tuotantofunktio tunnetaan, keskimääräinen muuttuva kustannus saadaan, kun 1/APP kerrotaan muuttuvan panoksen hinnalla. Vastaavasti määritetään
rajakustannus eli MC = w/MPP. Kuviossa 4.13 on esitetty aidosti konkaavista tuotantofunktiosta johdetut kustannuskäyrät sekä rajatuottosuora eli tuotteen hinta. Voiton maksimi löytyy pisteestä, jossa rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus eli rajakustannuskäyrän (MC)
ja rajatuottosuoran (MR) leikkauspisteessä.

41

Tarkka rajakustannus määritetään derivoimalla TC- tai TVC-funktio tuotoksen suhteen, sillä TFC on vakio.
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€

MC

ATC

AVC

MR

AFC
y

Kuvio 4.13. Konkaavista tuotantofunktiosta johdetut kustannuskäyrät ja rajatuottosuora.

4.2.3. Tuotantopäätösten teko
Maatalousyrittäjän oletetaan olevan hinnan ottaja, jolloin rajatuotto (MR) on yhtä kuin tuotoksen hinta. Voittoa maksimoiva maatalousyrittäjä asettaa muuttuvan panoksen käytön siten, että rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus (MR = MC). Voiton maksimi saavutetaan
pisteessä, jossa w/MPP = p eli samassa pisteessä kuin tuotantofunktiosta määritettynä (kaava
4.17). Koska tuotantofunktio on aidosti konkaavi, rajakustannus on kasvava tuotoksen funktiona. Maatalousyrityksen tarjontafunktio voidaan määrittää seuraavasti:
𝑎) 𝑐1 (𝑦) = 𝑝, 𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑦 − 𝑐𝑣 (𝑦) − 𝑐𝐹 ≥ −𝑐𝐹
𝑏) 𝑦 = 0, 𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑦 − 𝑐𝑣 (𝑦) − 𝑐𝐹 < −𝑐𝐹

(4.35a)
(4.35b)

missä 𝑐𝑣 (y) on muuttuva kustannus ja 𝑐𝐹 on kiinteä kustannus. 𝑐1(y) on rajakustannus ja
tuotteen hinta p on yhtä kuin rajatuotto (MR).
Maatalousyrittäjän kannattaa jatkaa tuotantoa lyhyellä aikavälillä, jos tuotteen hinta ylittää
keskimääräiset muuttuvat kustannukset eli p 𝑐𝑣 (y)/y. Tällä alueella rajakustannuskäyrä sijaitsee muuttuvien keskimääräiskustannusten käyrän yläpuolella ja muodostaa samalla maatalousyrityksen tarjontakäyrän (4.35a).
Jokainen piste rajakustannuskäyrän tällä osalla on voiton maksimipiste, kun kyseistä pistettä
vastaava hinta on tuotteen markkinahinta (eli MC = MR). Tarjontakäyrältä voidaan määrittää
voiton maksimipisteet käyttämällä eri oletuksia lopputuotteen hinnasta. Jos tuotteen hinta on
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muuttuvien keskimääräiskustannusten käyrän alapuolella, tuotannon määrä eli tuotteen tarjonta on nolla. Edellä esitetyn perusteella voidaan antaa nyrkkisäännöt helpottamaan sekä
lyhyen että pitkän aikavälin tuotantopäätösten tekoa.
Lyhyen aikavälin nyrkkisäännöt:
1) Maksimoi voitto: Jos tuotteen odotettu hinta on suurempi kuin keskimääräiset kokonaiskustannukset, tuotannosta saadaan voittoa. Voiton maksimi on pisteessä, jossa rajatuotto
on yhtä suuri kuin rajakustannus (MR = MC). Tällöin kokonaistuotto on suurempi kuin
kokonaiskustannukset.
2) Minimoi tappio: Jos tuotteen odotettu hinta on pienempi kuin keskimääräisten kokonaiskustannusten minimi, mutta suurempi kuin keskimääräisten muuttuvien kustannusten minimi, tappiota ei voida välttää, mutta se voidaan minimoida tuottamalla tuotosmäärä,
missä rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus (MR = MC). Tällöin kokonaistuotto
peittää muuttuvat kustannukset ja osin kiinteitä kustannuksia eli tappio jää kiinteitä kustannuksia pienemmäksi.
3) Lopeta tuotanto: Jos tuotteen odotettu hinta on pienempi kuin keskimääräisten muuttuvien kustannusten minimi, tappiota ei voida välttää, mutta se voidaan minimoida lopettamalla tuotanto väliaikaisesti. Tällöin kokonaistuotto on pienempi kuin muuttuvat kustannukset.
Pitkän aikavälin nyrkkisäännöt:
1) Maksimoi voitto: Jos tuotteen odotettu hinta on suurempi kuin keskimääräiset kokonaiskustannukset, tuotannosta saadaan voittoa. Voiton maksimi on pisteessä, jossa rajatuotto
on yhtä suuri kuin rajakustannus (MR = MC). Tällöin kokonaistuotto on suurempi kuin
kokonaiskustannukset.
2) Lopeta tuotanto: Jos tuotteen odotettu hinta on pienempi kuin keskimääräiset kokonaiskustannukset, tappiota syntyy jatkuvasti. Tällöin tuotanto kannattaa lopettaa ja kiinteä
tuotantovälineistö myydä tai vuokrata, mikä eliminoi kiinteät kustannukset. Jos kiinteät
panokset myydään, vapautuvat varat on mahdollista sijoittaa vaihtoehtoisiin kohteisiin.
Oleellista on ymmärtää, että kiinteitä panoksia ei myydä heti, kun tappiota syntyy. Lyhyellä
aikavälillä tappiota voi tulla mm. tuotteen väliaikaisesta hinnan laskusta. Pitkän aikavälin
sääntöä 2 käytetään, kun tuotteen hinnan lasku oletetaan pitkäkestoiseksi tai pysyväksi. Lyhyellä aikavälillä kiinteistä panoksista aiheutuu kustannuksia, vaikka tuotteita ei tuoteta.
Siksi tuotannon määrä valitaan lyhyellä aikavälillä muuttuvien panosten käytön optimoinnilla. Jotta tuottaminen olisi mielekästä, tuotannosta on saatava tuottoa vähintään muuttuvien
kustannusten verran. Tarkasteluaikavälin pidetessä yhä suurempi osa panoksista on muuttuvia. Aikavälin pidetessä lopulta kaikki panokset ovat muuttuvia. Siten jos pitkällä aikavälillä
tuotteen hinta jää alle keskimääräisten kokonaiskustannusten, tappiot ovat jatkuvia ja tuotannosta kannattaa luopua. Yritystoiminnan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, että kaikki
tuotantokustannukset saadaan peitettyä.
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Taulukossa 4.9 esitetään typpilannoitekokeesta (kaava 4.7) johdetut kustannuskäsitteet. Sen
avulla havainnollistetaan kustannuskäsitteitä ja niiden välisiä suhteita ja sitä, miten niitä voidaan hyödyntää tuotannon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kiinteä kustannus on oletettu
750 euroksi hehtaaria kohti ja muuttuva kustannus 1,30 euroksi typpikiloa kohti. Typpilannoite on muuttuva panos. Muut panokset on oletettu kiinteiksi panoksiksi. Koska pinta-ala
on rajallinen ja tuotantofunktio konkaavi, typpilannoitteen lisääminen johtaa keskimääräisen
tuotoksen ja rajatuotoksen alenemiseen (vrt. taulukko 4.2), vaikka tuotosmäärä kasvaakin
188,4 typpikilon käyttömäärään asti. Keskimääräinen kiinteä kustannus laskee hidastuvasti
tuotosmäärän kasvaessa.
Taulukko 4.9. Typpilannoitekokeesta johdetut kustannukset.
Panos Tuotos
kg
kg
MPP
60
2888 22,73
80
3308 19,19
100
3656 15,65
120
3933 12,11
140
4140
8,57
160
4276
5,03
180
4341
1,49
115
3870 12,99

TFC
€
750
750
750
750
750
750
750
750

TVC
€
78
104
130
156
182
208
234
149,5

TC
€
828
854
880
906
932
958
984
899,5

AFC
€
0,260
0,227
0,205
0,191
0,181
0,175
0,173
0,194

AVC
€
0,0270
0,0314
0,0356
0,0397
0,0440
0,0486
0,0539
0,0386

ATC
€
0,287
0,258
0,241
0,230
0,225
0,224
0,227
0,232

MC
€
0,057
0,068
0,083
0,107
0,152
0,259
0,873
0,100

MR
€
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Optimi löydetään pisteestä, jossa rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus (MR = MC).
Taulukosta 4.9 havaitaan, että optimituotos löytyy 3656 kg:n ja 3933 kg:n väliltä, mutta tarkkaa arvoa ei voida määrittää. Optimituotos esitetään taulukon alimmalla rivillä. Se saavutetaan 3870 kg:n tuotoksella eli päädytään samaan tulokseen kuin panospuolelta ratkaistuna
(yhtälö 4.18). Tuoton (387 €) ja lannoitekustannuksen (149,5 €) erotukseksi muodostuu 237,5
€. Kun siitä vähennetään kiinteät kustannukset (750 €) ja siihen lisätään hehtaarituki (535 €),
voitoksi saadaan 22,5 €.
Jos tuotteen hinta tai muuttuvien panosten hinta muuttuu, optimipiste muuttuu. Jos esimerkin
tuotteen myyntihinta laskee 0,10 eurosta 0,083 euroon (MR), optimituotos laskee 3656 kiloon, jolloin lannoitetta käytetään 100 kiloa. Tuoton ja lannoitekustannuksen erotukseksi
muodostuu 173,5 €. Kun siitä vähennetään kiinteät kustannukset (750 €) ja siihen lisätään
hehtaarituki, tappiota tulee 41,5 €. Jos esimerkkimaatalousyrityksen kuivuri myydään, seuraavan vuoden tuotannon suunnittelussa kuivatuskustannus on muuttuva kustannus. Oletetaan, että seuraavana vuonna vilja voidaan myydä naapurille kuivaamattomana, jolloin viljan
hinta laskee kuivatuskustannuksen verran. Jos kuivatuskustannus on 0,026 €/kg (kuivaa viljaa kohti), viljan hinta alenee 0,026 eurolla. Tällöin tuotteen hinta (MR) alenee 0,057 euroon,
jolloin tuotosmäärä kannattaa laskea 2 888 kiloon. Tuoton ja lannoitekustannuksen erotukseksi jää tällöin 86,6 €. Kuivurista aiheutuvat kiinteät kustannukset (120 €) poistuvat, jolloin kiinteiksi kustannuksiksi jää 630 €. Tappiota syntyy 8,4 € eli se pienenee.
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Kannattaako tappiota tuottavassa maatalousyrityksessä jatkaa tuotantoa? Vastauksen antamiseksi tarvitaan suunnitteluaikavälin tarkastelua. Jos esimerkkimaatalousyrityksessä tuotanto lopetetaan, tappiota syntyy lyhyellä aikavälillä kiinteiden kustannusten verran eli 630
€. Koska nykyinen tappio 8,4 € on pienempi kuin tappio lopetettaessa, tuotantoa kannattaa
jatkaa lyhyellä aikavälillä. Samalla on haettava uusia vaihtoehtoja taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä tappiollisesta tuotannosta joka tapauksessa joudutaan luopumaan. Jos tuotantoa ei saada voitolliseksi, kiinteät panokset kannattaa myydä.
Kuviossa 4.14 esitetään kahdella eri tuotantoteknologialla (A ja B) toimivan maatalousyrityksen kustannusfunktiot kahden ajankohdan hintasuhteilla. Esimerkiksi Euroopan unioniin
liityttäessä hintamuutokset olivat suuret. Jos muutos on suuri ja epäedullinen (kaava 4.35b),
panoksen käytöstä kannattaa luopua (yritys B). Vaikka tuotanto lopetettaisiin, maatalousyrittäjälle jää vastattavaksi kiinteät kustannukset. Yrityksessä A tuotantoa kannattaa jatkaa ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta panoksen käyttömäärää kannattaa alentaa, mikä johtaa myös
tuotosmäärän vähenemiseen.

AVC
MC
MR

MC
MCEU

MC

AVC
AVCEU

MCEU

MR
AVC

MREU

AVCEU

Y
Kuvio 4.14. Kahden eri tuotantoteknologialla toimivan maatalousyrityksen AVC-, MC- ja
MR-käyrät ennen Euroopan unionin jäsenyyttä ja Euroopan unionin jäsenenä
(A-teknologiaa kuvaa yhtenäinen viiva ja B-teknologiaa katkoviiva).

4.3. Yrityskoko
Panosten määrän tai tuotantoteknologian muutos siirtää tuotantomahdollisuuksien käyrää.
Tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtyminen origosta ulospäin tarkoittaa, että maatalousyrittäjä hankkii lisää panoksia kuten esimerkiksi peltoa ja pääomaa tai se merkitsee uuden
aiempaa tuottavamman tuotantoteknologian hankkimista maatalousyrittäjän käyttöön. Uusi

120

tuotantoteknologia mahdollistaa, että maatalousyrittäjä pystyy samoilla panoksilla tuottamaan aiempaa suuremman tuotosmäärän. Osaamisen hankkimisella voidaan myös vaikuttaa
tuotantomahdollisuuksien käyrän sijaintiin.
Kuviossa 4.15 on esitetty tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtyminen ylös ja oikealle. Maatalousyrittäjän osaamisen paraneminen, uuden tuotantoteknologian ja/tai panosten hankkiminen
mahdollistavat tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtymisen paikasta t paikkaan t+1, missä t
kuvaa aikaa. Voiton maksimi löytyy pisteestä, jossa tuotosten korvaussuhde on yhtä suuri
kuin tuotosten hintasuhde. Hetkellä t voiton maksimia esittää piste At ja yritystoiminnan kehittämisen myötä uusi voiton maksimi on uudella tuotantomahdollisuuksien käyrällä pisteessä At+1.

Rehuohra
At+1
At
Tuotantomahdollisuudet, t+1

Tuotantomahdollisuudet, t

Säilörehu

Kuvio 4.15. Tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtyminen uuden tuotantoteknologian, osaamisen paranemisen ja/tai lisäpanosten hankkimisen seurauksena.
Seuraavaksi tarkastellaan panosulottuvuudessa minimikustannustuotantoteknologian valintaa, kun maatalousyrityksen kokoa kasvatetaan tai kun panosten suhteelliset hinnat muuttuvat
(kuvio 4.16). Kun toimintaympäristössä tapahtuu tällaisia muutoksia, maatalousyrittäjä joutuu yleensä muuttamaan tuotantoteknologiaansa ja/tai tuotannossa käyttämiensä panosten
käyttömääriä. Tuotantoteknologian muutos siirtää samatuotoskäyrää. Samatuotoskäyrän siirtyminen origosta ulospäin tarkoittaa, että maatalousyrittäjä hankkii lisää panoksia kuten esimerkiksi työtä ja pääomaa tuotantoon, jolloin hän kasvattaa maatalousyrityksensä kokoa.
Suunniteltu tuotannon lisäys muuttaa yleensä aina tuotantoteknologiaa ja kasvattaa maatalousyrityksessä pääoma- ja työpanoksen käyttömääriä. Kuvion 4.16 vasemmassa laidassa on
esitetty panosten käytön minimikustannusyhdistelmä kullakin samatuotoskäyrällä eli tehokkaalla tuotantoteknologialla (y0, y1 ja y2). Panosten minimikustannusyhdistelmä löytyy pisteestä, jossa samakustannussuora sivuaa samatuotoskäyrää. Kun nämä pisteet yhdistetään,
saadaan maatalousyrityksen kasvu-ura, joka kuvaa tuotantomäärän kasvattamista. Panosten
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hinnat on oletettu tarkastelussa annetuiksi, jolloin samakustannussuorien kulmakertoimet
ovat samat eli vakio kaikissa tarkastelupisteissä. Pääoma- ja työpanoksen määrät riippuvat
siten suunnitellun tuotannon tasosta.

Työ

Karkearehu

wv/wk = vakio

K0

t0

Kasvu-ura
(wv/wk)0

y1

y2

t1

K1

y = vakio
(wv/wk)1

y0
Pääoma

V0

V1 Väkirehu

Kuvio 4.16. Minimikustannustuotantoteknologian valinta maatalousyrityksen kokoa kasvatettaessa (vasemmalla) ja panosten suhteellisen hinnan muuttuessa (oikealla).
Kuvion 4.16 oikeassa laidassa on esitetty maatalousyrittäjän päätöstilanne, kun panosten suhteellinen hinta muuttuu. Lisäksi siinä on esitetty, miten tällaiseen muutokseen maatalousyrittäjän kannattaa reagoida eli mitä hänen kannattaa tehdä panosten käyttömäärille ja tuotantoteknologialle. Tuotosmäärä pidetään tarkastelussa ennallaan eli vakiona, mutta väkirehupanoksen hinnan oletetaan laskevan ja karkearehupanoksen hinnan pysyvän ennallaan. Tällöin
samakustannussuoran uusi kulmakerroin (wv/wk)1 on alkuperäistilannetta pienempi. Samakustannussuora kääntyy annettua samatuotoskäyrää pitkin aiempaa loivemmaksi, jolloin
piste t1 (V1, K1) edustaa uutta väkirehuvaltaista minimikustannustuotantoteknologiaa (vrt.
taulukko 4.5). Väkirehun hinnan laskun vuoksi maatalousyrittäjä korvaa karkearehua suhteellisesti halventuneella väkirehulla42. Karkearehun käyttömäärää vähennetään K1:en ja väkirehun käyttömäärää kasvatetaan V1:en. Panoksen hinnan nousu johtaa sen käytön vähentämiseen ja korvaavan panoksen käytön lisäämiseen. Samalla lailla panoksen hinnan lasku johtaa sen käytön lisäämiseen ja korvaavan panoksen käytön vähentämiseen.
Suomessa maatalousyrittäjät ovat kasvattaneet yrityskokoa voimakkaasti. Samanaikaisesti
maatalousyritysten lukumäärä on vähentynyt. Usein on esitetty kysymyksiä, onko maatalousyritysten kokoa tarpeen kasvattaa, johtaako yrityskoon kasvattaminen perheyritysten katoamiseen ja voivatko suuret maatalousyritykset tuottaa tuotteita halvemmalla kuin pienet
maatalousyritykset. Tuotantoteorian mukaan vastaus löytyy siitä, miten yksikkökustannukset
muuttuvat yrityskokoa kasvatettaessa. Siihen vaikuttavat tuotantoteknologian ja automaation
kehittyminen ja niiden tuoma paine ja edellytykset kasvattaa yrityskokoa sekä miten niiden
42

ceteris paribus
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hyödyntäminen mahdollistaa yksikkökustannusten alentamisen. Edellytyksenä on, että uuden tuotantoteknologian ja automaation hyödyntäminen mahdollistavat voiton kasvattamisen
eli niiden hankinnan aiheuttama lisäkustannus on pienempi kuin niiden antama lisätuotto.
Lyhyellä aikavälillä osa panoksista on kiinteitä. Tällöin lyhyen aikavälin keskimääräiskustannukset (konkaavi tuotantofunktio) kasvavat tuotantoa lisättäessä, koska rajallinen kiinteä
panos (panokset) aiheuttaa sen, että lisäyksikön tuottamiseen tarvitaan suhteellisesti enemmän
muuttuvia panoksia eli lisäyksikön tuottaminen on aina edellistä lisäyksikköä kalliimpaa. Kiinteiden panosten vuoksi lyhyellä aikavälillä tuotantomäärää (yrityskokoa) voidaan kasvattaa vain
muuttuvien panosten käyttöä lisäämällä. Tuotantoteorian mukaan muuttuvien panosten käyttömäärää kannattaa lisätä vain siihen asti, kun saavutetaan piste, jossa rajatuotto on yhtä suuri kuin
rajakustannus. Koska kiinteät panokset aiheuttavat yksikkökustannusten nousun ja lopulta jopa
tuotosmäärän laskun muuttuvien panosten käyttömäärää lisättäessä, tuotosmäärän (yrityskoon)
kasvattaminen on lopulta mahdollista vain hankkimalla lisää kiinteitä panoksia, mikä tekee yrityskoon kasvattamisesta pitkän aikavälin suunnitteluongelman.
Pitkällä aikavälillä maatalousyrittäjä voi muuttaa kaikkien panosten käyttöä, mikä mahdollistaa sopivan yrityskoon hankkimisen. Maatalousyrittäjän näkökulmasta panosten ja tuotteiden hinnat ovat eksogeenisia eli ne määräytyvät maatalousyrittäjän päätösvallan ulkopuolella, jolloin rajatuotto on vakio eli yhtä kuin tuotteen hinta. Yrityskoon valintaa voidaan
arvioida ATC/MC -suhteella. Yrityskoon joustavuusmittari mittaa keskimääräisen kokonaiskustannuksen suhdetta rajakustannukseen. Yrityskoon jousto määritetään seuraavasti:

𝜀=

𝐴𝑇𝐶(𝑦)
𝑀𝐶(𝑦)

,

(4.36)

Sillä voidaan määrittää, ollaanko suurtuotannon etujen alueella, vakioalueella vai suurtuotannon
haittojen alueella. Yrityskoon jouston tulkinta esitetään taulukossa 4.10. Jos :n arvo on suurempi kuin yksi, maatalousyrittäjän kannattaa kasvattaa yrityskokoa, koska yksikkökustannukset alenevat tuotosmäärää kasvatettaessa ja keskimääräinen voitto tuotosyksikköä kohti
kasvaa. Edellytyksenä on, että tuotteen hinta ylittää ATC -käyrän.
Taulukko 4.10. Yrityskoon jouston tulkinta.
:n arvo
>1
=1
<1

Tulkinta
Suurtuotannon edut
Vakioalue
Suurtuotannon haitat

Pitkän aikavälin tarkasteluissa kaikki panokset ovat muuttuvia. Klassinen pitkän aikavälin
keskimääräiskustannuskäyrä oletetaan U-muotoiseksi. Yrityksen keskimääräiskustannuskäyrä voi poiketa klassisen keskimääräiskustannuskäyrän muodosta. Osassa empiirisiä tutkimuksia on päädytty tulokseen, että maataloudessa keskimääräiset kustannukset vähenevät
tuotoksen funktiona. Kasvavat keskimääräiskustannukset näyttävät epärealistisilta, koska

123

maatalousyrityksessä voidaan kasvattaa tuotantoa siten, että vallitseva tuotantoprosessi moninkertaistetaan. Toisaalta jokin panoksista kuten johtaminen voi olla kiinteän panoksen
luontoinen myös pitkällä aikavälillä. Tällöin keskimääräiskustannuskäyrä voidaan olettaa Umuotoiseksi, jolloin käyrän laskevalla osalla on suurtuotannon etujen alue ja nousevalla
osalla suurtuotannon haittojen alue. Kannattaa kuitenkin huomata, että yrityskoon ekonomiaan liittyvät empiiriset tulokset ovat paikallisia ja aikaan sidottuja, eivätkä ne siten kerro koko
totuutta. Tekninen kehitys ja automaatio kannustavat tai pakottavat maatalousyrittäjiä kehittämään yritystoimintaa ja kasvattamaan yrityskokoa. Useimmat maatalousyrittäjät pyrkivät
välttämään riskejä ja riskitekijät nostavat rajakustannusta, joten riskejä sisältävässä tuotannossa panosten optimikäyttömäärät ovat pienempiä kuin riskittömässä toimintaympäristössä.
Kuviolla 4.17 havainnollistetaan yrityskoon kasvuun liittyviä etuja ja haittoja. Pitkällä aikavälillä tuotantoa kannattaa laajentaa sen verran, että viimeisen tuotosyksikön tuotantokustannus on yhtä suuri kuin tuotteen hinta. Kuvion 4.17 mukaan keskimääräiskustannusten minimipisteen vasemmalla (oikealla) puolella sijaitsee kasvavien (alenevien) tuottojen alue, koska rajakustannus tällä alueella on pienempi (suurempi) kuin keskimääräiskustannus.

AC,
MC,
€

MC

Kasvavien tuottojen alue

AC

Alenevien tuottojen alue

y

Kuvio 4.17. Yrityskoon kasvuun liittyvät edut ja haitat.
Jotta maatalousyrittäjällä olisi edellytyksiä kasvattaa yrityskokoa, hänellä on oltava riittävät
edellytykset yrityskoon kasvattamiseen. Maatalousyrityksen on oltava nykyisellään kannattavaa tai sen on oltava potentiaalisesti kannattavaa. Toimintaympäristön, markkinoiden ja
maatalousyrittäjän tuotantomahdollisuuksien on oltava sellaiset, että ne mahdollistavat kannattavan tuotannon. Maatalousyrityksen koon kasvattaminen edellyttää liikkeenjohdon kyvykkyyttä ja resurssien saatavuutta. Ongelmallista Suomessa on se, että toisilla alueilla keskeisen resurssin, pellon, lisähankinta maatalousyrittäjälle on lähes mahdotonta, kun toisilla
alueilla peltoa vapautuu, mutta sille ei ole kysyntää.
Yrityskoon etuja voidaan hyödyntää mm. seuraavasti:
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kapasiteetti käytetään nykyistä tehokkaammin, jolloin tuotosmäärä kasvaa,
laajennetaan tuotantokapasiteettia ja hankitaan uutta teknologiaa,
hankitaan panokset aiempaa suuremmissa erissä ja
kehitetään liikkeenjohdollista osaamista.

Kasvumahdollisuuksia heikentävät mm. seuraavat tekijät:
 kannattavuus- ja rahoitusongelmat,
 riski ja epävarmuus,
 liikkeenjohtokyvyn puutteet ja niiden nopea kehittämistarve,
 markkinoiden toimimattomuus,
 lisääntyvät ympäristöongelmat ja
 hallinnollisesti asetetut rajoitteet.
Yrityskoon kasvun myötä yksikkökustannukset ovat alentuneet. Suurten maatalousyritysten
kuljetuskustannukset ja lainojen korot ovat olleet myös usein alempia kuin pienten. Lisäksi
maatalouden rakennepolitiikalla yhteiskunta on kannustanut maatalousyrittäjiä yrityskoon
kasvattamiseen. Yrityskoon kasvaessa ja tuotannon erikoistuessa maatalousyrityksen haavoittuvuus kasvaa, sillä yrityksen toiminta riippuu aiempaa enemmän yrityksen ulkopuolisista tekijöistä. Kasvua hidastavista tekijöistä huolimatta yrityskoon edut näyttävät olevan
niin suuret, että maatalousyrittäjät jatkavat yrityskoon kasvattamista ainakin lähitulevaisuudessa.

4.4. Tekninen kehitys
Tuotantotekniikan kehitys vaikuttaa panosten käyttöön maatalousyrityksessä. Kun tuotantotekniikka kehittyy, se kasvattaa tuotantomahdollisuuksien joukkoa ja siirtää tuotantofunktiota
origosta poispäin. Mikä tahansa kehitys tuotantotekniikassa kuten koneiden ja laitteiden paraneminen, uuden osaamisen hankkiminen sekä kasvien ja kotieläinten jalostus kasvattavat
tuotantomahdollisuuksien joukkoa. Tekninen kehitys saattaa muuttaa panosten keskinäistä
käyttöä. Tekninen kehitys onkin saanut aikaan suuria muutoksia maataloudessa, sillä maataloustuotteiden tuottamisessa käytetyt panokset ja tuotantomenetelmät ovat muuttuneet teknisen kehityksen ja automaation käytön myötä. Maataloustuotteet ovat silti pysyneet pitkälti
samanlaisina, vaikka geenimuuntelu on tuonut muutoksia tuotantoon. Tekninen kehitys parantaa tuottavuutta, jos panosten ja tuotteiden hinnat ja hintasuhteet ovat suosiollisia uuden
tuotantoteknologian käyttöönotolle. Tällöin tuotannon kannattavuutta voidaan parantaa investoimalla uuteen tuotantoteknologiaan.
Teknisen kehityksen ja automaation hyödyntämisen myötä tuotantofunktio siirtyy ylöspäin
mahdollistaen aiempaa suuremman tuotoksen. Kuviossa 4.18 esitetään tuotantofunktion siirtyminen ylöspäin, jolloin uuden tuotantotekniikan myötä lannoitteen käyttömäärää kannattaa
lisätä pisteestä A pisteeseen B, koska uuden tuotantotekniikan käyttöönoton myötä lannoitepanoksen rajatuotto kasvaa. Samalla optimituotos kasvaa pisteestä C pisteeseen D. Tuotantomahdollisuuksien joukkoa voidaan kasvattaa mm. uusilla aiempaa paremmilla koneilla,
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viljelyolosuhteita parantamalla, peltoja kalkitsemalla ja aiempaa satoisampia kasvilajikkeita
viljelemällä. Teknistä kehitystä tapahtuu myös panosten laadun ja tuotantomenetelmien parantamisen sekä uusien panosten ja tuotantomenetelmien käyttöönoton myötä. Tekniselle kehitykselle ei ole loppua näkyvissä.

y
D

C

MPP = w/p

T2

y2 = f2(x)

y1 = f1(x)
MPP = w/p

T1

A B

x

Kuvio 4.18. Uuden tuotantoteknologian vaikutus lannoitepanoksen käyttöön.
Jos tuotantoteknologian kehittyminen ei ole sidoksissa tarkasteltaviin panoksiin, samatuotoskäyrä säilyttää entisen muotonsa, mutta sen kuvaama tuotannon määrä kasvaa. Tällaisessa
tapauksessa maatalousyrityksen kasvu-uran muoto säilyy ennallaan, mutta entisen samatuotoskäyrän kuvaama tuotannon määrä on mahdollista tuottaa aiempaa pienemmällä panosmäärällä. Tällöin saman tuotoksen tuottamisen rajakustannus ja yksikkökustannus alenevat.
Tuotantoteknologian kehittyminen, joka ei muuta panosten käytön suhteita on neutraalia. Kuvion 4.19 vasemmassa laidassa on esitetty neutraali tekninen kehitys. Panosten hinnat oletetaan vakioiksi. Aikavälillä t yksikkötuotosta kuvaava samatuotoskäyrä yt = 1. Neutraalin teknisen kehityksen vuoksi seuraavalla aikavälillä samatuotoskäyrä on siirtynyt kohti origoa,
mitä kuvataan samatuotoskäyrällä yt+1 = 1. Kuvion 4.19 oikeassa laidassa on esitetty tekninen
kehitys, joka muuttaa samatuotoskäyrän muotoa. Tällöin panosten hintojen pysyessä muuttumattomina minimikustannustuotantotekniikka muuttuu.
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Pääoma

Pääoma
wl/wk = vakio

yt+1 = 1

yt = 1

yt = 1
yt+1 = 1

wl/wk = vakio

Työ

Työ

Kuvio 4.19. Neutraali tekninen kehitys (vasemmalla) ja työvoimaa säästävä tekninen kehitys
(oikealla).
Kuvion 4.19 oikeassa laidassa tuotantoteknologian parantuminen on työvoimaa säästävää.
Aikavälin t+1 optimaalinen tuotantoteknologia on pääomaintensiivisempi kuin aikavälin t.
Työvoimaa säästävä tuotantoteknologia vähentää työpanoksen tarvetta suhteessa pääoman
tarpeeseen, kun tuotannon määrä pysyy vakiona43. Toisin sanottuna teknologisen kehityksen
myötä maatalousyrittäjä voi tuottaa samoilla resursseilla aiempaa enemmän samalla kun hänen tuotantomahdollisuuksiensa alue laajenee.
Teknistä kehitystä edistää tuotteen suhteellisen korkea hinta, mikä kannustaa panosten käytön lisäämiseen ja siten myös hankkimaan uutta teknologiaa. Samansuuntainen vaikutus on
vakailla hinnoilla. Teknisen kehityksen ja tuottavuuden empiirinen mittaaminen on koettu
vaikeaksi ja siksi niiden mittaamiseen on käytetty usein varsin karkeita mittareita. Esimerkiksi CAP:n vaikutus tekniseen kehitykseen ja tuottavuuden kasvuun on jäänyt avoimeksi
kysymykseksi. Siihen ei ole saatu luotettavaa vastausta, vaikka sitä on haettu niin teoreettisesti kuin empiirisesti44.
Teknisellä kehityksellä on keskeinen merkitys suurtuotannon etuja tavoiteltaessa. Tekninen
kehitys ja yrityskoon kasvu kytkeytyvätkin usein toisiinsa. Teknologinen edistyminen luo
edellytyksiä yrityskoon kasvulle. Institutionaalisilla tekijöillä voidaan nopeuttaa tai hidastaa
yrityskoon kasvua, koska säätely ja tuet vaikuttavat maatalousyrittäjien päätöksiin. Jos teknisen kehityksen yhteydessä esimerkiksi pääomapanoksen hinta laskee suhteessa työpanoksen hintaan, pääoman käyttöä lisätään ja työpanoksen käyttöä vähennetään. Jos muutos on
suuri, tuotantomenetelmät voivat muuttua.
43
44

ceteris paribus

Oskam, A. & Stefanou, S. 1996. The CAP and Technical Change. In: Ritson, C. (ed.) The Common Agricultural Policy. CAB International. p. 191 – 223.
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5. Tuotannon suunnittelu ja informaation hankinta
Matti Ryhänen
Tuotannon suunnittelu ja informaation hankinta ovat päätöksentekoprosessin keskeisiä vaiheita (luku 2.2.2). Tuotannon suunnittelulla tuotetaan analysoitua tietoa maatalousyrittäjän
päätöksentekoa varten. Tuotannon suunnittelu kytkeytyy tiiviisti tuotantovaihtoehtojen analysointiin ja toteutettavan vaihtoehdon valintaan. Tuotannon suunnittelulla maatalousyrittäjä
voi selvittää mm. panosten edullisimmat käyttömäärät ja käyttösuhteet, sopivimman tuotantoteknologian ja optimaalisen yrityskoon. Tuotantosuunnitelman laajuus vaihtelee suunnittelutarpeen mukaan. Maatalousyrittäjä hyödyntää operatiivista suunnittelua lyhyellä aikavälillä
kuten päivittäisissä ja viikoittaisissa toimissa, taktista suunnittelua keskipitkällä aikavälillä
kuten kasvukauden ja muutaman seuraavan vuoden toimissa sekä strategista suunnittelua pitkällä aikavälillä kuten seuraavien 5-20 vuoden toimia varten.
Maatalousyrittäjä tekee operatiivista suunnittelua yleensä päivittäisten työtehtävien yhteydessä, jolla hän vaikuttaa lähitulevaisuuden toimien kehittämiseen. Kun tuotannon suunnittelua tehdään koko maatalousyrityksen tasolla, tuotannon suunnittelun lähtökohdat määräytyvät strategiatyön tuloksena. Strategista koko maatalousyrityksen tason suunnittelua tehdään
yleensä pitkälle ajanjaksolle tulevaisuuteen ja tuotannonhaarojen kehittämissuunnitelmia
pääsääntöisesti lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille. Kun maatalousyrittäjä laatii strategiaa,
tuotannon suunnittelu kohdistetaan koko maatalousyritykseen ja kaikkiin sen tuotannonhaaroihin. Aiempia suunnitelmia joudutaan yleensä muuttamaan, koska suunnittelun tuloksena
tuotantoteknologia voidaan uudistaa, tuotannon rakennetta muuttaa ja mahdollisesti rakentaa
uusia yhteistyöasetelmia ja verkostoitua.
Maatalousyrityksen kokonaisuuden suunnittelu eroaa yksittäisten tuotannonhaarojen suunnittelusta, koska maatalousyrittäjän tavoitteet ja suunnitelmien vaikutusaika ovat niissä erilaiset. Koko maatalousyrityksen tuotannon suunnittelun yhteydessä laaditaan suunnitelmat
myös tuotannonhaaroittain, mitä voidaan hyödyntää lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimista
päätettäessä. Tuotannon suunnitteluun on otettava mukaan tuotantomahdollisuuksia rajoittavat tekijät kuten toimintaympäristön asettamat vaatimukset, yhteiskunnan ohjaustoimet, käytettävissä ja hankittavissa olevat resurssit sekä tuotantoteknologia. Maatalousyrittäjä valitsee
parhaan tuotantosuunnitelman toteutettavaksi, kun suunnitteluun otetut vaihtoehdot on analysoitu järjestelmällisesti.
Maatalousyrittäjän on varauduttava uusien panosten markkinoille tuloon, tuotantotekniikan
kehittymiseen, uuteen tietoon ja markkinointikanavien muutoksiin. Pellolla, pääomalla ja
työvoimalla ei voida tuottaa maataloustuotteita, jos näiden resurssien käyttöä ei suunnitella
ja niiden käytöstä ei tehdä päätöksiä. Resurssit on kohdennettava tuotantotoimintaan optimaalisesti, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Luvun 2 mukaan tuotannon suunnittelu on tärkeä osa maatalousyrityksen johtamista ja taulukon 2.1 mukaan suunnittelu ja analyysit ovat
päätösprosessissa olennaisia osavaiheita. Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelulla tuetaan johtamista ja autetaan päätösten teossa. Tuotannon suunnittelu etenee seuraavasti:
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1. Strategiaa laadittaessa maatalousyritykselle määritetään visio ja tavoitteet. Strategian
pohjalta saadaan käsitys, mitä maatalousyrittäjät haluavat tehdä ja millaiseksi he haluavat maatalousyrityksensä kehittää. Visio ja tavoitteet kertovat, millaista suorituskykyä ja menestystä he tavoittelevat ja millaisen aseman he haluavat saavuttaa.
2. Aluksi hankitaan perustiedot maatalousyrittäjistä ja maatalousyrityksestä. Selvitetään
maatalousyrittäjien liikkeenjohto-osaaminen sekä kyky johtaa maatalousyritystä, tuotanto-osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja suhtautuminen maatalousyrittämisen riskeihin. Maatalousyrityksen sijainti, luonnonolot, maaperä, yrityskoko ja olemassa olevat
resurssit vaikuttavat yritystoiminnan kehittämisedellytyksiin.
3. Seuraavaksi selvitetään tuotannon suunnittelun näkökulmasta toimintaympäristön antamat mahdollisuudet ja sieltä nousevat uhat sekä ennakoidaan tulevaisuutta. Tarkastelu painottuu maatalousyrittäjän päätöksenteon ulkopuolisiin tekijöihin kuten toimialan sisäiseen kilpailuun ja yleiseen talouden kehitykseen (luvut 2 ja 3). Lisäksi arvioidaan markkinoiden kehitystä ja maatalouspolitiikan muutoksia.
4. Sen jälkeen kartoitetaan tuotannon suunnittelua varten maatalousyrityksen vahvuudet
ja heikkoudet. Samalla selvitetään maatalousyrityksen nykyiset tuotantoprosessit sekä
maatalousyrittäjän taloudelliset ja inhimilliset resurssit sekä niillä saavutetut tulokset.
Nykyinen tuotanto muodostaa tuotannon suunnittelulle lähtökohdat (luku 3).
5. Haetaan systemaattisesti uutta tietoa yritystoiminnan kehittämistä varten. Samalla syvennetään kohtien 2–4 analysointia. Keskeistä on tehdä benchmarkingia ja selvittää,
miten tuotantoprosesseja kehittämällä ja resurssien käyttöä uudelleen järjestelemällä ja
panosten käyttöä tehostamalla saadaan kilpailuetua. Maatalousyrittäjän arvot ja tavoitteet ovat pohjana sisäiselle analyysille.
6. Kun informaatiota on saatu riittävästi, aloitetaan tuotannon suunnittelu. Strategian pohjalta määritetään tuotannon suunnittelun laajuus ja suunnitelmakausi. Tieto suunnitelmakauden pituudesta ja suunnitelman laajuudesta tarvitaan, jotta kustannukset kyetään
jakamaan tarkoituksenmukaisesti muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Näin toimien
katetuottomenetelmää hyödynnettäessä kilpailevat tuotantosuunnitelmat saadaan keskenään vertailukelpoisiksi.
7. Selvitetään tuotannonhaarojen optimaaliset panos-tuotos- ja panos-panosmäärät. Tarkasteltavat tuotannonhaarat valitaan strategian pohjalta. Määrä- ja hinta-aineistoja sekä
tuotantoteoriaa (luku 4) hyödyntämällä tuotannonhaaroille valitaan maatalousyrityksen
tuotanto-oloihin optimaaliset muuttuvien panosten käyttömäärät ja niitä vastaavat tuotosmäärät.
8. Seuraavaksi lasketaan kohdassa 7 määritettyjä muuttuvien panosten käyttömääriä ja
tuotosmääriä vastaavat katetuottolaskelmat. Nykyistä tuotantoa kuvaavat laskelmat
laaditaan nykyisen tuotannon mukaisina ja kehitettyä tuotantoa kuvaavat laskelmat uuden tuotantoteknologian mukaisina. Laskelmat tehdään tulevaisuuteen, joten panosten
ja tuotteiden hinnat arvioidaan tulevaisuutta vastaavina (luku 5.3).
9. Tämän jälkeen yksittäiset tuotannonhaarat ja niiden yhdistelmät kytketään vaihtoehtoisiksi tuotantosuunnitelmiksi (luku 6). Kuhunkin tuotantosuunnitelmaan valitaan aluksi
päätuotannonhaara, jolle annetaan sellainen laajuus, että niukin kiinteä panos tulee käytetyksi kyseessä olevan tuotannonhaaran hyväksi. Tuotannonhaarojen kytkentää jatke-
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10.

11.

12.

13.

14.

taan, kunnes kaikki kiinteät panokset on käytetty mahdollisimman edullisesti. Suunnittelussa hyödynnetään tuotannonhaarojen välisiä kustannuksia alentavia ja tuottoja kohottavia täydennyssuhteita.
Seuraavaksi verrataan tuotantosuunnitelmia keskenään ja niiden soveltuvuutta strategian toteuttamiseksi. Vertailussa hyödynnetään tuotannon suunnittelun tulosten lisäksi
tulos- ja kannattavuuslaskelmien sekä riskianalyysien tuloksia. Tässä yhteydessä pohditaan vielä vaihtoehtoisia toimintastrategioita eri skenaarioiden pohjalta. Tarvittaessa
palataan uudelleen tuotannon suunnittelun vaiheisiin 1–7 ja jatketaan suunnittelua (ks.
taulukko 2.1 ja kuvio 3.1). Kaikissa suunnittelun vaiheissa informaation etsintä, analysointi ja seurausten arviointi ovat tärkeitä suunnitteluprosessin osia.
Tehdään valinta, jatketaanko maatalousyrittämistä nykyisellään, kehitetäänkö sitä uuden tuotantosuunnitelman pohjalta, joka toteuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet
parhaiten, tai lopetetaanko maatalousyrittäminen kannattamattomana. Laaditaan maksuvalmiuslaskelma, jolla selvitetään, onko valittu tuotantosuunnitelma rahoituksellisesti toteutettavissa (luku 7).
Uusi strategia toteutetaan muutosprojektina. Sen toteuttamiselle annetaan aikaraja eli
päätetään mitä, milloin ja miten tehdään. Muutosprosessin läpivientiä varten hankitaan
resurssit kuten työvoima, koneet ja laitteet, rakennustarvikkeet ja rahoitus.
Rakennetaan informaatiosysteemi, jolla kootaan ajantasaista tietoa ja ennakoidaan tulevaisuutta. Tuotantosuunnitelmaa ja toimintaa maatalousyrityksessä korjataan kontrolloinnin perusteella ja olosuhteiden muutosten edellyttämällä tavalla (luku 8).
Varaudutaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä kehitetään strategiaa ja tuotantosuunnitelmaa tarvittaessa.

Tuotannon suunnittelu on strategian toteuttamisen testaamista etukäteen: miten maatalousyrittämisessä pärjätään, jos suunniteltu strategia käytännössä toteutetaan. Tuotannon suunnittelulla saadaan ennen lopullista päätöstä ennakkokäsitys ja arvio strategian toteutettavuudesta ja maatalousyrittämisen kannattavuusedellytyksistä. Lisäksi tuotannon suunnittelu antaa maatalousyrittäjälle mahdollisuuden hakea parhaan ennakoidun toteuttamisvaihtoehdon.
Tuotannon suunnittelun tulokset kertovat myös, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jos tuotantosuunnitelma toteutetaan ja toimintaympäristö säilyy ennakoidun kaltaisena.

5.1. Suunnitteluaineiston hankinta
Strategia ja tuotantoteoria antavat lähtökohdan suunnitteluaineiston hankinnalle. Tuotantoteoria antaa taloustieteellisen perustan tuotannon suunnittelussa tarvittavien tietojen ja aineistojen keräämiselle. Se ohjaa aineiston keruuta, jotta suunnittelu ja analysointi voidaan tehdä
systemaattisesti ja niiden pohjalta panokset kyetään kohdentamaan tehokkaasti ja kannattavasti tuotantoon. Tämä on tärkeä vaihe maatalousyrityksen johtamisprosessissa, koska vain
luotettava ja virheetön analyysi mahdollistaa oikeiden päätösten teon. Kun maatalousyrittäjän tavoitteena on maksimoida voitto tai minimoida kustannukset, tuotantoteoria tarjoaa järjestelmällisen tavan hakea paras tuotantosuunnitelma toteutettavaksi.
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Hankittavan tiedon määrä vaihtelee suunnittelutarpeen mukaan. Koko maatalousyrityksen
tuotannon suunnittelua varten tarvitaan runsaasti tietoa. Aineistojen, tietojen ja informaation45
hankkimiseen tuotannon suunnittelua varten on varattava riittävästi aikaa. Aineistoja, tietoa ja
informaatiota voidaan hankkia useista lähteistä kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuista, kasvinviljelykokeista, kotieläinten ruokintakokeista, virallisista tilastoista, oppikirjoista,
tiedotteista ja ammattilehdistä. Aineistojen, tietojen ja informaation luotettavuuden selvittäminen on tärkeää. Oman maatalousyrityksen kirjanpidosta kerätyt tiedot ja niiden pohjalta analysoitu informaatio antavat keskeisen lähtökohdan tuotannon suunnittelulle. Benchmarking auttaa
yritystoiminnan kehittämisedellytysten selvittämisessä, koska sen avulla saadaan tietoa, miten
parhaiten menestyvät maatalousyrittäjät toimivat. Maatalousyrittäjä voi verrata maatalousyrityksensä tietoja benchmarking -yritysten tietoihin ja oppia parhaista käytänteistä.
Tuotannon suunnittelua varten hinta-aineistot hankitaan arvonlisäverottomin hinnoin46.
Myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden kuten perusparannusten, maatalousrakennusten, koneiden ja laitteiden hankintahinnat kerätään arvonlisäverottomin hinnoin. Niiden
kesto- ja käyttöaika on vuotta pitempi, joten niistä on tarve määrittää vuosittaista kulumista
kuvaavat poistot. Poistolla tarkoitetaan pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintahinnan
kirjaamista kustannuksiksi vaikutusaikanaan. Poistoaika ja vuosipoiston määrä ratkaistaan
tuotannontekijän taloudellisen pitoajan mukaan, mikä yleensä on teknistä kestoaikaa lyhempi. Tässä julkaisussa poisto- ja kunnossapitolaskelmien pohjatietoina esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinta- tai peruskunnostusvuodet, arvioidut taloudelliset
kestoiät, jälleenhankinta-arvot (JHA)47, nykyarvot (NA)48 ja jäännösarvot (JA)49. Niiden perusteella määritetään mm. salaojien, rakennusten sekä koneiden, laitteiden ja kaluston poistot50 ja kunnossapitokustannukset51.
Yritystoiminnan kehittämiseen tarvitaan tuotanto- ja talousosaamisen sekä yrityskohtaisten
tietojen lisäksi tietoja toimintaympäristöstä eli maatalousyrityksen ulkopuolisista tekijöistä.
Markkinoiden, yleistaloudellisen kehityksen ja maatalouspolitiikan muutokset sekä tuotantoteknologian kehittäminen lisäävät tuotannon suunnitteluun hankittavan tiedon määrää. Erilaiset
tuotantotavat, tuotantoteknologiat ja vaihtoehtoiset tuotantoprosessit tarjoavat maatalousyrittäjälle paljon vaihtoehtoja valittavaksi.

45

Prosessoitua, analysoitua ja tulkittua tietoa, joka perustuu aineistoihin ja kerättyyn tietoon.
Vuodesta 1995 lähtien maa- ja metsätalous ovat kuuluneet arvonlisäverotuksen piiriin. Tavaroiden ja palvelusten hintoihin lisätään arvonlisävero. Tästä verosta voidaan vähentää se arvonlisävero, joka sisältyy maa- ja
metsätaloutta varten hankittujen tavaroiden ja palvelusten ostohintoihin. Erotus tilitetään valtiolle. Jos hankittujen tavaroiden ja palvelusten ostohintoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myytyjen tavaroiden ja palvelusten hintoihin sisältyvä vero, verottaja palauttaa erotuksen maatalousyrittäjälle. Vähennysoikeuden vuoksi arvonlisävero ei jää maatalousyrittäjän kustannukseksi, vaan se siirtyy viimeisen myynnin yhteydessä kuluttajan
maksettavaksi. Arvonlisäveroa ei siksi oteta huomioon katetuottolaskelmissa.
47
Summa, joka arvioimishetkellä vaaditaan omaisuusesineen korvaamiseksi uudella vastaavanlaisella.
48
Arvo, joka saadaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta iän ja kulumisen aiheuttama arvon alennus (NA =
JHA - (poisto * ikä).
49
Jäännösarvo = investoinnin arvo investointiajanjakson lopulla.
50
Poisto = (JHA – JA) / taloudellinen kestoikä. (Useista vaihtoehtoisista poistomenetelmistä valitaan sopivin
kyseistä käyttötarkoitusta varten. Tässä yhteydessä käytetään tasapoistoa eli poisto on sama vuosittain, koska
tuotannontekijän vuosittainen käyttö arvioidaan samanlaiseksi suunnitellulla aikavälillä.)
51
Arvioidaan osuutena jälleenhankinta-arvosta. (Esimerkkimaatalousyrityksen salaojilla se on 0.5 %.)
46
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Päätöksenteko perustuu epätäydelliseen tietoon, sillä tulevaisuuden suunnitelmat ovat epävarmoja. Esimerkiksi panosten ja tuotteiden hinnat sekä sääolot vaihtelevat ja poistolaskelmat ovat arvioita tuotannontekijöiden kulumisesta. Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Perustellun päätöksen tekeminen edellyttää luotettavan tiedon hankintaa, informaation tuottamista ja
tulevaisuuden arviointia. Systemaattisesti kerätty ja analysoitu tieto sekä huolellisesti laaditut
laskelmat johtavat yleensä parempaan lopputulokseen kuin sattumanvaraiset päätökset. Menneen ajan tiedot ja havainnot eivät kerro suoraan tulevaisuudesta, mutta niitä hyödyntämällä
saadaan arvokasta tietoa mahdollisuuksista korjata ja parantaa menneitä päätöksiä sekä kehittää
päätöksentekoa tulevaisuutta varten.
Järjestelmällinen tietojen, aineistojen ja informaation hankinta on hyödyllistä, koska ajantasaista
tietoa tarvitaan pitkän aikavälin suunnittelussa ja jokapäiväisessä päätöksenteossa. Lähtökohtatilanteen tietojen hankinta ja informaation hyödyntäminen on välttämätöntä tulevaisuuden
tuotannon suunnittelussa ja päätösten teossa, koska ne ovat lähtökohta suunnittelulle. Vankka
tietopohja ja osaamisen hyödyntäminen auttavat maatalousyrittäjää kehittämistoimien hallinnassa. Kirjanpidon sisäisen raportoinnin tiedot palvelevat yritystoiminnan kehittämistarpeita
ja ulkoisen raportoinnin tiedot sidosryhmien tarpeita kuten verottajaa ja rahoittajia.

5.1.1. Lähtötietojen hankinta
Maatalousyrittäjän hallussa olevien fyysisten, taloudellisten ja inhimillisten resurssien määrä
ja laatu vaihtelevat yrityksittäin. Näiden resurssien huolellinen kartoittaminen ja arvioiminen
auttavat maatalousyrittäjää realististen tuotantosuunnitelmien laatimisessa. Tässä julkaisussa
laaditaan useita tuotantosuunnitelmia todelliselle maatalousyritykselle. Lähtötietoja ja informaatiota on muunneltu siten, että maatalousyritys ei ole tunnistettavissa. Maatalousyritykseen kohdistuvat tiedot esitetään Italic-fontilla.
Maatalousyrittäjä on tärkein resurssi. Hänen tietonsa, taitonsa, osaamisensa ja kykynsä vaikuttavat keskeisesti yritystoiminnassa onnistumiseen. Hän päättää, mitä tuottaa, mitä tuotannontekijöitä tuotannossa käyttää ja kuinka niitä yhdistää. Hän hyödyntää biologista, teknologista, yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Hänen on ymmärrettävä tuotantoprosessit, jotta kykenee hankkimaan, ohjaamaan ja kontrolloimaan resursseja kussakin päätös- ja/tai
tuotantotilanteessa. Hänen on myös tiedostettava, että yksin ei voi hallita kaikkea, joten tehtäviä on kyettävä delegoimaan ja hankkimaan yritykseen myös ulkopuolista osaamista. Maatalousyrittäjältä vaaditaan siten yhteistyökykyä eri tahojen kanssa, sillä tehtäväkenttä on laaja
ja vaativa. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava toimeen. Esimerkiksi neuvojia voidaan käyttää suunnittelussa asiantuntija-apuna, mutta lopullinen päätöksenteko ja siitä aiheutuvat vastuut jäävät yrittäjälle.
Maatalousyrittäjät ovat 28 vuotta vanhoja. Emäntä on koulutukseltaan tradenomi (AMK) ja
isäntä agrologi (AMK). Maatalousyritys sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksessä tuotetaan
maitoa, nurmirehuja ja rehuviljaa. Nykyisissä tuotantorakennuksissa tuottaminen on ras-
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kasta ja työvaltaista. Maatalousyrittäjät (ks. taulukko 3.3) eivät ole tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseensa. He ovat päättäneet suunnitella ja selvittää laskelmin tuotantovaihtoehtojen
keskinäisen paremmuuden.
Maatalousyrittäjät ovat kiinnostuneet maidontuotannosta ja osa-aikaisesta kasvinviljelystä.
Naudanlihantuotannon he näkevät mahdollisena tuotantosuuntana vain, jos naudanlihan
tuotannon kannattavuusedellytykset näyttävät erityisen hyviltä. Lisäksi he pyrkivät hyödyntämään metsätalouden suomat mahdollisuudet. Myös osa-aikainen maataloustuotanto on
mahdollinen. Emännän ja isännän arvioitu yhteinen vuosiansio, joka sisältää lomarahat ym.
lisät sekä vähennettynä tulonhankkimiskulut, on maatalousyrityksen ulkopuolisissa töissä yhteensä 60 000 €.
Strategiseksi tavoitteeksi maatalousyrittäjät asettavat yrityksensä kilpailuaseman parantamisen. Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa sekä resursseja voidaan uudelleen allokoida strategian toteuttamiseksi. Taloudelliseksi tavoitteeksi he asettavat kannattavan tuotannon ja sen, että maksuvalmius kyetään säilyttämään hyvänä ja että yritys ei velkaannu
liikaa. Myös vapaa-aikaa tulisi olla riittävästi. Nykyisestä tuotantosuunnasta voidaan luopua, jos vaihtoehtoiset tuotantosuunnitelmat johtavat selkeästi nykyistä parempaan kannattavuuteen tai ne muutoin täyttävät nykyistä tuotantoa paremmin asetetut tavoitteet. Maatalousyrittäjät näkevät suurimpana haasteenaan vastata käynnissä olevaan maatalouden rakenteen ja toimintaympäristön muutokseen.
Ilmastolliset, tuotannolliset ja teknologiset tekijät sekä markkinat ja yhteiskunnan päätökset
antavat mahdollisuuksia ja asettavat rajoitteita maatalousyrittämiselle. Olemassa olevat ja
hankittavissa olevat resurssit sekä nykyinen ja hankittavissa oleva teknologia luovat puitteet
yritystoiminnalle. Tuotannon suunnitteluun vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisiin
tekijöihin yksittäinen maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa, joten ne tulevat hänelle annettuina.
Hän joutuu ottamaan ne suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioon.

Ulkoiset tekijät
Luonnonolot: Luonnonolot, kasvukauden pituus, lämpötila, sademäärä ja maaperä säätelevät pääpiirteittäin maan eri osien ja eri maatalousyritysten kasvituotannon tuotantomahdollisuuksia. Luonnonolojen vaikutukset maataloustuotantoon on tunnettava hyvin, jotta panospanos- ja panos-tuotossuhteet kyetään määrittämään suunnittelun kohteena olevan maatalousyrityksen olosuhteita vastaavasti.
Maatalousyritys sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla C1-tukialueella. Termisen kasvukauden pituus
on 160−165 vrk ja tehoisan lämpötilan summa 1150−1200C. Sademäärä kesä-elokuussa
on keskimäärin 200−250 mm. Kasvien kasvun kannalta sade jakautuu epätasaisesti, sillä
alkukesän kuivuus voi haitata kasvien alkukehitystä. Maatalousyrityksessä voidaan viljellä
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maassamme yleisesti viljeltäviä kasveja, mutta tehoisan lämpösumman kertymä ei riitä leipävehnän, rapsin ja erikoiskasvien viljelyyn. Lisäksi lämpösumman kertymä asettaa rajat
kasvien lajikevalinnalle.
Liikenneasema: Maataloustuotanto on kehittyneintä asutuskeskusten ja markkinapaikkojen
lähellä sekä hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Tuotteiden ja tuotantopanosten kuljetuskustannukset vaikuttavat tuotantoon, koska ne vaikuttavat tuotteiden ja tuotantopanosten hintaan. Tuotteiden hinta saadaan, kun markkinahinnoista vähennetään kuljetuskustannukset
sekä välityspalkkiot. Tuotantopanosten hinta saadaan, kun ostohintaan lisätään kuljetuskustannukset. Mitä suuremmat kuljetuskustannukset ovat, sitä pienemmäksi jää maatalousyrittäjän tuotteesta saama hinta ja vastaavasti sitä suuremmaksi tulee tuotantopanosten hinta52.
Mitä arvokkaampi tuote on painoonsa nähden, sitä pienempi on kuljetuskustannusten suhteellinen osuus.
Maatalousyrityksen ulkoinen liikenneasema on tyypillinen suomalaiselle maatalousyritykselle. Etäisyys lähimpään kaupunkiin, jossa sijaitsee mm. teurastamo ja meijeri, on noin 50
km. Lähimpään taajamaan, jossa sijaitsee mm. maataloustarvikekauppa, on matkaa noin 10
km. Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi kuljetuskustannukset jäävät hieman pienemmiksi kuin
keskimääräisellä suomalaisella maatalousyrittäjällä.
Markkinat ja maatalouspolitiikka: Maatalousyrittäjä tarvitsee toimintaympäristön analysointiin tietoa mm. maatalous- ja elintarvikemarkkinoista, lainsäädännöstä ja muista maatalousyrityksen toimintaa säätelevistä ulkopuolisista tekijöistä. Suomalaisen maatalousyrityksen toimintaedellytyksiin vaikuttavat mm. markkinat, elintarvikeketjussa olevien eri toimijoiden välinen kilpailuasema, Euroopan unionin harjoittama maatalouspolitiikka, kansallinen
lainsäädäntö ja suomalaiset luonnonolot. Tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelut
ovat lisääntyneet ja maatalouspolitiikkaa uudistetaan määräajoin. Muutoksilla vaikutetaan
maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiin ja päätöksiin. Maatalouden rakennemuutoksen ennakoidaan jatkuvan Suomessa.
Markkinat
Maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla trendinä on ollut lisääntyvä globalisoituminen. EU:n
kilpailukyky maailmanmarkkinoilla vaikuttaa suuresti myös suomalaisen maatalouden tulevaisuuteen. Kannattavin markkina-alue on kotimarkkina, seuraavaksi EU:n sisämarkkina ja
heikoimpana maailmanmarkkina53. Vientimarkkinoilla kilpailu on kotimarkkinoita kovempaa, sillä kuluttajat suosivat pääsääntöisesti oman maan tuotteita. Kovin kilpailu käydään
yleensä edullisilla tuontituotteilla. Kotimaan kauppa pyrkii kontrolloimaan markkinoita. Va-
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Poikkeuksiakin on. Eräiden tuotteiden (mm. maito) osalta on kollektiivinen vastuu kuljetuskustannuksista.
Maidonjalostuksen tuottavuuserot Itämeren alueella ovat tasoittumassa. Se luo paineita Suomen maitoalan
kilpailukyvylle, sillä jalostettujen maitotuotteiden kauppa yli rajojen Itämeren alueella on voimakkaassa kasvussa. (Irz & Kuosmanen 2014, 18–19.) Kilpailu EU:n alueella raakamaidosta kasvaa. Samalla hintakilpailukyvyltään heikoimpien maiden, kuten Suomen, asema huononee. Suurella osalla 142-aluetta maidontuotanto
on ainoa varteenotettava tuotantosuunta (Jansik 2014.)
53
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luuttakurssien muutokset tuovat omat haasteensa. Globaalit talouden suhdanteet ja säävaihtelut ovat heiluttaneet tuotteiden ja tuotantopanosten hintoja. Etenkin rehujen, lannoitteiden
ja energian hinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti.
Suomalaisten kuluttajien mieltymys kotimaisiin maataloustuotteisiin sekä kulutusrakenteen
erilaisuus ovat suojanneet kotimaista maataloustuotantoa. Tulevaisuudessa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontipaineet kasvavat, vientikilpailu kovenee ja kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu. Markkinaohjautuvuuden kasvu ja muutokset toimintaympäristössä lisäävät kilpailua, mikä lisää tietoon perustuvan, selkeästi määritellyn liiketoimintastrategian
merkitystä maatalousyrityksen johtamisessa. Maatalousyrittäjien on tarpeen kehittää aktiivisesti yritystoimintaansa ja hakea uusia ratkaisuja, sillä pelkkä sopeutuminen ei enää riitä.
Yleinen talouskehitys ja poliittiset ratkaisut vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin. Rahoitusmarkkinat reagoivat nopeasti toimintaympäristön muutoksiin, joten muutoksiin on varauduttava ennakoiden. Rahoitusmarkkinoiden tuntemus on tarpeen, sillä rahoitusvaihtoehtoja on
paljon. Rahoitusmarkkinoilla koron nousu lisää velkaantuneen menoja. Maksuvalmiuden
heikentyminen voi pahimmassa tapauksessa merkitä selvitystilaa tai konkurssia. Siten on selvitettävä, luoko yritystoiminnan kehittäminen riittävästi kassavirtaa, jotta maksuista selvitään. Yleensä investoinnin korot ja kuoletukset tulevat maksettavaksi etupainotteisesti suhteessa tulovirtaan.
Rahoitusmarkkinoilla luottamus on tärkeää. Hyvin hoidetut pankkiasiat ja menestyminen yritystoiminnassa parantavat rahoituksen saatavuutta, alentavat korkoa ja maksuja. Kauppaa
käydään rahoista ja riskeistä. Yritystoiminnan kehittäminen ja uudet ratkaisut edellyttävät
maataloudessa yleensä suuria investointeja, joita on rahoitettava suuressa määrin myös vieraalla pääomalla. Vieraan pääoman kasvu lisää riskejä, mihin on varauduttava. Rahoitusta ja
investointeja on tarkasteltava samanaikaisesti.
Maatalouspolitiikka
Suomen maatalouspolitiikan perustan muodostaa Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka. EU:ssa integraatio ja yhteinen politiikka ovat edenneet maataloussektorilla laajemmalle ja syvemmälle kuin muilla sektoreilla. Epäedullisissa oloissa toimivaa suomalaista
maataloutta tuetaan mm. tulo-, ympäristö- ja sosiaalipoliittisista syistä. EU:ssa tuotantoa ohjataan kulloinkin käytössä olevilla tuotannonohjauskeinoilla. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan lisäksi kansalliset toimet vaikuttavat alueen ja sen tuotannon kehittämiseen. Tulevaisuudessa kansainväliset sopimukset ja niiden muutokset voivat muuttaa maatalousyritysten
toimintaympäristöä, mikä vaikuttaa maatalousyritysten kilpailukykyyn.
Maatalouden tukiin ja palkkioihin on kytketty ympäristöön, pellon viljelykunnon ylläpitoon,
eläinten hyvinvointiin sekä elintarvike- ja työturvallisuuteen liittyviä ehtoja. EU:n budjetista
maatalouspolitiikan aiheuttamien menojen osuus on noin 40 prosenttia. Koska EU:n yhteistä
maatalouspolitiikkaa ei ole suunniteltu pohjoisille alueille, Suomi maksaa kansallisista varoista vajaat 60 prosenttia ja EU maksaa runsaat 40 prosenttia. EU:n maksamia tukia täyden-
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netään Suomessa kansallisista varoista maksettavilla pohjoisella tuella, Etelä-Suomen kansallisella tuella, luonnonhaittakorvauksen kansallisella lisäosalla ja muilla palkkio- ja tukimuodoilla. Tukijärjestelmät vaikuttavat maatalousyritysten toimintaan ja talouteen yhä suuresti.
Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistusten yhteydessä on purettu tuotannon rajoitteita, jotta maatalousyrittäjät voivat vastata entistä paremmin markkinoiden kysyntään. Muutos on lisännyt kilpailua. Vaikka markkinaohjautuvuus EU:ssa kasvaa, maatalous ei jää täysin
markkinavoimien varaan. Maatalousyrityksissä tarvitaan sopeutumiskykyä. Alhaiset maataloustuotteiden reaalihinnat ja voimistuva hintavaihtelu johtavat Suomessa vaikeampiin kannattavuusongelmiin kuin maissa, joissa merkittävä osa tuotannosta tuotetaan suurissa alhaisten yksikkökustannusten maatalousyrityksissä.
Maatalouden tuet ja palkkiot perustuvat Euroopan unionin ja Suomen hallinnollisiin päätöksiin. Koska merkittävä osa suomalaisten maatalousyritysten tuloista muodostuu tuista ja palkkioista, hallinnollisilla päätöksillä ja harjoitettavalla politiikalla on suuri merkitys maatalousyrittäjien tuotannon ja tulojen kannalta. Yksityiskohtaisia päätöksiä kansallisesta tuesta ja
tukiehdoista on tehty myös vuosittain, mikä on lisännyt epävarmuutta. Tukien, palkkioiden
ja niiden ehtojen selvittäminen tuotantoa suunniteltaessa on välttämätöntä, vaikkakin se lisää
suunnittelun ja analyysien vaativuutta. Kun tuet ja palkkiot yhdistetään suunnitelmaan, saattaa osoittautua edulliseksi muuttaa tuotantoteknologiaa siten, että tukien ja palkkioiden edellytykset täyttyvät.
Maatalouden rakennetuilla edistetään yrityskoon kasvua ja tavoitellaan yksikkökustannusten
alentamista. Käytännössä rakennetuet on toteutettu investointituilla. Maatalouden investointeja tuetaan myös korkotuella. Näiden toimien myötä maatalouden rakennemuutos jatkuu.
Maatalousyritysten määrän arvioidaan jatkavan vähenemistään ja investointien koon maatalousyritystä kohti kasvavan.
Suuri osa maataloustuista ja palkkioista on sidottu peltoalaan. Pellon käyttöön on sisällytetty
useita vaatimuksia54, jotka ovat vaihdelleet jopa vuosittain. Joissakin tapauksissa maatalousyrittäjän on ollut järkevää olla hakematta jotakin tukea ja hakea jotakin toista tukea sen
sijaan. Maatalousyrityksen kehittämistä on usein rajoittanut pellon saatavuus ja kotieläintiloilla karjanlannan levitysalan riittävyys. Siten kilpailu pellosta ja karjanlannan levitysalasta on ollut kovaa.
Maitokiintiöistä luopuminen on aiheuttanut lisähaasteita maitosektorille tuotantomäärän
hallintaan. 142-alueella on voimassa alueellinen tuotantorajoite. Liittymissopimuksen artiklan 142 mukaan alueen maidontuotanto on rajattu 1776 miljoonaan kiloon. Maatalousyrittäjät tarvitsevat tuotannon suunnittelua varten tietoa Euroopan unionin ja Suomen maksamista korvauksista ja tuista. Taulukossa 5.1 esitetään arviot kasvinviljelyyn ja kotieläintuotantoon erikoistuneiden maatalousyritysten tukien määrästä C1-tukialueella.
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Suojakaistat, pohjavesialueiden lisävaatimukset jne.
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Taulukko 5.1. Arviot tukien määrästä C1-tukialueella.

Tuotannonhaara
Ohra
Kaura
Ruis
Rypsi
Säilörehu
Heinä
Laidun
Luomukierto
Luomu ruis
Luomu herne-kaura
Viherlannoitusnurmi
Viherkesanto
Suojavyöhykenurmi
Riistapelto
Lypsylehmä
Uudistushieho
Sonni (> 6kk)*
Lihasika**
Emakko**
Siitosemakko**

Yksikkö
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
1 ha
litra
1 yks
1 yks
10 yks
1 yks

Kasvitila
yhteensä
515
515
655
665
515
515
515
815
815
765
400
850
700

Eläintila
yhteensä
590
590
705
715
590
590
590

460
910
760
0,08
302

1 yks

*HUOM! Muunnettu katetuottolaskelmaa vastaavaksi.
**HUOM! Kun tuotantoa laajennetaan tai tuotanto aloitetaan, kotieläintukea ei ole saatavilla.

Maatalousyrittäjät ovat tiedostaneet, että maidontuotanto on Euroopan unionissa keskeinen
maatalouden tuotantosuunta. EU on suuri maitotuotteiden tuottaja ja viejä. Suomessa maidontuotanto on vieläkin keskeisemmässä asemassa, sillä Suomen pohjoiset luonnonolot sopivat parhaiten nurmentuotantoon perustuvaan maidon- ja naudanlihantuotantoon. EU:n
maatalouspolitiikan uudistus näkyy markkinaohjautuvuuden kasvuna. Se kannustaa maatalousyrittäjiä vastaamaan markkinoiden kysyntämuutoksiin. Markkinaohjautuvuuden kasvu
asettaa uusia haasteita maatalousyrittäjille.
Maatalousyrittäjät ennakoivat maidontuotannon EU:n sisämarkkinoilla kasvavan kiintiöjärjestelmän poistuttua, mikä alentaa maidon hintaa ja lisää hintavaihteluita. He arvioivat muutokset epäsuotuisilla alueilla kuten Suomessa keskimääräistä epäedullisemmiksi. Maatalousyrittäjät arvioivat toimintaympäristön muutoksen myötä perinteisten eli perheen omin voimin
hoidettujen maatilojen määrän vähenevän. Yritystoimintaa kehittävät maitotilayrittäjät erikoistuvat, hakevat kumppaneita ja keskittyvät ydinliiketoimintaan. He kokevat myös, että yritystoiminnan kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja ja että erilaiset yhteistyömuodot
yleistyvät.
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka yksityiskohtaisine säädöksineen vaikuttaa
maatalousyrittäjien toimintaan. Maatalousyrittäjät ennakoivat ja varautuvat maatalouspolitiikan muutoksiin sekä hyödyntävät niiden suomia mahdollisuuksia. Maatalousyrittäjät kokevat tarvitsevansa lisätietoa markkinoista. He tiedostavat, että sillä, mistä tietoa hankitaan
ja mihin tietoon luotetaan, on suuri merkitys päätöksenteossa ja siinä onnistumisessa.
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Etelä-Pohjanmaalla suhtaudutaan positiivisesti maa- ja elintarviketalouteen. Paikalliset toimijat pyrkivät parantamaan maa- ja elintarviketalouden kehittämisedellytyksiä alueella. Yhteiskunta ohjaa maatalouden rakennemuutosta investointitukijärjestelmin. Maatalousyrityksiä kehitettäessä keskeisessä asemassa ovat investointituet, niiden määrä ja se, miten ne kohdennetaan alueittain ja tuotantosuunnittain sekä mahdolliset etuoikeusjärjestykset.

Sisäiset tekijät
Maatalousyrityksen koko: Lyhyellä aikavälillä maatalousyrityksen koko on muuttumaton.
Yritystoimintaa kehittämällä ja uutta teknologiaa hyödyntämällä yrityskokoa on maatalousyrityksissä pyritty kasvattamaan kannattavasti. Kasvulla tarkoitetaan yleensä liiketoiminnan
laajentamista. Kasvunopeudella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten nopeasti liiketoiminnan
koko muuttuu ajan myötä. Yrityskoon mittareina käytetään fyysisiä mittareita kuten mm.
pinta-alaa hehtaareissa, lehmämäärää, lihasikojen määrää, tuotettua litramäärää ja rahallisia
mittareita kuten kokonaistuottoa, kokonaispääomaa ja oman pääoman määrää. Yrityskokoa
kasvatettaessa maatalousyrityksessä tehdään usein myös uudisrakennus- ja perusparannustoimenpiteitä. Jos maatalousyrityksen koko on pieni eikä läheisyydestä ole hankittavissa esimerkiksi lisäpeltoa tai jos tuotantomahdollisuudet ovat muutoin heikot, paras ratkaisu voi
olla siirtyminen osa-aikaiseksi maatalousyrittäjäksi tai maatalousyrityksen myynti.
Maatilayrityksen pinta-ala on 82,02 ha, josta peltoa on 45,63 ha, metsää 33,00 ha, tie-, kituja joutomaata 2,04 ha ja tonttimaata 1,35 ha. Lisäksi maatilayrityksellä on käytössään vuokrapeltoa 29,09 ha. Maatalousyrittäjien arvion mukaan lähitulevaisuudessa alueella on tulossa vuokrapeltomarkkinoille 80−100 ha peltoa, josta maatalousyrityksen rajalla on noin
40 hehtaaria. Pellon laatu, kotieläinten määrät, tuotokset ja rahalliset yrityskoon mittarit
tarkastellaan erikseen omina kohtinaan suunnittelun edistyessä.
Tuotantosuunta: Tuotantosuunta määritetään päätuotteen mukaan. Tuotantosuuntana voi
olla esimerkiksi maidontuotanto, sianlihantuotanto tai viljanviljely. Tuotannon suunnittelussa käytetään hyväksi uusin alan tieto. Suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää nykyisen
tuotannon vahvojen ja heikkojen puolien analysointia. Suunnitelman perusteella maatalousyritykselle valitaan tavoitteet parhaiten toteuttava tuotantosuunta ja tuotannon intensiteetti.
Nykyinen tuotantosuunta on maidontuotanto. Peltoalasta noin 60 prosenttia on nurmirehujen
viljelyssä ja loput rehuviljalla. Karkearehu kokonaisuudessaan sekä pääosa rehuviljasta on
tuotettu itse. Benchmarkingilla on havaittu, että maidontuotantoa voidaan kehittää huomattavasti nykyisestä. Kasvinviljelyä on mahdollista tehostaa nykyisestä. Naudanlihantuotanto
valitaan kilpailevaksi tuotantosuunnaksi, sillä maatalousyrittäjät haluavat tehdä töitä kotieläinyrityksessä55. Osa-aikaiseen maataloustuotantoon siirtyminen on myös mahdollista.
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Tässä julkaisussa tarkastellaan oppimistarkoituksessa myös muiden tuotantosuuntien katetuottolaskelmia.
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Pelto ja maalajit: Pelto on keskeisin fyysinen resurssi maataloustuotannossa. Peltoa ei voida
siirtää, eikä pellon määrää voida lisätä56. Pellon maalaji, viljavuus, tuotantokyky, pinnanmuodot, kuivatus sekä peltolohkojen koko ja muoto vaikuttavat pellon käytettävyyteen maataloustuotannossa. Pellon laatu ja tuotantokyky vaihtelevat alueittain ja myös maatalousyrityksittäin. Pellon maalaji, viljavuus ja tuotantokyky vaikuttavat satotasoon, viljelykasvien
valintaan, kasvinvuorotteluun, kylvö- ja korjuuaikoihin, työnmenekkiin ja koneiden kulumiseen. Lisäksi eri maalajit tarvitsevat erilaisen panostuksen kuten esimerkiksi lannoituksen ja
kalkituksen, ja niillä on myös erilainen vesitalous. Maalajit asettavat kasvivalinnalle rajoituksia, sillä eri kasvilajeilla ja lajikkeilla on omat biologiset ja tekniset viljelyvaatimuksensa
ja -rajoituksensa. Ne otetaan tuotannon suunnittelussa huomioon.
Maatalousyrittäjien käytössä olevien peltolohkojen koko vaihtelee kahdesta hehtaarista lähes kymmeneen hehtaariin ja ne ovat hyviä muodoltaan, eikä niillä ole viljelyä rajoittavia
tekijöitä. Pellot soveltuvat hyvin koneelliseen viljelyyn. Kivennäismaalajit vaihtelevat lajittumattomasta hietamoreenista lajittuneeseen hiesuun. Helposti tiivistyvää hiesumaata on yli
20 hehtaaria. Se sopii huonosti vilja- ja erikoiskasvien viljelyyn. Toisaalta hiesupellot ovat
multavia ja kivettömiä ja soveltuvat hyvin nurmikasvien viljelyyn. Maatalousyrityksen hietamoreeni- ja hiesumaat eivät sovellu erikoiskasvien viljelyyn. Viljavuudeltaan sekä happamuudeltaan pellot sopivat hyvin viljelyyn. Taulukossa 5.2 esitetään maatalousyrittäjien käytössä olevat peltolohkot, niiden koko, omistus, maalaji, ojitus ja viljavuus.
Taulukko 5.2. Peltolohkojen koko, omistus, maalaji, ojitus ja viljavuus.
Lohko
Koko, ha
Kotipelto 1
3,08
Kotipelto 2
2,34
Kotipelto 3
2,04
Kotipelto 4
3,18
Kotipelto 5
7,82
Latopelto 1
9,13
Latopelto 2
4,50
Latopelto 3
4,34
Latopelto 4
2,36
Latopelto 5
6,84
Vuokra 1
9,92
Vuokra 2
9,79
Vuokra 3
9,38

Omistus Maalaji
oma
HtMr
oma
HtMr
oma
HtMr
oma
HtMr
oma
HtMr
oma
HHt
oma
hsHHt
oma
He
oma
Hs
oma
Hs
vuokra HtMr
vuokra
Hs
vuokra hsHHt

Ojitus
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja
salaoja

pH
6,1
6,0
6,0
6,0
5,6
6,3
6,2
6,3
5,9
5,8
6,0
5,8
6,2

Ca, mg/l Mg, mg/l
2200
200
2140
170
2000
180
1900
166
1400
120
2340
308
2390
320
2760
300
2000
229
1764
203
1950
165
1550
184
2360
315

P, mg/l K, mg/l
12
200
14
208
12
188
10
150
7
130
11
166
12
161
14
137
14
170
11
149
10
160
9
132
11
158

Perusparannukset ja tilussuhteet: Perusparannuksiin luetaan kuuluvaksi avo-ojitus, salaojitus, kiinteät kastelulaitteet, tiet, sillat, pysyvät aidat ja muut peltojen perusparannustoimet.
Perusparannuksilla vaikutetaan kasvinviljelyn satotasoihin ja työnmenekkiin. Esimerkiksi
peltojen salaojitus ja teiden kunto vaikuttavat koneiden käyttöön ja työnmenekkiin. Tilussuhteet kuten peltolohkojen muoto, koko ja etäisyys talouskeskuksesta sekä tieyhteydet ovat
yleensä lyhyellä aikavälillä muuttumattomia. Pieniä parannuksia niihin voidaan tehdä, mutta
perusteelliset muutokset kuten tilusjärjestelyt vaativat pitkän ajanjakson.

56

Soiden kuivatus ja peltojen raivaus muodostavat poikkeuksen. Pellosta ei tehdä poistoja.
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Koska tilussuhteet ovat maatalousyrityskohtaisia, henkilö- ja konetyönmenekki on arvioitava
jokaisen maatalousyrityksen kohdalla erikseen yrityskohtaisten olosuhteiden mukaisina. Pellon hinta ja vuokra vaihtelevat pellon sijainnin ja laadun mukaan. Pellon hintaan ja vuokraan
vaikuttavat myös tuotteiden ja panosten hinnat sekä harjoitettava tukipolitiikka. Pellon kannattavin käyttö riippuu suhteellisista hinnoista, tuotantoteknologiasta ja pellon kilpailevista
käyttötarkoituksista.
Maatalousyrittäjien omat pellot sijaitsevat talouskeskuksen välittömässä läheisyydessä keskimääräisen etäisyyden ollessa noin kilometri. Vuokrapellot sijaitsevat keskimäärin viiden
kilometrin etäisyydellä talouskeskuksesta. Omat pellot on salaojitettu vuosina 1973−1986.
Salaojitus on tehty tiiliputkiojituksena. Vuokrapellot on salaojitettu muoviputkella. Taulukossa 5.3 esitetään perusparannusten keskeiset tiedot ja pellon vuokrat. Piiriojien ja peltoteiden jälleenhankinta-arvo on määritetty siten, että jäännösarvoon on lisätty peruskunnostuksesta aiheutuneet kustannukset. Sen jälkeen on arvioitu peruskunnostettujen perusparannusten taloudellinen kestoikä, minkä jälkeen on laskettu vuosittainen poisto.
Taulukko 5.3. Salaojituksen hankinta- tai kunnostusvuosi, jälleenhankinta-arvo, nykyarvo,
jäännösarvo, poisto, arvioitu taloudellinen kestoikä, kunnossapitokustannus ja vuokra.
Lohko
Kotipelto 1
Kotipelto 2
Kotipelto 3
Kotipelto 4
Kotipelto 5
Latopelto 1
Latopelto 2
Latopelto 3
Latopelto 4
Latopelto 5

Hankintavuosi*
1974
1974
1974
1978
1978
1984
1984
1984
1987
1987

JHA
6468
4914
4284
6678
16422
19173
9450
9982
5664
16416

NA
1833
1392
1214
2337
5748
8628
3213
3394
2266
6566

JA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poisto
108
82
71
111
274
320
189
200
113
328

Piiriojat ym.
Peltotiet

2004
2002

2400
5000

1620
3500

1200
2000

60
100

Vuokra 1
Vuokra 2
Vuokra 3
YHTEENSÄ

106851

41710

K-ikä K-pito Vuokra
60
32
60
25
60
21
60
33
60
82
60
96
50
47
50
50
50
28
50
82
20
30

1956

240
250

987

3472
3427
3283
10182

*Kunnostusvuosi otetaan pohjavuodeksi, kun kyseessä on vanha kunnostettu perusparannus.

Rakennukset: Olemassa olevat rakennukset ja niissä oleva tuotantotekniikka vaikuttavat
työnmenekkiin. Ne vaikuttavat myös lyhyen aikavälin tuotantotoimintaan. Koska rakennusten koko ja varustelutaso ovat maatalousyrityksissä yleensä erilaisia, on työnmenekki arvioitava jokaisessa maatalousyrityksessä erikseen. Lisäksi rakennusten kunto, valaistus, lämpö
ja hygienia vaikuttavat kotieläinten tuotokseen, rehunkulutukseen ja terveyteen. Kehitystoimien vaikutukset on selvitettävä etukäteen, jotta suunnitelmista saataisiin luotettavia. Useissa
maatalousyrityksissä tuotannon kehittämiseen sisältyy olennaisena osana tuotantorakennusten laajennus- tai uusinvestointeja. Uusissa tuotantorakennuksissa tuottavuus paranee, mikä
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näkyy esimerkiksi tuotostason nousuna tai kotieläinten kasvun nopeutumisena. Samalla työnmenekki tuoteyksikköä kohti pienenee.
Taulukossa 5.4 esitetään rakennusten keskeiset tiedot. Taulukon vasemmassa laidassa esitetään rakennus ja rakennusvuosi. Pihattonavetan (40 lehmäpaikkaa) yhteyteen on rakennettu
säilörehusiilo ja lietesäiliö. Pihaton jälleenhankinta-arvo on johdettu peruskunnostetun rakennuksen arvosta, joka on vanhan rakennuksen jäännösarvo kunnostushetkellä lisättynä peruskunnostuskustannuksilla. Työ vanhassa pihatossa on raskasta ja työvaltaista. Työolot eivät tyydytä maatalousyrittäjiä. Konevarasto vastaa heidän tarpeitaan.
Taulukko 5.4. Maatalousrakennusten rakennusvuosi, koko, eläinpaikat, arvioitu taloudellinen kestoikä, rakennus- ja/tai peruskunnostusvuosi, jälleenhankinta-arvo, nykyarvo, poistoja kunnossapitokustannus.
Rakennus
Pihatto, -83
Lietesäiliö, -00
Säilörehusiilo, -00
Konevarasto, -91
YHTEENSÄ

Hankittu
2000*
2000
2000
1991

K-ikä
20
30
30
40

m2, m3
JHA
700 155000
600 28000
700 38000
220 40000
261000

NA
JA Poisto
36425 15500 6975
15307 5600
747
18620 3800 1140
19200 8000
800
89552
9662

K-pito
1550
140
190
200
2080

*Peruskunnostusvuosi otetaan hankintavuodeksi, kun kyseessä on vanha peruskunnostettu rakennus.

Koneet, kalusto ja laitteet: Koneiden käytön suunnittelussa kartoitetaan nykyinen konekanta ja hankintatarve sekä vuokraus- ja yhteiskäyttömahdollisuudet. Vaihtoehtoiset tuotantoteknologiset ratkaisut selvitetään aina omina vaihtoehtoinaan. Koneiden käyttö maataloudessa on kasvanut teknisen kehityksen myötä. Maatalouden koneellistuminen ja automaation
hyödyntäminen ovat alentaneet yksikkökustannuksia, vähentäneet työnmenekkiä ja lisänneet
tuottavuutta sekä parantaneet tuotteiden laatua. Koneellistaminen, ergonomia ja automaatio
helpottavat työtä. Ne myös poistavat/vähentävät työhuippujen ”pullonkauloja”. Koneiden
vaikutusta tuotantoon tarkastellaan seuraavista näkökulmista:
 mikä on koneiden vaikutus kokonaistuottoon ja -kustannuksiin sekä katetuottoon,
 mikä on koneiden vaikutus työnmenekkiin ja työn rasittavuuteen (työhuiput, ihmistyön
korvaaminen konetyöllä),
 mikä on järkevä ja kannattavin koneellistamisaste ja
 mitä ovat tarvittavat yleis- ja erikoiskoneet.
Maatalousyrityksessä on investoitu koneisiin, kalustoon ja laitteisiin tarpeen mukaan. Koneketjut on pidetty toimivina, mutta tällä hetkellä osa niistä on käyttöikänsä loppupuolella. Investointien tavoitteena on ollut pitää peltoviljelykoneet ja -kalusto ominaisuuksiltaan tarpeita vastaavina. Traktoria ei käytetä metsätöihin. Navetan koneet ja laitteet ovat jo vanhoja.
Lähivuosien aikana navetan koneet ja laitteet joudutaan uusimaan ja/tai kunnostamaan, jos
maidontuotantoa halutaan jatkaa aiemmassa laajuudessa. Taulukossa 5.5 esitetään esimerkkimaatalousyrityksen koneiden, kaluston ja laitteiden keskeiset tiedot. Yhteiskoneiden omistusosuus on esitetty sulkeissa koneen nimen jälkeen.
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Taulukko 5.5. Koneiden ja kaluston vuosimalli, koko, hankintavuosi, arvioitu taloudellinen
kestoikä, jälleenhankinta-arvo, nykyarvo, jäännösarvo, poisto- ja kunnossapitokustannus.
Kone, kal., v-malli
Traktori, -13
Traktori, -08
Etukuormaaja, -13
Puimuri, -98* (50%)
Kyntöaurat, -04
Äes, -05
Kylvölannoitin, -02
Lann.levitin, -07
Jyrä, -00 (25%)
Kasv.s.ruisku, -05
Niittom., -07 (50%)
Paalain, -10 (50%)
Käärin, -10 (50%)
Perävaunu, -02
Perävaunu, -96
Perävaunu, -88*
Perälevy, -96
Lietesekoitin, -02
YHTEENSÄ
Navetan koneet
Litistemylly
Väkirehuruokkija
Parsilaitteet
Parsimatot
Paalin jakolaitteet
Rehusiilot (vilja)
Lypsykone
Maitotankki+pesuri
Vasik. jouttoautom.
Ilmastointi
YHTEENSÄ
KAIKKI YHTEENSÄ

Koko Hankittu*
120 hv
2013
90 hv
2008
2013
3m
2008
2x3
2004
4,5m
2005
2,5 m
2002
12 m
2007
5m
2000
10 m
2005
3,2 m
2007
2010
2010
11m3
2002
3
10,5m
2000
8,5m3
2000
2,5 m
1996
2002

K-ikä
10
15
10
10
20
15
15
10
25
15
10
7
10
15
20
20
30
20

2000
2005
2010
2010
2005
2005
2010
2005
2010
2010

20
15
15
10
12
15
15
15
15
10

2 kioskia

JHA
65000
28900
5000
22500
10000
3500
6000
2400
1450
4000
9350
12500
5500
8000
7000
2700
1000
1500
196300

NA
44200
14161
3400
6300
6100
980
600
240
563
1120
935
625
2228
1600
2240
635
335
431
86692

JA
13000
4335
1000
4500
4000
350
600
240
145
400
935
625
825
1600
1400
270
50
75

Poisto
5200
1638
400
1800
300
210
360
216
52
240
842
1696
468
427
280
122
32
71
14352

K-pito
1300
578
50
788
100
18
48
7
1
48
187
188
110
24
21
8
1
8
3484

5800
1117
20000
4000
15000
8000
6000
1800
12000
1200
3500
700
25000 13333
10000
2400
7000
3897
10000
3000
114300 39447
310600 126138

290
0
0
0
1200
0
0
500
350
0

276
1333
1000
600
900
233
1667
633
443
1000
8086
22438

58
200
150
12
120
7
375
100
70
200
1292
4776

*Hankintavuosi otetaan pohjavuodeksi, kun kyseessä on käytetty kone. (käytetyn koneen JHA = sen JA edellisessä käytössä
+ kunnostus ym. kulut)

Kotieläimet: Kotieläintalouteen liittyvät kiinteästi kotieläinrakennukset, rehuntuotanto ja
ympärivuotinen työvoiman tarve. Kotieläintaloutta suunniteltaessa keskeisimmät ratkaistavat tekijät ovat:
 panos-panos- ja panos-tuotossuhteet (kotieläimen kyky muuntaa panokset tuotteiksi),
 kotieläintuotannon ja rehuntuotannon yhteensovittaminen,
 kotieläinten määrä suhteessa peltoalaan ja työvoimaan,
 tuotteiden menekki, tuotantopanosten saatavuus ja hintasuhteet ja
 eläinten hankinta (ikä, paino, terveys, eläinaines jne.).
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Kotieläintaloutta harjoittava maatalousyrittäjä on saanut kokemusta lähinnä niistä kotieläintuotannonhaaroista, joita maatalousyrityksessä harjoitetaan. Siksi on erityisen huolellisesti
tarkasteltava niiden uusien vaihtoehtoisten tuotannonhaarojen edellytyksiä, joita maatalousyrityksessä ei ole aiemmin harjoitettu.
Maatalousyrityksessä on ollut keskimäärin 38 lehmää ja uudistukseen tarvittava nuorkarja.
Sonnivasikat ja poistettavat lehmävasikat on myyty ternivasikoina. Lehmät ovat Ayrshirerotuisia. Tarkkailutuotos on ollut keskimäärin 8200 kg eli 7946 litraa. Kun hävikki ja mittatappio vähennetään, tuotos on ollut keskimäärin 7747 litraa. Maidon rasvapitoisuus on 4,35
% ja valkuaispitoisuus 3,35 %. Maatalousyritykseen ei ole ostettu lehmiä viimeisen 20 vuoden aikana.
Työvoima: Resurssi, jonka käyttö on vähentynyt, sillä työtä säästävää tuotantotekniikkaa ja
automaatiota otetaan käyttöön. Raskasta fyysistä työtä on korvattu koneilla ja automaatiolla.
Suunnittelun, tarkkailun ja johtamisen merkitys kasvaa. Markkinaohjautuvuuden kasvu merkitsee strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen merkityksen kasvua. Työtä on korvattu pääomalla, koska pääoma on halventunut suhteessa työhön ja tuotantoteknologian kehitys on kytkeytynyt yrityskoon kasvattamiseen ja pääoman käytön lisäämiseen samalla, kun
se on vähentänyt työvoiman tarvetta (ks. luku 4). Uuden tuotantoteknologian myötä samatuotoskäyrät ja siten rajakorvaussuhteet ovat muuttuneet, mikä on vaatinut maatalousyrittäjiltä resurssien uudelleen allokointia, jotta he pysyvät kehityksen mukana.
Työpanoksen tarve vaihtelee, sillä esimerkiksi kylvö- ja sadonkorjuutöitä tehdään vain tiettyinä vuodenaikoina. Siksi työvoiman tarvetta arvioidaan erikseen vuositasolla ja työhuippujen aikana. Työhuippuja aiheuttavat tuotantoprosessit on sisällytettävä suunnitteluun. Jos työhuippuja ei määritetä erikseen, saadaan helposti virheellisiä ja pääsääntöisesti ylioptimistisia
suunnitelmia työvoiman riittävyydestä. Tällöin joillakin tuotantoperiodeilla voi näyttää siltä,
että työresurssia on enemmän käytettävissä kuin todellisuudessa on. Maatalousyrityksen tuotantoa suunniteltaessa on tärkeää tutkia mahdolliset työhuiput, jotta ns. “pullonkaulat” voidaan välttää. Työhuiput määritellään jaksoina, jolloin työnmenekki on poikkeuksellisen
suuri. Jos tuotantosuuntaa tai koneellistamisastetta muutetaan, ne vaikuttavat työnmenekkiin.
Maatalousyrittäjien yhteistyö ja urakoitsijoiden palvelujen hyödyntäminen ovat keinoja ratkaista työhuippujen työvoiman tarve.
Työvoiman tarve on ”jatkuva virta” eikä sitä voida varastoida myöhempää käyttöä varten.
Maatalousyrittäjän oma työpanos muodostaa yleensä suurimman osan työvoimaresurssista.
Työpanoksen inhimillinen luonne erottaa sen muista resursseista. Jos ihmistä käsitellään elottomana objektina, tuottavuus ja tehokkuus kärsivät, sillä ihmisellä on mm. toiveita, tunteita,
kunnianhimoa sekä huolia ja henkilökohtaisia ongelmia, jotka vaikuttavat työsuoritukseen.
Ne on otettava huomioon yritystä johdettaessa.
Maatalouden työvoima koostuu tällä hetkellä kokonaan maatalousyrittäjäpariskunnan työpanoksesta. He käyttävät vierasta työpanosta ainoastaan lomitukseen. Metsätaloustyöt teetetään ulkopuolisella työvoimalla. Maatalousyrittäjät määrittävät omista lähtökohdistaan,
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minkä verran he käyttävät omaa aikaansa työntekoon ja miten he jakavat sen työhuippujen
(TH) sekä kesä- ja talvikauden osalle. Taulukossa 5.6 esitetään suunnitelma työvoimaresurssin käytöstä päätoimisena ja sivutoimisena maatalousyrittäjänä. Työhuippujaksot on laadittu
vastaamaan maatalousyrittäjien tarpeita. Päätoimiseen on otettu mukaan kevättöiden, ensimmäisen säilörehusadon korjuun ja viljojen korjuun aiheuttamat työhuiput. Sivutoimiseen
on otettu mukaan kevättöiden ja viljojen korjuun aiheuttamat työhuiput.
Taulukko 5.6. Tulevaisuudessa käytettävissä oleva vakituinen työvoimaresurssi.
Päätoiminen
Jakson alkupäivä
Jakson loppupäivä
Jaksossa päiviä
Jaksossa työhuippupäiviä
Normaalit työpäivät
Työpäiviä yhteensä
Lomapäivät
Työtunteja päivää ja henkeä kohti:
Maatalousyrittäjä 1
Maatalousyrittäjä 2
Lomittajat
Työtunteja jaksossa:
Maatalousyrittäjä 1
Maatalousyrittäjä 2
Lomittajat, 2 henkilöä
Yhteensä
- metsä- ja sivuansiotyöt
Maatalouteen käytettävissä

TH1
10.touko
24.touko
(15)
13

Sivutoiminen
Jakson alkupäivä
Jakson loppupäivä
Jaksossa päiviä
Jaksossa työhuippupäiviä
Normaalit työpäivät
Työpäiviä yhteensä
Lomapäivät
Työtunteja päivää ja henkeä kohti:
Maatalousyrittäjä 1
Maatalousyrittäjä 2
Työtunteja jaksossa:
Maatalousyrittäjä 1
Maatalousyrittäjä 2
Yhteensä
- pääansio- ja metsätyöt
Maatalouteen käytettävissä
*työhuippupäivien ulkopuolinen aika

TH2
11.kesä
21.kesä
(11)
9

TH3
15.elo
3.syys
(20)
16

Kesä*
1.touko
16.loka
131

Talvi
17.loka
30.huhti
196

123

178

8

18

13
10

15
11

12
10

7
6
7,5

6
5
7,5

169
130

135
99

192
160

299

234

352

299

234

352

861
738
120
1719
0
1719

1068
890
270
2228
0
2228

TH1
10.touko
24.touko
(15)
6

TH2
15.elo
3.syys
(20)
8

Kesä*
1.touko
16.loka
155

Talvi
17.loka
30.huhti
196

Vuosi

110

140

45

56

13
10

12
8

8
7

8
7

78
60
138

96
64
160

138

160

880
770
1650
1450
200

1120
980
2100
1950
150

Vuosi
Yht:
365
38
301
339
26

2425
2017
390
4832
0
4832

Yht:
365
14
250
264
101

2174
1874
4048
3400
648

Palkattu työvoima käsitellään yleensä muuttuvana resurssina, joten sitä ei merkitä taulukkoon 5.6. Mahdollinen työvoiman lisätarve selvitetään suunnitteluvaiheessa, kun kokonais-
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työvoiman tarve tiedetään. Jos vakituisesti palkattua työvoimaa sisältyy kaikkiin suunnitelmiin, se voidaan tarvittaessa käsitellä kiinteänä panoksena ja merkitä taulukkoon 5.6. Maatalousyrittäjien mahdollisesti tekemät sivuansio- ja metsätaloustyöt tai pääansiotyöt merkitään erikseen taulukon alalaitaan (pohdi, miksi ei yhdistetä maatalouden työnmenekkiin?).
Rahoitus: Pääoman saatavuus vaikuttaa yritystoiminnan kehittämisedellytyksiin. Rahoitusta
tarvitaan mm. investointien rahoittamiseen, juoksevan yritystoiminnan ylläpitoon, yllättäviin
menoihin varautumiseen, onnettomuuksiin ja uusiin odottamattomiin investointimahdollisuuksiin57. Kiinteän pääoman likvidointi on yleensä kallista ja hidasta, sillä likvidoinnissa
saatava rahamäärä ei yleensä vastaa omaisuusosan todellista arvoa. Siksi on tarpeen löytää
sopiva tasapaino rahoitukseen. Rahoitusta voidaan järjestää seuraavista lähteistä:
– oma likvidi pääoma (reservin pito aiheuttaa tulojen menetystä),
– tulorahoitus (investointeihin, likvidiin reserviin, kulutukseen?),
– pankkilainat (korkokustannus),
– luotolliset tilit (reservi: kuluista ja limiitistä sovitaan etukäteen) ja
– leasing (etukäteen sovitut kiinteät maksut).
Rahoitukseen liittyy läheisesti maksuvalmius. Maksuvalmiudella eli likviditeetillä ymmärretään yrittäjän kykyä selviytyä eteen tulevista maksuista. Mitä parempi on maksuvalmius, sitä
edullisempaan ajankohtaan ostot ja myynnit voidaan ajoittaa sekä valita edullisin maksumenettely. Hyvän maksuvalmiuden ylläpito ei ole ilmaista, sillä se aiheuttaa mm. tulojen supistumista ja menojen kasvua, koska varoja ei ole tältä osin sijoitettu tuotantoon ja suojautuminen aiheuttaa menoja. Suunnittelussa on siis ratkaistava, miten hyvää maksuvalmiutta pidetään yllä. Todellisuutta vastaava kuva saadaan, kun kokonaisrahoitustarpeen lisäksi selvitetään, miten rahoitus saadaan järjestettyä ja mitä siitä on maksettava.
Maatalousyrittäjillä on lainaa yhteensä 137 000 €, josta:
- laina A: 75 000 €, josta maatalouteen 60 000 €, korko 2,0 %, takaisinmaksuaika 12 v.
- laina B: 42 000 €, josta maatalouteen 33 600 € korko 2,5 %, takaisinmaksuaika 10 v.
- laina C: 20 000 €, josta maatalouteen 16 000 € korko 4,75 %, takaisinmaksuaika 6 v.
Maatalousyrittäjät ovat lyhentäneet lainaa SPV:n jälkeen. Hankintoihin on käytetty tulorahoitusta ja lisärahoitusta on otettu tarvittaessa. Lisärahoituksen lähteenä ovat olleet myös
puunmyyntitulot. Jatkossa maatalousyrittäjät ovat halukkaita investoimaan lainapääomalla,
jos investoinnit näyttävät kannattavilta ja strategiset ja taloudelliset tavoitteet ovat sen myötä
toteutettavissa.
Metsätalous: Maa- ja metsätalous muodostavat yhdessä maatilatalouden. Tässä julkaisussa
keskitytään maatalousyrityksen tuotannon suunnitteluun. Metsätalouden suunnitteluun voi
perehtyä metsäalan julkaisuista. Tässä julkaisussa metsätalouden tiedot otetaan valmiina ja
niitä hyödynnetään maksuvalmiuslaskelmien laadinnassa sekä tarvittaessa vakavaraisuuskysymysten yhteydessä.

57

Esimerkiksi, jos naapurin pellot tulevat myyntiin.
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Maatilayrityksen metsät ovat olleet kohtuullisen runsaspuustoisia. SPV:n yhteydessä uudistuskypsät metsät hakattiin. Kasvupaikkoja ovat tuoreet ja kuivahkot kankaat. Valtaosa metsästä on varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita. Kokonaispuusto on noin 2300 m3 ja keskimääräinen arvioitu kasvu 160 m3 vuodessa. Puukaupat on tehty pääosin pystykauppoina ja
metsänhoitotyöt on tehty vieraalla työvoimalla.
Sivuansiotalous: Maatalousyrityksen yhteydessä tai siitä erillään yrittäjillä voi olla myös
muuta yritystoimintaa. Lisäksi maatalousyrityksen ulkopuolella voidaan käydä palkkatöissä.
Näistä aiheutuvat kassavirrat otetaan huomioon tuotantosuunnitelmaa valittaessa, maksuvalmiuslaskelmia laadittaessa ja vakavaraisuuskysymyksiä pohdittaessa.
Maatalousyrittäjät eivät käy (sivu)ansiotöissä. Maatalousyrittäjillä on kokemusta ansiotöistä. He ovat työskennelleet ennen SPV:ta koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Heillä on
siten valmiudet siirtyä myös osa-aikaiseen maatalouteen ja saada pääansio maatalousyrityksen ulkopuolisista töistä.

5.2. Suunnittelun laajuus ja suunnitelmakausi
Tavoitteet, suunnitelman laajuus ja suunnitelmakauden pituus on päätetty strategiaa laadittaessa. Suunnittelun laajuudella tarkoitetaan tuotantotoiminnan osa-alueita, joihin suunnittelulla vaikutetaan. Tuotannon suunnittelu voi kattaa esimerkiksi koko maatalousyrityksen toiminnan suunnittelun, se voi kattaa peltoviljelyn tai osan peltoviljelyn tuotannonhaaroista.
Koko maatalousyritykselle tuotannon suunnittelua tehdään yleensä sukupolvenvaihdoksen
yhteydessä, tuotannon voimakkaan kehittämisen ja/tai laajentamisen yhteydessä sekä tuotantosuunnan vaihtamisedellytyksiä selvitettäessä.
Nykyisten tuotannonhaarojen laajuus ja tuotokset saadaan maatalousyrityksen kirjanpidosta.
Tulevaisuuteen suuntautuvien vaihtoehtoisten tuotantosuunnitelmien tuotannonhaarojen laajuus määritetään vaihteluvälinä, joka maatalousyrittäjän osaamisen, resurssien hankinnan
sekä toimintaympäristön ja yhteiskunnan asettamien edellytysten puitteissa on mahdollinen.
Tuotannon ja tuotannonhaarojen tavoitelaajuudet sekä niiden vaihteluvälit on määritettävä
selkeästi etukäteen.
Suunnitelmakausi tarkoittaa aikaväliä, jolla suunnitelmaa toteutetaan. Suunnitelmakauden
voidaan katsoa alkavan suunnitteluhetkestä ja päättyvän tulevaisuudessa joko määräämättömänä ajankohtana tai tiettynä hetkenä. Esimerkiksi navetan rakentamispäätöstä tehtäessä on
lähes mahdotonta tietää, milloin suunnitelmakausi päättyy. Se voidaan olettaa esimerkiksi
kahden vuosikymmenen pituiseksi ajaksi. Navettaa voidaan käyttää mahdollisesti tämän jälkeenkin, mutta realistinen suunnitelmakausi tuskin on tätä pidempi, sillä panos-tuotos-, panos-panos- ja tuotos-tuotossuhteet sekä tuotantoteknologia ja hinnat voivat tällä aikavälillä
muuttua suuresti. Pitkän aikavälin suunnitelmatkin voidaan katsoa päättyvän ajankohtana,
jolloin tulevilla tapahtumilla on suunnitteluhetken tilanteeseen vähäinen merkitys. Suunnitelmia tulee päivittää ajan myötä, jotta muutoksiin kyetään reagoimaan.
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Maatalousyrittäjät kirjaavat suunnittelun lähtökohdaksi nykyiset tuotannonhaarat ja niiden
laajuudet. Kokemuksen myötä maatalousyrittäjien osaaminen on parasta näissä tuotannonhaaroissa. Tuotannonhaarojen valintaan ovat vaikuttaneet aikoinaan nykyisen isännän vanhempien kiinnostus ja alueen olosuhteiden sopivuus näille tuotannonhaaroille. Maatalousyrittäjät haluavat kehittää yritystoimintaa koko maatalousyrityksen tasolla. Suunnitelmakauden pituus on 20 vuotta.
Maatalousyrityksen tulevaa toimintaa kehitettäessä yleensä peltoresurssin saatavuus tulee
rajoittavimmaksi tekijäksi. Tulevaisuuteen suuntautuvia vaihtoehtoisia tuotantosuunnitelmia
varten tuotannonhaarojen laajuuden vaihteluväliä määritettäessä maatalousyrittäjät ovat
ottaneet huomioon sen, että maatalousyrityksen rajalta on mahdollista vuokrata lisäpeltoa
noin 40 hehtaaria. Maatalousyrittäjät ottavat yhteiskunnan säätely- ja ohjaustoimet yritystoiminnan kehittämistä rajoittavina tekijöinä huomioon siinä määrin, kun ne ovat suunnitelmaa tehtäessä tiedossa tai arvioitavissa. Tältä pohjalta he selvittävät, millaiset mahdollisuudet heillä on hankkia resursseja yritystoiminnan kehittämiseen.
Taulukossa 5.7 on esitetty nykyinen tuotannonhaarojen laajuus ja tuotannonhaarojen mahdolliset laajuudet tulevaisuudessa. Tulevaisuutta on arvioitu edellä esitettyjen maatalousyrityksen kehittämismahdollisuuksien pohjalta. Kotieläintuotannon kasvattamismahdollisuudet, lisäpellon hankintaedellytykset ja uuden tuotantoteknologian hyödyntämisvaihtoehdot
on otettu tarkastelussa huomioon. Yhteistyömahdollisuuksia (yhteisnavetta ja yhteistyötä tekevä sivutoiminen maatalousyrittäjä) tarkastellaan omana vaihtoehtona erikseen. Lisäksi
tehdään oppimistarkoitusta varten katetuottolaskelmat sianlihan ja kananmunien tuotantoa
varten, vaikka niitä esimerkkimaatalousyrityksen maatalousyrittäjät eivät käytä omassa tuotannon suunnittelussaan.
Taulukko 5.7. Tuotannonhaarojen laajuus.

Tuotannonhaara
Lehmä
Hieho
Lihasonni
Emolehmä (sonni / hieho / emo)
Lammas (karitsat / emo / villa)
Emakko
Säilörehu (liha / maito)
Laidun (liha / maito)
Ohra (myynti / yritys)
Kaura (myynti / yritys)
Viherkesanto yms.
Kevätrypsi
Ruis
Luomuruis
Luomuherne-kaura

Nykyinen
lkm., ha
38
13−14

28,29
16,24
16,64
13,55

Tavoite
lkm., ha
0 - 80
0 - 30
0 - 400
0 - 150
0 - 400
0 - 185
0 - 86
0 - 40
0 - 60
0 - 60
0 - 40
0 - 15
0 - 10
0 - 30
0 - 85
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5.3. Määrä- ja hinta-aineiston hankinta
Strategisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuotantoprosessien suorituskyvyn selkeä määrittäminen ja rajaukset helpottavat määrä- ja hinta-aineiston keruuta sekä muokkaamista hyödynnettävään muotoon. Tuotannon suunnittelua varten tarvitaan määrätietoja kasvituotannon
ja kotieläintuotannon tuotantoprosesseista sekä arvioita panosten ja tuotteiden hinnoista. Nykyiset tiedot panosten käyttömääristä ja tuotoksista saadaan maatalousyrityksen kirjanpidosta
ja tulevaisuutta kuvaavat määrätiedot selvitetään benchmarkingia sekä tuotanto- ja kustannusteoriaa hyödyntäen.
Luvussa 4 esitetty tuotantoteoria antaa hyödyllisen lähtökohdan panosten käyttömäärän ja
tuotosmäärän valintaan, kun maatalousyrittäjän tavoitteena on voiton maksimointi tai annetulla tuotostasolla kustannusten minimointi. Tuotantoteorian periaatteiden (rajatuotto = rajakustannus) mukaan määritetään tai arvioidaan muuttuvien panosten käyttömäärät ja tuotosmäärä, kun tulevaisuuden vaihtoehtoisia tuotantosuunnitelmia laaditaan. Kasvituotannossa ja
kotieläintuotannossa tuotantoprosessien kuvaajat ovat pääsääntöisesti epälineaarisia, mikä lisää luotettavan aineiston hankinnan haasteellisuutta. Myös maatalousyrittäjän osaaminen
vaikuttaa panosten käytön tehokkuuteen, tuotosmääriin, tuotteiden laatuun ja tuotteista saatavaan hintaan.
Nykyisen tuotannon panosten käyttömäärät ja tuotosmäärät ovat nykyisen tuotantotoiminnan
ja nykyisen tuotantoteknologian mukaisia. Tulevaisuuteen suuntautuvia tuotantosuunnitelmia varten panosten käyttömäärät ja tuotosmäärät valitaan parhaiden käytänteiden mukaisesti. Maatalousyrityksissä tuotantofunktioiden määrittäminen on haasteellista ja usein jopa
mahdotonta, sillä lannoitteita ja muita muuttuvia panoksia käytetään maatalousyrityksissä
malli- eli suosituslaskelmien mukaisesti58. Koeoloissa panosten käyttöä voidaan muuttaa kokeen suorittajan toiveiden mukaisesti, mikä mahdollistaa tuotantofunktion määrittämisen.
Koeaineistoja hyödynnettäessä kannattaa tiedostaa, että koetilat sijaitsevat keskimääräistä
paremmissa tuotanto-oloissa, mikä johtaa korkeampiin satoihin kuin maatalousyrityksissä
keskimäärin. Siksi kasvituotannon koetuloksia kannattaa verrata benchmarking-aineistoihin
ja hyödyntää niitä soveltaen suunnittelun kohteena olevan maatalousyrityksen oloihin. Aineiston keruu- ja analysointikustannukset eivät saa ylittää niistä saatavia hyötyjä.
Taulukossa 5.8 esitetään tuotannon suunnittelua varten määritetyt muuttuvat panos- ja tuotosmäärät. Siinä esitetään nykyisen tuotantoteknologian mukaiset tuotosmäärät ja vaihtoehtoisen uuden tuotantoteknologian mahdollistamat optimituotosmäärät. Muuttuvien panosten
käyttömäärät vastaavat niillä saatavia tuotosmääriä. Apuna on käytetty benchmarkingia,
maatalousyrityksen omia tietoja ja tutkimusaineistoja. Tiedot on muunnettu maatalousyrityksen tuotanto-oloja vastaaviksi. Tuottavuuden nostamismahdollisuus on säilörehun tuotannossa huomattava. Rehuviljojen sadot ovat uudessa tuotantoteknologiassa hieman suuremmat kuin nykyisessä.
58

Yritysaineistoissa panosten käyttömäärässä ei yleensä ole riittävästi vaihtelua, jotta riippuvuussuhteet voidaan määrittää.
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Taulukko 5.8. Tuotannon suunnittelussa käytettäviä panos- ja tuotosmääriä.
TUOTOKSET
Rehuohra
Rehukaura
Rehuohra (suojavilja)
Rehukaura (suojavilja)
Leipäruis
Rehuruis
Säilörehu (32 ka-%, maito)
Luomuruis
Luomukaura
Luomuherne
Maito
- mittalypsytuotos
Sonnin liha
Lihasian liha (10 sikaa)
jne…
PANOKSET
Lannoite (20,3,5) (säilörehu)
Lannoite (20,0,7) (säilörehu)
Oma siemen (ohra)
Osto siemen (ohra)
Säilörehu (maito)
Ohra (maito)
Kaura (maito)
Rypsirouhe (maito)
jne…

Nykyinen
36,70
100 kg
36,70
100 kg

125,00

100 kg
100 kg
100 kg

79,95
82,00

100 kg
100 kg

4,20
3,80
1,43
0,47
69,68
14,16
14,16
6,44

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

Tavoite
39,50
100 kg
39,50
100 kg
37,00
100 kg
37,00
100 kg
26,20
100 kg
3,20
100 kg
148,00
100 kg
19,50
100 kg
28,00
100 kg
14,50
100 kg
100 kg
96,04
100 kg
98,50
340,00
kg
882,88
kg

5,00
4,50
1,43
0,47
117,63
18,22
18,22
7,53

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

Koska tuotannon suunnittelua tehdään tulevaisuuteen, hinnat arvioidaan tulevaisuutta vastaavina. Tietolähteitä yhdistämällä ja tietoja analysoimalla informaation luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä kyetään parantamaan. Menneen ajan hinnat, panosten käyttö ja tuotokset ovat
lähtökohta tulevaisuuden arvioinnille. Uusin tieto hyödynnetään tulevaisuuden hintoja ja tuotosmääriä ennakoitaessa. Arvioita laaditaan myös erilaisia tulevaisuuden skenaarioita varten.
Tuotteiden ja panosten hinnoista saadaan tietoa virallisista tilastoista, tutkimuslaitosten ennusteista, neuvontajärjestön keräämistä aineistoista, kaupoista ja ammattilehdistä. Viralliset
tilastot ovat erinomainen lähde, kun hintatietoja tarvitaan pitkältä ajanjaksolta. Maatalousyrityskohtaisia tietoja rahtikustannuksista, käsittelymaksuista ja laatulisistä saadaan maatalousyrittäjän omasta kirjanpidosta.
Taulukossa 5.9 esitetään maatalousyrityksen tuotannon suunnittelua varten määritettyjä panosten ja tuotteiden hintoja. Hintojen määrittämisessä on käytetty apuna tutkimuslaitosten
ennusteita. Nykyisen tuotannon ja tavoitteen mukaisen tuotannon hinnat ovat samoja, jos
tuotteiden markkinapaikka ja laatu ovat samat. Jos tuotteen laadussa, markkinoissa tai
muissa hinnoittelutekijöissä on eroja, nykyisen tuotannon ja tavoitteen mukaisen tuotannon
hinnat poikkeavat toisistaan kuten taulukossa 5.9 rehuviljojen hinnat. Nykyään rehukauppaa
käydään kauppiaiden välityksellä. Tulevaisuudessa siirrytään maatalousyrittäjien väliseen
kauppaan, jolloin rahti- ja käsittelykustannuksissa säästetään. Hintapoikkeamat on perusteltava.
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Taulukko 5.9. Tuotannon suunnittelussa käytettäviä hintoja.
TUOTTEIDEN HINNAT
Leipäruis
Rehuruis
Rehuohra
Rehukaura
Kevätrypsi
Luomuruis
Luomukaura
Luomuherne
Maito
Sonnin liha
Lihasian liha
jne…
PANOSTEN HINNAT
Nurmen Y 1 (säilörehu)
Nurmen NK 1 (säilörehu)
Oma siemen (ohra)
Osto siemen (ohra)
Rypsirouhe (maito)
Kivennäiset (maito)
OVR tiiviste (emakko)
Leikkuupuinti (osto)
jne…

Nykyinen
15,00 €/100 kg
11,75 €/100 kg
12,25 €/100 kg
11,25 €/100 kg
32,75 €/100 kg

35,50

€/100 l

38,60
38,20
23,75
40,00
28,00
62,00
49,50
105,00

€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/ha

Tavoite
15,00 €/100 kg
13,00 €/100 kg
13,50 €/100 kg
12,50 €/100 kg
32,75 €/100 kg
17,00 €/100 kg
15,00 €/100 kg
20,00 €/100 kg
35,50
€/100 l
3,20
€/kg
1,45
€/kg

38,60
38,20
23,75
40,00
28,00
58,00
49,50
105,00

€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/ha

5.4. Katetuottomenetelmä tuotannon suunnittelussa59
Katetuottomenetelmä on kaavamainen tapa tuottaa laskelmia siitä, miten muuttuvat panokset
muunnetaan tuotannonhaarojen tuotantoprosesseissa tuotoksiksi ja millaiseen tuotannonhaarakohtaiseen taloudelliseen tulokseen eli katetuottoon se johtaa. Katetuottomenetelmässä
kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Kun kokonaistuotosta vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan ylijäämä, joka on katetuotto. Se kertoo, minkä verran
kussakin tuotannonhaarassa jää korvaukseksi kiinteille panoksille, kun muuttuvat kustannukset on vähennetty tuotoista.
Katetuottomenetelmää hyödynnetään tuotannon suunnittelussa. Tuotantoprosessikuvaus on
avuksi katetuottolaskelmaa laadittaessa. Yksittäisen tuotannonhaaran katetuottolaskelma on
myös taulukkomuodossa esitetty prosessikuvaus (ks. luku 3.4). Siihen sisältyy tieto muuttuvista panoksista, niiden käyttömääristä ja niillä saatavista tuotoksista sekä tuotantoteknologioista, joilla panokset muunnetaan tuotantoprosessissa tuotoksiksi. Kun panosten ja tuotosten hinnat kytketään katetuottolaskelmaan, sillä voidaan tuottaa taloudellista informaatiota
yksittäisistä kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon tuotannonhaaroista koko maatalousyrityksen tuotannon suunnittelua ja maksuvalmiuslaskelmia varten.

59

Tuotannon suunnittelu tehdään yrityskohtaisesti, sillä mm. maatalousyrittäjien osaaminen ja maatalousyritysten toimintaympäristöt poikkeavat toisistaan.
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Katetuottomenetelmä on kehitetty alun perin lyhyen aikavälin tuotannon suunnittelua varten,
joten sen hyödyntäminen pitkän aikavälin tuotannon suunnitteluun voi näyttää aluksi yllättävältä. Lyhyellä aikavälillä katetuoton maksimointi on yhtenevä voiton maksimoinnin kanssa,
kun kiinteät kustannukset pysyvät vakioina. Katetuottomenetelmän tulokset tuottavat hyödyllistä informaatiota maatalousyrityksen tuotannon suunnittelua varten. Yksittäisten tuotantoprosessien kehittämistarpeesta ja niiden uudelleen järjestämistarpeesta saadaan alustavaa
tietoa, kun benchmarking-maatalousyritysten tuotannonhaarojen katetuottoja verrataan oman
maatalousyrityksen tuotannonhaarojen katetuottoihin.
Katetuottolaskelmilla voidaan selvittää kilpailevien tuotannonhaarojen keskinäistä edullisuutta, mutta vain silloin kun vertailu tehdään saman tuotantoteknologian puitteissa eli kiinteät panokset ovat samat kaikissa vertailtavissa vaihtoehdoissa. Kiinteitä panoksia ei sisällytetä katetuottolaskelmiin, sillä vakioina ne eivät vaikuta vertailun tuloksiin. Mitä suurempi
katetuotto kiinteille panoksille saadaan, sitä edullisempaa tuotanto yleensä on.
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelussa ja tuotannonhaarakohtaisissa suunnitelmissa
tuotantoteorian hyödyntäminen on oleellista, jotta niukat resurssit kyetään kohdentamaan tehokkaasti ja optimaalisesti maataloustuotantoon. Tuotantoteoria (luku 4) ohjaa katetuottolaskelmien laadintaa, kun maatalousyrittäjän tavoitteena on voiton maksimointi. Muuttuvien
panosten käyttömäärät valitaan katetuottomenetelmään tuotantoteorian periaatteiden mukaisesti. Tuotantofunktio kuvaa maksimituotoksen, jonka puitteissa panokset muunnetaan tuotoksiksi. Tuotannonsuunnittelijan on ennakoitava muuttuvien panosten ja tuotosten tulevaisuuden hinnat, jotta katetuottolaskelmiin kyetään valitsemaan tuotantoteorian perusteella oikeat panos- ja tuotosmäärät.
Kun tuotannon suunnittelussa tiedetään tuotannonhaarojen katetuotot, käytettävissä olevat
resurssit ja minkä verran resursseja tarvitaan kutakin tuotannonhaaraa kohti, maatalousyrittäjä voi hakea tuotannonhaaroja yhdistämällä ratkaisua, joka maksimoi voiton. Suomalaisissa
maatalousyrityksissä on yleensä sen verran vähän tuotannonhaaroja, että edellä esitetty tapa
riittää voiton maksimiyhdistelmän löytämiseen60. Joissakin tapauksissa ulkoiset ja/tai sisäiset
tekijät säätelevät maatalousyrittämistä niin voimakkaasti, että tuotantosuunta ja tuotannon
laajuuskin ovat pitkälti ennalta määrätyt.
______________________________________________________________________
Esimerkki. Tuotannon suunnittelussa panokset ovat muuttuvia, kun niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset muuttuvat tuotosmäärää muutettaessa. Panokset ovat kiinteitä, kun niiden
käytöstä aiheutuva kustannus on vakio tuotosmäärää muutettaessa (kuvio 4.6). Seuraavaksi
pohditaan tapauskohtaisesti, milloin tuotannon suunnittelussa panokset ovat muuttuvia ja
milloin kiinteitä. Suunnittelutilanne ja suunnitteluaikaväli vaikuttavat panosten kiinteyteen.
 Maatalousyrityksen talousrakennusten markkina-arvo on yrityskokonaisuudesta erotettuna yleensä alhainen. Käyttämällä rakennusten kapasiteettia tuotannossa rakennus tulee
60

Monipuolista tuotantoa harjoittavilla maatalousyrittäjillä voi olla runsaasti tuotannonhaaroja valittavanaan
ja/tai he joutuvat asettamaan resurssien käytön välille rajoitteita. Tällöin he tarvitsevat avukseen matemaattisia
apuvälineitä kuten esimerkiksi lineaarista ohjelmointia (LP) voiton maksimin löytämiseen.
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hyödynnetyksi. Rakennuksilla on maatalousyrityksen tuotannon kannalta tuotannon laajuudesta ja intensiteetistä riippuva tuottoarvo, joka yleensä ylittää niiden markkinahinnan. Tuotannon suunnittelussa maatalousyrityksessä jo olevia tuotantorakennuksia voidaankin pitää poikkeuksia lukuun ottamatta kiinteinä tuotantovälineinä.
 Tuotannon suunnittelussa maa perusparannuksineen on yleensä kiinteä tuotannontekijä.
Poikkeuksina voidaan mainita tapaukset, joissa kaikkia peltoja ei kyetä maatalousyrityksen työvoimalla ja koneilla hoitamaan. Tällöin tietyn alan yli menevää peltoa voidaan
pitää muuttuvana tekijänä, jos sen hinta ylittää pellon tuottoarvon tai ulkopuolisen maksama vuokra ylittää pellon vuotuisen puhtaan tuoton.
 Myös maatalousyrittäjän työpanos voi olla tuotannon kannalta kiinteä. Työvoiman kiinteys on monitahoinen kysymys, sillä mm. maatalousyrittäjän vaihtoehtoiset työpanoksen
käyttökohteet vaikuttavat sen kiinteyteen. Jos osaamista on vain maataloustuotannosta,
työpanos voi olla hyvinkin kiinteä. Tuotannon suunnittelussa osa maatalousyrittäjän työpanoksesta voidaan pitää kiinteänä, ja osa jättää olosuhteiden mukaan muuttuvaksi. Maatalousyrittäjän työpanoksen kiinteys tuotantosuunnitelmaa tehtäessä on ratkaistava yrityskohtaisesti. Tilapäinen työvoima on aina muuttuva tuotantopanos.
 Maatalousyrityksessä jo olemassa olevat koneet ja laitteet ovat tietyin rajauksin kiinteitä.
Töiden kannalta välttämättömät koneet kuten mm. traktorit perävaunuineen, muokkaus-,
kylvö- ja sadonkorjuukoneet sekä kotieläintalouden koneet ja laitteet ovat tavallisesti
kiinteitä. Suunnittelutilanne vaikuttaa ratkaisevasti koneiden ja laitteiden kiinteyteen.
Koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluaineet sekä huolto ovat pääsääntöisesti muuttuvia
tuotantopanoksia. Ne ovat lähes suoraan tuotantomäärästä riippuvia. Urakointipalveluita
ja konevuokria pidetään poikkeuksetta muuttuvina kustannuksina.
 Suunnittelutilanteessa investoinnit ja lisätyövoima käsitellään aina muuttuvina panoksina. Kun tuotantosuunnitelma on toteutettu, investoinnit ja lisätyövoima tulevat kiinteiksi panoksiksi, sillä investointeja ei ole mahdollista peruuttaa ilman lisäkustannuksia.
 Tyypillisimpiä muuttuvia tuotantopanoksia ovat tuotantoprosessissa tuotteiksi muuttuvat
panokset. Tällaisia ovat mm. siemenet, lannoitteet ja rehut. Myös monet tuotantoprosessia ylläpitävät tekijät kuten mm. energia ja eläinten terveydenhoito ovat muuttuvia tuotantopanoksia. Muuttuvilla tuotantopanoksilla säädellään tuotannon määrää olemassa
olevan kapasiteetin puitteissa.
 Yleensä suunnittelun kohteena olevassa maatalousyrityksessä harjoitetaan jo maataloustuotantoa. Tällöin tuotantovälineistö kuten pelto, rakennukset ja koneet on sidottu maataloustuotantoa varten varsin kiinteästi samoin kuin maatalousyrittäjän oma työpanos.
Siten katetuottomenetelmän mukaisessa tuotannon suunnittelussa peltoa, rakennuksia,
kalustoa ja maatalousyrittäjän omaa työpanosta pidetään lähtökohtaisesti kiinteinä tuotannontekijöinä, sillä niitä ei voida muuttaa likvideiksi muutoin kuin käyttämällä niitä
tuotannossa tai myymällä ne pois ”alihintaan”.
________________________________________________________________________
Nykyisen tuotannon tuotannonhaarojen katetuottolaskelmat laaditaan nykyisen tuotannon
mukaisina ja kehitettävän tuotannon katetuottolaskelmat uuden tuotantoteknologian mukaisina. Kaikki katetuottolaskelmat, paitsi nykyisen tuotannon mukaiset katetuottolaskelmat,

152

laaditaan parhaiden käytänteiden mukaisesti maatalousyrityksen tulevaisuuden oloja vastaavina. Katetuottolaskelmat laaditaan pääsääntöisesti yhtä vuotta kohti tai tuotantoeläimen kasvatusaikaa kohti. Kasvinviljelyn katetuottolaskelmat laaditaan yhtä hehtaaria kohti. Yksittäisen tuotannonhaaran katetuottolaskelmaan ei sisällytetä suoria maataloustukia eikä korvauksia. Ne otetaan tuotannon suunnitteluvaiheessa tarkasteluun mukaan. Näin toimimalla saadaan selkeä kuva, millaisen katetuoton varsinainen tuotantotoiminta tuottaa. Seuraavaksi esitetään kasvi- ja kotieläintuotannon katetuottolaskelmat ja niiden laskentaperusteet61. Esimerkeillä esitetään tuotannon voimaperäisyyden ja uusien kasvilajikkeiden vaikutus katetuottoon.

5.4.1. Kasvinviljely
Kasveja viljellään ihmisravinnoksi ja kotieläimille rehuiksi. Pääosa maamme peltoalasta käytetään rehukasvien tuotantoon. Pellon käytössä on selkeitä alueellisia eroja, jotka aiheutuvat
pääosin luonnonoloista sekä maatalousyritysten maantieteellisestä sijainnista ja toimintaympäristöstä. Etelä- ja Lounais-Suomessa on erikoistuttu leipäviljan ja erikoiskasvien viljelyyn,
kun taas Pohjois- ja Itä-Suomessa on erikoistuttu nautakarjatalouteen ja rehukasvien tuotantoon. Maamme eteläosissa on luonnonolojen vuoksi huomattavasti laajemmat mahdollisuudet valita viljelykasvit kuin maan pohjoisosissa.
Kasvinviljelyn tuotantoedellytyksiin vaikuttavat kasvutekijät kuten valo, lämpö, vesi, kasvinravinteet, maan happamuus62 ja rakenne. Ne edistävät tai rajoittavat kasvin kasvua. Maatalousyrittäjän on tunnistettava, mikä kasvinravinne on minimitekijä rajoittaen tavoitellun
sadon määrää. Kasvintuotannossa keskeinen muuttuva panos on lannoitepanos. Sen käyttö
on yhtä kuin kasvinravinteiden antamista kasveille. Vaikka minimitekijä määrää satopotentiaalin, se ei määritä optimaalista lannoitetasoa, joka tuottaa voiton maksimoivan sadon määrän.
Lannoituskokeita tehdään porraskokeina, joissa lannoitteiden käyttömäärää muutetaan edeltä
määrätyin, esimerkiksi 50 kg:n välein. Taulukoissa 4.1 ja 4.2 on esitetty esimerkit lannoiteporraskokeiden tuloksista. Koeoloissa määritetyt responssit ovat suuntaa-antavia käytännön
kasvituotannon suunnittelua varten. Niitä soveltaen ja benchmarkingia hyödyntäen maatalousyrittäjän on mahdollista saada riittävä aineisto katetuottolaskelmien laadintaa varten. Katetuottolaskelmia laadittaessa on huolehdittava, että koeoloista johdetut aineistot vastaavat
suunnittelun kohteena olevan maatalousyrityksen tuotanto-oloja.

61

MML Heikki Harmanen on ollut asiantuntija-apuna kasvintuotannon responsseja määritettäessä. MMM Teija
Rönkä ja MMT Marketta Rinne ovat olleet asiantuntija-apuna kotieläinten ruokintasuunnitelmia laadittaessa
(responssit).
62
Kalkituksella voidaan vaikuttaa pH:n arvoon. Kalkitustarpeeseen vaikuttavat maalaji, multavuus ja pH:n lähtötaso. Pellon pH:n nostamisella voidaan tehostaa kasvinravinteiden hyödyntämistä, mikä on myös ympäristölle
hyödyllistä. Kalkituksen vaikutusaika jakautuu monelle vuodelle. Kalkituspäätöstä tehtäessä on arvioitava, peittääkö kalkituksella saatavat diskontatut tulevaisuuden lisätuotot kalkituskustannuksen. Kalkituspäätös on aina
maatalousyritys- ja lohkokohtainen.
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Suomalaisessa kasvinviljelyssä on ollut pitkään tuotantolähtöinen perinne, jossa sadon suuruus on koettu viljelyssä onnistumisen mitaksi. Tuotantoekonomian näkökulmasta tarkasteltuna se on vain osatotuus. Tuotannon tehokkuuden saavuttamiseksi kunkin panoksen käyttömäärällä tavoitteena on oltava panoksen käyttömäärää vastaava suurin sato. Taloudellisesti
kannattavin panoksen käyttömäärä on kuitenkin aina pienempi kuin peltolohkon mahdollistama maksimisadon määrä. Jos näin ei olisi, esimerkiksi lannoitepanoksen pitäisi olla ilmainen, mikä niukkuuden maailmassa ei ole mahdollista.
Luonnonlait määräävät, että jokainen lisälannoitekilo tuottaa edellistä lannoitekiloa vähemmän lisäsatoa. Siten jokainen lisäsatokilo on edellistä kalliimpi tuottaa. Lannoitemäärää lisättäessä vastaan tulee raja, jossa lisäsatokilon tuottaminen on kalliimpaa kuin lisäsatokilosta
saatava hinta. Voittoa maksimoiva maatalousyrittäjä lannoittaa peltojaan sen verran, että viimeinen lannoitekilo tuottaa sadonlisäyksen arvon, joka on lannoitekilon aiheuttaman lisäkustannuksen suuruinen. Tällöin katetuotto on mahdollisimman suuri. Jos lannoitteen käyttömäärää rajoitetaan hallinnollisin toimin, rajoitteesta tulee optimilannoitemäärä, jos se on
alempi kuin voiton maksimoinnin perusteella määritetty lannoitemäärä.
Yleistäen voidaan todeta, että kasvintuotannossa maksimisato pinta-alaa kohti (ha) saavutetaan äärellisellä määrällä kasvutekijöitä. Sitä suuremmilla panosmäärillä tuotos kääntyy laskuun. Siten voiton maksimoiva tuotosmäärä ja sitä vastaavat panosten käyttömäärät ovat aina
maksimituotosta ja sen edellyttämiä panosten käyttömääriä pienempiä. Tuotantoekonomian
periaatteiden mukaan optimipanosmäärät valitaan panosten hintojen ja odotetun sadon hinnan sekä pellon tuottokyvyn ja käytettävän tuotantoteknologian perusteella (ks. luku 4).
Parhaan taloudellisen tuloksen tuottavat lannoitemäärät vaihtelevat peltolohkoittain. Yhteiskunnan ja EU:n tuotannonohjaustoimien vuoksi voi joissakin maatalousyrityksissä olla paras
vaihtoehto viljellä hyötykasveja vain parhailla peltolohkoilla ja valita lopuille peltolohkoille
muita pellonkäyttömuotoja. Maatalousyrittäjän kannattaa selvittää, tuottavatko luonnonhoitopelto, kesannointi, riistapelto, suojavyöhykenurmi tai muut vaihtoehdot vaadittuine toimenpiteineen paremman katetuoton kuin sadon tuottaminen. Jos näin on, vaaditut toimet toteutetaan minimikustannuksin.
Eri maalajeilla kasvinviljelyn muuttuvien panosten käyttömäärät ja tuotosmäärät poikkeavat
toisistaan. Siksi monesti on tarpeen tehdä useita katetuottolaskelmia jopa samasta tuotannonhaarasta, jos maalajit ja suunnitteluvaihtoehtojen tuotantoteknologiat poikkeavat toisistaan.
Kuviossa 4.5 on esitetty esimerkkinä kahdella eri maalajilla määritetyt kasvinviljelyn tuotantofunktiot lannoitepanoksen käytön funktioina. Jokaisessa yksittäisessä katetuottolaskelmassa on tärkeää hyödyntää tuotantoteorian periaatteita muuttuvien panosten käyttömäärää
valittaessa.
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Kasvinviljelytuotto
Kasvinviljelytuotto määräytyy sadon määrän ja tuotteen yksikköhinnan tulona63. Sato arvioidaan usean vuoden odotusarvona, sillä sadon määrä vaihtelee vuosittain satunnaisten tekijöiden kuten säiden ym. vuoksi. Tuotantomahdollisuuksien joukon kasvu esimerkiksi uuden
tuotantotekniikan tai kasvinjalostuksen myötä on otettava katetuottolaskelmissa ja tuotannon
suunnittelussa huomioon, sillä ne eivät ole satunnaistekijöitä. Niin ikään maatalousyrityksen
erityisolot kuten pellon erilaiset maalajit vaikuttavat satotasoon ja kasvinviljelytuottoon.
Edullisimman voimaperäisyysasteen määrittäminen on oleellista. Tuotannon voimaperäisyys
määritetään luvussa 4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Kasvinviljelytuottoa määritettäessä on selvitettävä hävikkien suuruus. Säilörehulla ja kuivalla heinällä korjuu- ja varastointihävikit ovat suuremmat kuin rehuviljoilla. Laitumella ei
tule korjuu- ja varastointitappiota, mutta tappiota syntyy laitumen polkeutumisesta. Lisäksi
osa laidunrehusta ei kelpaa eläimille, mikä näkyy hylkylaikkuina. Korjuu- ja varastohävikit
vähennetään kasvinviljelyn satotasosta. Katetuottolaskelmissa säilörehun hävikkinä on käytetty 15 %, rehuviljan 5 % ja laidunrehun polkeutumistappiona 30 %.
Tuotteen yksikköhinta määritetään yleensä markkinahinnan pohjalta. Tuotteen hinta kasvinviljelyn katetuottolaskelmaan saadaan, kun markkinahinnasta vähennetään maatalousyrittäjälle aiheutuvat kustannukset kuten rahdit ja välityspalkkiot. Jos tuotteen laatutekijät vaikuttavat hintaan, sitä muutetaan laatutekijöiden perusteella. Kasvintuotannossa tuotetaan tuotteita kuten säilö- ja laidunrehua, joille ei yleensä muodostu selkeää yleistä markkinahintaa.
Niitä ostetaan ja myydään satunnaisesti vähäisinä määrinä. Nämä tuotteet hinnoitellaan vertaamalla niiden tuotantovaikutusta markkinoilla yleisesti oleviin rehuihin kuten ohra- tai kaurajauhoon ja valkuaislisään, jolloin hinnoittelu perustuu vaihtoehtoisarvoon. Se kertoo,
minkä verran tuotantovaikutukseltaan samanlaisesta rehusta markkinoilla joudutaan maksamaan64. Jos karkearehuilla käydään säännöllistä maatalousyrittäjien välistä kauppaa, karkearehun hinta määritetään näiden hintojen pohjalta.
Perinteisesti karkearehun vaihtoehtoarvoa laskettaessa rehujen MJ -hintoja on pidetty yhtä
suurina eli laskelma on perustunut rehujen energia-arvoon. Seuraavassa laskelmassa megajoulearvoina esikuivatetulla65 säilörehulla on 3,42 MJ/kg, laidunrehulla 2,22 MJ/kg ja ohralla
11,35 MJ/kg. Ohrajauhon hinta on 0,155 €/kg (= itse tuotetun ohran hinta 0,14 €/kg + jauhatus 0,015 €/kg66). Tällöin säilörehun ja laidunrehun hinnoiksi 100 kg kohti saadaan:

säilörehu :
63

3,42 MJ / kg *15,50 € / 100 kg
 4,670 € / 100 kg,
11,35 MJ / kg

(5.1)

Suorat hehtaarituet luetaan myös tuottoon (otetaan huomioon laskelmissa myöhemmin).
Tuotannon suunnittelussa esim. säilörehulla on sama hinta säilörehun ja maidon tuotannon katetuottolaskelmassa. Koko maatalousyrityksen katetuottoa laskettaessa ne kumoavat toisensa, joten karkearehun hinnoittelutavasta riippumatta päädytään kokonaistasolla samaan lopputulokseen. Vaihtoehtoarvoon perustuva hinnoittelu
antaa karkearehulle kotoisen rehuntuotannon osalta “oikean” hinnan.
65
Se on kevät- ja syksysäilörehun MJ -arvojen painotettu keskiarvo.
66
Jauhatuksen muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä €/kg.
64
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laidunrehu :

2,22 MJ / kg *15,50 € / 100 kg
 3,031 € / 100 kg,
11,35 MJ / kg

(5.2)

Karkearehun käyttötarkoitus, valkuaisen laatu ja määrä vaikuttavat ruokinnalliseen arvoon.
Siksi ne tulisi huomioida rehun suhteellista arvoa määritettäessä67. Maatalousyrityskohtaisia
arvoja käytetään laskelmissa, jos suinkin mahdollista. Maatalousyrityskohtainen säilörehun
hinta maidontuotannossa ja naudanlihantuotannossa määritetään seuraavasti:


Maidontuotannossa säilörehua korvaava väkirehu voidaan muodostaa ohrajauhon ja
rypsirouheen seoksena68 suhteessa 85:15. Ohrajauho- ja rypsirouheseoksen megajoulearvo on 11,158 MJ/kg ja sen hinta on 17,375 €/100 kg (= 0,85 * 15,5 €/100 kg
+ 0.15 * 28,0 €/100 kg). Tällöin säilörehun hinnaksi saadaan:

3,418 MJ / kg *17,375 € / 100 kg
 5,322 € / 100 kg,
11,158 MJ / kg


(5.3)

Naudanlihantuotannossa säilörehua korvaava väkirehu voidaan muodostaa ohrajauhon ja rypsirouheen seoksena suhteessa 95:5. Ohrajauho- ja rypsirouheseoksen megajoulearvo on 11,287 MJ/kg ja sen hinta on 16,125 €/100 kg (= 0,95 * 15,5 €/100 kg
+ 0,05 * 28,0 €/100 kg). Tällöin säilörehun hinnaksi saadaan:

3,328 MJ / kg *16,125 € / 100 kg
 4,754 € / 100 kg,
11,287 MJ / kg

(5.4)

Vaihtoehtoarvohinnoittelu mahdollistaa karkearehujen ja muiden kasvien katetuottojen vertailun pellonkäytön suunnittelussa. Edellytyksenä on, että tuotantoteknologia on sama, jolloin kiinteä kustannus pysyy vakiona. Kun karkearehu hinnoitellaan vaihtoehtoarvoon, rehuviljojen ja valkuaislisän hintamuutokset eivät muuta karkearehujen ja ostorehujen välistä hintasuhdetta. Kun rehuviljojen ja/tai valkuaislisien hinnat muuttuvat, lyhyen aikavälin optimaalinen kasvinviljely ja nautaeläinten ruokinta on määritettävä uudelleen (ks. luku 4).

Kasvinviljelyn kustannukset
Kasvinviljelyn kustannukset määräytyvät panosten määrän ja niiden yksikköhintojen tulojen
summana. Kustannusten määrittämisen tulisi perustua maatalousyrityksittäin ja kasveittain
67

Karkearehun laatu sekä energia- ja valkuaispitoisuus vaihtelevat maatalousyrityksittäin (Seppälä, R., Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Rinne, M., Huhtanen, P. & Suokannas, A. 2002. Säilörehu maitotilan taloudessa – pitkän
aikavälin näkökulma. Teoksessa: Ryhänen, M. & Sipiläinen, T. (toim.). Nurmisäilörehu maitotilan taloudessa.
Helsingin yliopiston Taloustieteen laitoksen julkaisuja 35: 5-54.
68
Ryhänen, M., Huhtanen, P., Jaakkola, S. & Ahvenjärvi, S. 1996. EU-jäsenyyden vaikutus maidontuotantoon. Teoksessa: Ylätalo, M. (toim.). Maatalousyritysten sopeutuminen EU:ssa vallitseviin hintasuhteisiin.
Tuotanto- ja kustannusteoreettinen tarkastelu kasvinviljelyyn ja kotieläintuotantoon sovellettuna. Helsingin
yliopiston Taloustieteen laitoksen julkaisuja 12: 75-118.
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määritettäviin panosten käyttömääriin. Vain näin toimimalla saadaan yrityskohtaisesti luotettavat laskelmat. Jos maatalousyrityskohtaisia lukuja ei ole saatavissa, lähtökohdaksi voidaan ottaa keskimääräisissä olosuhteissa tietyn tuotantoteknologian puitteissa mitatut keskimääräiset panosten käyttöä kuvaavat ns. normiluvut. Normilukuja käytettäessä on pohdittava, poikkeavatko suunnittelun kohteena olevan maatalousyrityksen olosuhteet niistä olosuhteista, joissa normit on määritetty. Jos olosuhteet poikkeavat, normilukuihin on tehtävä
korjaukset. Benchmarkingilla voidaan hakea kustannustehokkaita käytänteitä.
Panokset hinnoitellaan ostohinnan mukaan lisäten niihin hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Jos kasvinviljelyn panoksina käytetään maatalousyrityksen omia tuotteita, hinta määräytyy sen mukaan, millainen hinta näille tuotteille on saatavissa vaihtoehtoisessa käytössä. Esimerkiksi siemeneksi käytetään laadullisesti paras osa sadosta. Siten sen hinta on korkeampi
kuin viljan keskimääräinen markkinahinta. Siemenviljan hintaan lisätään lajittelu ym. kustannukset. Monivuotisten kasvien siemenkustannus jaetaan viljelyvuosille.

Kasvinviljelyn katetuottolaskelmat
Kasvintuotantoa suunniteltaessa ei ole tarpeen määrittää kasvien tuotantokustannuksia, kun
vertailua tehdään saman tuotantoteknologian puitteissa. Ratkaisuksi riittää suhteellisen ylijäämän eli katetuoton määrittäminen kunkin kasvin osalta tiettynä ajanjaksona. Kasvinviljelyn katetuotto lasketaan yleensä peltohehtaaria kohti. Esimerkiksi rehuohran katetuotto lasketaan vähentämällä rehuohrahehtaarin kokonaistuotosta viljelyn muuttuvat kustannukset.
Katetuotto on ylijäämä, joka jää kiinteiden kustannusten katteeksi. Muuttuvat kustannukset
aiheutuvat panoksista, joiden käyttömäärä tarkasteluaikavälillä kasvaa tai vähenee tuotostasoa muutettaessa. Kasvintuotannossa tällaisia panoksia ovat mm. lannoitteet, siemen, kasvinsuojelu- ja polttoaineet. Maatalousyrittäjä voi kontrolloida näiden panosten käyttömäärää tarkasteluaikavälillä69.
Kasvintuotannon tuotannonhaarojen katetuotot lasketaan aluksi nykyisillä panos-panos- ja
panos-tuotostasoilla nykyisen tuotantoteknologian mukaisina. Kaikissa katetuottolaskelmissa käytetään saman vuodenajan hintoja, jotta tuotannonhaaroja voidaan verrata keskenään. Esimerkkilaskelmissa käytetään taulukon 5.9 hintoja. Esimerkkimaatalousyrityksen
nykyisen tuotantoteknologian mukaiset rehuviljan ja säilörehun katetuottolaskelmat esitetään
taulukossa 5.10a. Taulukoissa 5.10b ja 5.10c esitetään rehukauran ja säilörehun työnmenekkilaskelmat. Niistä saadaan katetuottolaskelmaan kokonaistyönmenekki sekä traktori- ja leikkuupuintityön työnmenekit. Taulukoiden 5.10b ja 5.10c työhuiput on määritetty yhteneviksi
taulukon 5.6 työhuippujen kanssa.

69

Kasvinviljelyn kiinteitä kustannuksia ovat koneiden, kaluston, laitteiden, rakennusten ja salaojien poisto-,
korko- ja vakuutuskustannukset sekä maan korkokustannus. Pääsääntöisesti maatalousyrittäjän palkkavaatimus
sisällytetään kiinteisiin kustannuksiin. Maatalousyrittäjälle aiheutuu näistä panoksista kustannuksia, vaikka
niitä ei käytettäisi tuotannossa. Näiltä kustannuksilta vältytään vain myymällä ne.
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Taulukko 5.10a. Rehuviljojen ja säilörehun katetuottolaskelmat nykyteknologialla.
Rehukaura
Määrä
á
Tuotot/ha
Pääsato1
Tuotot yhteensä

Rehuohra
€ Määrä
á

36,70 11,25 412,88
412,88

Muuttuvat kustannukset/ha
Oma siemen2
1,43 24,00
Ostosiemen3
0,47 39,00
Lannoite (21,3,9)
2,75 43,40
Lannoite (22,5,5)
Lannoite (20,3,5)
Lannoite (20,0,7)
Kasvinsuojelu
1,00 40,00
Säilöntäaine
Säilöntämuovi
Traktorityö
4,62 13,20
Leikkuupuinti
1,20 21,00
Kuivatus
36,70 3,60
LPO4
133,85 0,03
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto

34,32
18,33
119,35

Säilörehu
€ Määrä
á

36,70 12,25 449,58 125,00
449,58

1,43 25,00
0,47 40,00

35,75
18,80

€

5,32 665,24
665,24

0,10 320,00

32,00

3,00 40,90 122,70

40,00

1,00 40,00

4,20
3,80

38,60 162,12
38,20 145,16

81,25
5,00
8,46

1,25 101,56
2,30 11,50
13,20 111,67

40,00

60,98
4,62 13,20 60,98
25,20
1,20 21,00 25,20
132,12 36,70 3,60 132,12
4,02 135,16 0,03
4,05 350,83
434,32
439,61
-21,44
9,97

0,03

10,52
574,54
90,70

Työnmenekki
6,78 15,50 105,09
6,78 15,50 105,09
8,88 15,50 137,64
hinnasta on vähennetty rahti ja välityspalkkiot (rehuohra ja -kaura 1,75 €/100 kg).
2
rehuviljojen siemenen kunnostus ja käyttömaksu 11,5 €/100 kg.
3
säilörehulla siemenen määrä: 1/3 * 30 kg = 10 kg (satoa korjataan kolmena eri satokautena).
4
rehuohra ja -kaura 25 % ja säilörehu 50 %
1

Traktori- ja leikkuupuintityön sekä viljan kuivatuksen poltto-, sähkö- ja voiteluainekustannukset sisällytetään muuttuviin kustannuksiin, koska näiden panosten käyttö muuttuu tuotannon mukana. Kunnossapitokustannus luetaan tässä yhteydessä kiinteisiin kustannuksiin,
koska sitä ei kyetä määrittämään ja jakamaan suoraan kasveille koneiden käytön mukaisesti.
Jos leikkuupuinti ja viljan kuivatus ostetaan, niistä aiheutuvat kustannukset käsitellään muuttuvina kustannuksina. Esimerkkimaatalousyrityksen laskelmissa rehuviljan siemenestä 75 %
on omaa ja loppu ostetaan. Siemen uudistetaan ostosiemenellä joka neljäs vuosi. Säilörehunurmen ja kevätrypsin siemen hankitaan ostamalla. Karjanlantaa ei oteta tässä vaiheessa
laskelmiin mukaan. Se käsitellään myöhemmin omana korjauslaskelmanaan.
Maatalousyrittäjä sijoittaa työtä ja pääomaa etupainotteisesti tuotantoon, josta korvaus saadaan, kun tuote myydään tai se siirretään toisen tuotannonhaaran panokseksi. Tästä aiheutuu
korkokustannus. Korkokustannuksen laskentaperusteena käytetään vuoden aikana tuotantoon keskimäärin sidottua liikepääomaa. Liikepääoman (LPO) määrä määritetään tässä yhteydessä muuttuvien kustannusten ja työkustannuksen pohjalta liitteen 2 mukaisesti. Nykyteknologialla (taulukko 5.10a) rehukauralla ja -ohralla liikepääoman määräksi arvioidaan 25
prosenttia (vuokrakuivuri) ja säilörehulla 50 prosenttia muuttuvista kustannuksista.
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Taulukko 5.10b. Rehukauran työnmenekki nykyteknologialla.

Kyntö
Äestys
Kylvölannoitus
Kasvinsuojelu ja tarkkailu
Leikkuupuinti
viljan kuljetus
Kuivatus
Yhteensä
Hukka-aika lisä
YHTEENSÄ

työtä
1,35
0,75
1,00
0,75
1,05
0,50
0,25
5,65
1,13
6,78

tr.työtä
1,35
0,75
1,00
0,50

Työvoiman tarve

TH2

TH3
2,16

TH1
2,10

0,15
0,10
3,85
0,77
4,62

lp.työtä työ + 20%
1,62
0,90
1,20
0,90
1,00
1,26
0,60
0,30
6,78
1,00
0,20
1,20
kesä
2,52

talvi

Taulukko 5.10c. Säilörehun työnmenekki nykyteknologialla70.

Kyntö
Äestys
Lannoitus 2x
kasvinsuojelu ja tarkkailu
niitto ja korjuu 2x
kuljetus 2x
varastointi 2x
Yhteensä
Hukka-aika lisä
YHTEENSÄ
Työvoiman tarve

TH1
0,48

työtä

tr.työtä

lp.työtä työ + 20%

0,40
0,25
5,00
1,00
0,75
7,40
1,48
8,88

0,40
0,15
5,00
1,00
0,50
7,05
1,41
8,46

0,48
0,30
6,00
1,20
0,90
8,88

TH2
4,21

TH3

kesä
4,19

talvi

Taulukossa 5.11 kuvataan tuotantopanosten käytön lisäyksen eli voimaperäisyyden ja katetuoton välistä yhteyttä säilörehun tuotannossa. Voimaperäisyyden lisäys kasvattaa muuttuvia
kustannuksia. Tuoton lisäykseksi saadaan mahdollinen sadonlisäyksen arvo. Säilörehun hinnoittelussa on käytetty vaihtoehtoisarvoa, joka on määritetty maidontuotantoa varten. Satotasot on määritetty porraskoeaineistosta. Katetuottolaskelmien mukaan säilörehun optimisatotaso nykyisen tuotantoteknologian puitteissa on tasolla II. Jos porraskoe tehtäisiin edellistä
useammalla portaalla, säilörehun optimisatotason määritys tarkentuu. Käytännön maatalousyrityksissä joudutaan yleensä tyytymään koeaineistoista johdettuihin optimipanoskäyttösuosituksiin.

70

Kyntö-, äestys- ja kylvölannoitustöitä ei oteta mukaan, sillä säilörehu uudistetaan suojaviljan yhteydessä. Jos
nurmi uudistetaan suoraan, kyntö-, äestys- ja kylvölannoitustyöt on sisällytettävä laskelmaan.
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Taulukko 5.11. Viljelyn voimaperäisyyden vaikutus säilörehun katetuottoon.
Taso I
Määrä
á
Tuotot/ha
Säilörehu
125,00
Tuotot yhteensä

5,32 665,24 135,00
665,24

Muuttuvat kustannukset/ha
Ostosiemen
0,10 320,00
Lannoite (20,3,5)
4,20 38,60
Lannoite (20,0,7)
3,80 38,20
Säilöntäaine
81,25
1,25
Säilöntämuovi
5,00
2,30
Traktorityö
8,46 13,20
LPO, 50 %
350,83
0,03
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto
Työnmenekki

8,88

Taso II
€ Määrä
á

Taso III
€ Määrä
á

5,32 718,46 141,00
718,46

€

5,32 750,39
750,39

32,00
0,10 320,00 32,00
0,10 320,00 32,00
162,12
4,50 38,60 173,70
4,90 38,60 189,14
145,16
4,00 38,20 152,80
4,40 38,20 168,08
101,56 87,75
1,25 109,69 91,65
1,25 114,56
11,50
5,40
2,30 12,42
5,60
2,30 12,88
111,67
8,64 13,20 114,05
8,78 13,20 115,95
10,52 367,54
0,03 11,03 387,73
0,03 11,63
574,54
605,68
644,24
90,70
112,78
106,15

15,50 137,64

9,06

15,50 140,43

9,22

15,50 142,85

Kun nykyisen tuotannon mukaiset kasvinviljelyn katetuottolaskelmat on laadittu, siirrytään
uuden tuotantoteknologian mukaisten tuotannonhaarojen katetuottolaskelmien laadintaan.
Apuna käytetään tuotantoteoriaa ja tuotannon suunnittelun alussa kerättyä informaatiota. Lisäksi otetaan huomioon yhteiskunnan asettamat kannusteet ja velvoitteet kuten ympäristötuki, jonka saannille asetetut ehdot sekä kannustavat että velvoittavat. Maatalousyrittäjän on
noudatettava tuen saannille asetettuja ehtoja, jotta hänelle syntyy oikeus saada kyseistä tukea.
Taulukoissa 5.8 ja 5.9 on määritetty uuden tuotantoteknologian mukaiset panosten ja tuotosten määrät sekä hinnat, joita käytetään katetuottolaskelmissa. Oleellista on, että laskelmien
taustalla ovat parhaat mahdolliset käytänteet ja ratkaisuvaihtoehdot.
Uusi tuotantoteknologia kasvattaa tuotantomahdollisuuksien joukkoa, koska tuotantofunktio
siirtyy ylöspäin mahdollistaen aiempaa suuremman sadon (ks. kuvio 4.9). Uuden tuotantoteknologian myötä tuotantopanosten kuten lannoite-, kasvinsuojelu- ja työpanoksen71 käyttömäärät muuttuvat. Tuoton lisäykseksi tulee sadonlisäyksen arvo. Uuden tuotantoteknologian mukaisiin laskelmiin luotettavaa tietoa saadaan tutkimustuloksista ja maatalousyritysten
kirjanpidosta. Sadot vaihtelevat Suomessa mm. paikallisten erojen ja sääolojen mukaan, joten
kehittämistoimenpiteiden vaikutusta satoon on vaikea arvioida pelkästään yhden maatalousyrityksen ja/tai yhden vuoden perusteella. Siksi monipuoliset vertailut ovat tarpeen.
Uuden ja nykyisen tuotantoteknologian mukaisissa katetuottolaskelmissa käytetään samoja
tuotteiden hintoja, jos tuotteiden laatu on sama, sillä katetuottolaskelmat kohdennetaan samalle ajanjaksolle tulevaisuuteen. Säännöstä poiketaan, jos uusi teknologia mahdollistaa laadun parantamisen niin, että tuotteesta saadaan lisähintaa. Maatalousyrittäjien välisissä kaupoissa rehuviljojen hinnat poikkeavat markkinahinnoista yleensä rahti- ja käsittelykustannusten osalta.
71

Vaikka sadon määrä kasvaa, uusi tuotantoteknologia yleensä vähentää työnmenekkiä.
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Uuden tuotantoteknologian käyttöön oton vaikutusta katetuottoon havainnollistetaan taulukoilla 5.12a ja 5.12b. Niissä esitetään uuden satoisan siemenlajikkeen viljelyn ja säilörehun
korjuun ulkoistamisen vaikutusta katetuottoon. Uuden tuotantoteknologian mukaisissa laskelmissa satotaso on määritetty sitä vastaavana. Nykyisen tuotantoteknologian mukainen katelaskelma on yhtenevä taulukon 5.11 laskelman kanssa. Taulukon 5.12a perusteella uusi
nurmilajike kannattaa ottaa viljelyyn, koska se lisää katetuottoa vanhan siemenen käyttöön
verrattuna. Tässä tapauksessa katetuottoja voidaan verrata keskenään, sillä siemen on tarkastelussa muuttuva tuotantopanos.
Taulukko 5.12a. Uuden siemenen vaikutus säilörehun katetuottoon.
Nykyinen (maito)
Määrä
á
€
Tuotot/ha
Säilörehu1
135,00
Tuotot yhteensä

5,32 718,46 148,00
718,46

Muuttuvat kustannukset/ha
Ostosiemen
0,10 320,00
Lannoite (20,3,5)
4,50 38,60
Lannoite (20,0,7)
4,00 38,20
Säilöntäaine
87,75
1,25
Säilöntämuovi
5,40
2,30
Traktorityö
8,64 13,20
LPO, 50 %
367,54
0,03
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto
Työnmenekki

9,06

Uusi (maito)
Määrä
á
€
5,32 787,65
787,65

32,00
0,10 350,00 35,00
173,70
5,00 38,60 193,00
152,80
4,50 38,20 171,90
109,69 96,20
1,25 120,25
12,42
5,75
2,30 13,23
114,05
8,90 13,20 117,48
11,03 397,66
0,03 11,93
605,68
662,78
112,78
124,86

15,50 140,43

9,32

15,50 144,46

Yleensä eri tuotantoteknologioita kuvaavia katetuottolaskelmia ei voida verrata keskenään,
sillä kiinteiden panosten käyttö on niissä erilainen. Kutakin tuotantoteknologiaa varten laaditaan omat katetuottolaskelmansa ja lyhyen aikavälin vertailua voi tehdä vain kyseisen tuotantoteknologian sisällä72. Teknologiavaihtoehtojen taloudellisuusvertailua tehdään yleensä
koko maatalousyrityksen tasolla. Taulukon 5.12b oikeassa laidassa esitetään säilörehun katetuottolaskelma naudanlihan tuotantoa varten. Laskelmassa satotaso ja säilörehun hinta eli
vaihtoehtoarvo on määritetty erikseen naudanlihan tuotantoa varten. Siten se ei ole verrattavissa maidontuotantoa varten tehtyihin katetuottolaskelmiin.

72

Tarvittaessa katetuottolaskelmat laaditaan erikseen myyntiviljalle ja yrityksessä käytettävälle viljalle, sillä
optimituotos eroaa tuotteen hintaeron vuoksi (rahti ja välityspalkkion verran, sillä ne jäävät maatalousyrittäjälle).
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Taulukko 5.12b. Säilörehun katetuottolaskelmat (nykyinen ja uusi teknologia).
Nykyinen (maito)
Määrä
á
€

Uusi (maito)
Määrä
á
€

Uusi (lihasonni)
Määrä
á
€

Tuotot/ha
Säilörehu1
Tuotot yhteensä

135,00

5,32 718,46 148,00
718,46

5,32 787,65 168,00
787,65

4,75 798,74
798,74

Muuttuvat kustannukset/ha
Ostosiemen
0,10 320,00 32,00
0,10 350,00 35,00
0,10 350,00 35,00
Lannoite (20,3,5)
4,50 38,60 173,70
5,00 38,60 193,00
5,50 38,60 212,30
Lannoite (20,0,7)
4,00 38,20 152,80
4,50 38,20 171,90
4,00 38,20 152,80
Säilöntäaine
87,75
1,25 109,69 96,20
1,25 120,25 109,20
1,25 136,50
Säilöntämuovi
5,40
2,30 12,42
5,75
2,30 13,23
6,00
2,30 13,80
Traktorityö
8,64 13,20 114,05
0,48 13,20
6,34
0,48 13,20
6,34
Säilörehunkorjuu (osto)
2,00 160,00 320,00
2,00 160,00 320,00
LPO, 50 % / 40 %
367,54
0,03 11,03 219,60
0,03
6,59 226,41
0,03
6,79
Muuttuvat kustannukset yht.
605,68
866,30
883,53
Katetuotto
112,78
-78,65
-84,79
Työnmenekki
9,06 15,50 140,43
0,60 15,50
9,30
0,60 15,50
9,30
Lihasonnille sato korjataan myöhemmin kuin lypsylehmille, mikä nostaa sadon määrää. Säilörehun hinnat on
määritetty kaavojen 5.3 ja 5.4 mukaisesti.
1

Taulukko 5.13. Kevätrypsin, rehuohran ja -kauran katetuottolaskelmat (uusi teknologia).
Kevätrypsi
Määrä
á
Tuotot/ha
Pääsato1
Tuotot yhteensä

19,50

Rehuohra
€ Määrä
á

32,75 638,63
638,63

39,50 13,50 533,25
533,25

Muuttuvat kustannukset/ha
Oma siemen2
1,43
Ostosiemen
0,10 450,00 45,00
0,47
Lannoite (21,3,9)
4,50 43,40 195,30
Lannoite (22,5,5)
3,30
Kasvinsuojelu
1,00 75,00 75,00
1,00
Traktorityö
4,51 13,20 59,48
4,63
Leikkuupuinti
1,14 21,00 23,94
1,21
Kuivatus
19,5
1,60 31,20 39,50
LPO, 30 %
158,27
0,03
4,75 145,54
Muuttuvat kustannukset yht.
434,67
Katetuotto
203,96
Työnmenekki

6,30

15,50

97,65

Rehukaura
€ Määrä
á

25,00
40,00

35,75
18,80

€

39,50 12,50 493,75
493,75

1,43 24,00 34,32
0,47 39,00 18,33
3,15 43,40 136,71

40,90 134,97
40,00 40,00
1,00 40,00 40,00
13,20 61,13
4,63 13,20 61,13
21,00 25,45
1,21 21,00 25,45
1,60 63,20
39,5 1,60 63,20
0,03
4,37 145,49 0,03
4,36
383,66
383,50
149,59
110,25

6,83 15,50 105,83

6,83 15,50 105,83

Ostopuinti ja -kuivatus:
Katetuotto3
-8,31
1
hinnasta on vähennetty rahti ja välityspalkkiot (kevätrypsi 2,25 €/100 kg; rehuohran ja -kauran osalta siirrytään
tilojen väliseen kauppaan, jolloin rahti ja välityspalkkiot alenevat 1,75 €/100 kg => 0,50 €/100 kg).
2
ohran siemenen kunnostus ja käyttömaksu 11,5 €/100 kg.
3
puinti urakkana €/ha; työnmenekin ja liikepääoman määrän muutos ovat huomioitu laskelmissa.

162

Uuden tuotantoteknologian mukaiset kevätrypsin, rehuohran ja -kauran katetuottolaskelmat
esitetään taulukossa 5.13. Kevätrypsi myydään yleisille viljamarkkinoille ja rehuviljat kotieläintiloille. Maatalousyritys hankkii osuuden viljankuivurista. Liikepääoman määräksi arvioidaan 30 prosenttia muuttuvista kustannuksista. Jos leikkuupuinti ja viljan kuivatus ostetaan
(taulukon 5.13 alaosa), tuotantoon sitoutuneen liikepääoman osuus muuttuvista kustannuksista on pienempi kuin omia koneita käytettäessä. Tällöin esimerkkimaatalousyrityksen
osalta rehuviljojen tuotantoon sitoutuneen liikepääoman määräksi arvioidaan 20 prosenttia
muuttuvista kustannuksista. Laskelmassa on vähennetty maatalousyrittäjien omaa työnmenekkiä omilla koneilla puintiin ja kuivatukseen verrattuna.
Taulukossa 5.14 esitetään uuden tuotantoteknologian mukainen rukiin katetuottolaskelma
sekä laitumen ja kesannon katetuottolaskelmat. Rukiin katetuottolaskelmassa liikepääoman
määräksi on arvioitu 60 prosenttia muuttuvista kustannuksista. Laitumen ja kesannon katetuottolaskelmat ovat samat nykyisessä ja uudessa tuotantoteknologiassa. Uuteen tuotantoteknologiaan siirryttäessä lypsylehmien laiduntamisesta luovutaan, sillä pihattonavetassa olevia
lehmiä ei tarvitse laiduntaa. Uudessa tuotantoteknologiassa laidunrehua tuotetaan vain uudistushiehojen laiduntamista varten. Taulukon 5.14 katetuottolaskelmissa laitumen ja viherkesannon siemen ovat ostosiementä. Tuotantoon sitoutuneen liikepääoman määräksi arvioidaan 50 prosenttia muuttuvista kustannuksista.
Taulukko 5.14. Rukiin, laitumen ja viherkesannon katetuottolaskelmat.

Määrä
Tuotot/ha
Pääsato1
Rehuvilja1
Tuotot yhteensä

Ruis
á

€ Määrä

26,20 15,00 393,00 186,00
3,20 13,00 41,60
434,60

Muuttuvat kustannukset/ha
Oma siemen
1,20 32,50
Ostosiemen
0,40 45,00
Lannoite (20,0,7)
Lannoite (26,2,3)
Lannoite (18,4,14)
1,15 49,40
Lannoite (27,0,1)
2,15 33,00
Aitaus
Traktorityö
5,05 13,20
Kasvinsuojelu
1,00 70,00
Leikkuupuinti
1,50 21,00
Kuivatus
29,4 1,85

39,00
18,00

Laidun
á

Viherlannoitusnurmi
€ Määrä
á
€

3,46 643,00

0,00

643,00

0,00

0,1 320,00 32,00
3,40 38,20 129,88
3,20 38,00 121,60

45,00

56,81
70,95
1,00
2,46

60,00
13,20

60,00
32,47

LPO2
314,71 0,03
9,44 226,57
Muuttuvat kustannukset yht.
416,78
Katetuotto
17,82

0,03

6,80
382,75
260,26

66,69
70,00
31,50
54,39

4,02 13,20

80,19

0,03

53,06

2,41
100,47
-100,47

Työnmenekki
7,56 15,50 117,18
4,98 15,50 77,19
4,02 15,50
62,31
Rukiin hinnasta on vähennetty rahti ja välityspalkkiot (ruis 2,00 €/100 kg, rehuksi 0,50 €/100 kg).
2
Ruis 60 %, laidun ja viherkesanto 50 %.
1
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Taulukossa 5.15 esitetään luonnonmukaisen tuotannon katetuottolaskelma, jossa viljelykierron pituudeksi on määritetty neljä vuotta. Viherlannoitus, ruis, herne-kaura ja kaura -viljelykierto on muodostettu siten, että viljelykierrossa herne ja viherlannoitusnurmi toimivat typensitojina. Tuotteiden hinnasta on vähennetty rahti ja välityspalkkiot. Siemenestä 75 % on
omaa ja loppu ostosiementä. Jos leikkuupuinti ja sadon kuivatus hankitaan ostopalveluna,
niistä aiheutuvat kustannukset käsitellään kokonaisuudessaan muuttuvina kustannuksina.
Liikepääoman määräksi on arvioitu 30 prosenttia muuttuvista kustannuksista.
Taulukko 5.15. Luonnonmukaisen tuotannon katetuottolaskelma, jossa viljelykiertona on
viherlannoitus, ruis, herne-kaura, kaura.
Määrä
Tuotot/ha
Ruis (0,25)
Kaura (0,375)
Herne (0,125)
Vihernurmi (0,25)
Tuotot yhteensä

4,88
10,50
1,81

á

€

17,00 82,88
15,00 157,50
20,00 36,25
0,00
276,63

Muuttuvat kustannukset/ha
Siemen (oma/osto 3:1)
-ruis
0,40 41,98 16,79
-kaura
0,90 39,50 35,55
-herne
0,25 51,23 12,81
-vihernurmi
0,10 320,00 32,00
Apatiitti ja biotiitti
1,00 42,00 42,00
Traktorityö
5,40 13,20 71,28
Leikkuupuinti
1,20 21,00 25,20
Kuivatus
17,19
1,60 27,50
Kesanto
0,25 65,00 16,25
LPO, 30 %
120,36
0,03
3,61
Muuttuvat kustannukset yht.
282,99
Katetuotto
-6,36
Työnmenekki

7,86

15,50 121,83

Taulukoiden 5.10 - 5.15 katetuottolaskelmat on laadittu esimerkkimaatalousyrityksen tuotannon suunnittelua varten. Lisäksi laadittiin vaihtoehtoisia tuotantosuunnitelmia varten katetuottolaskelmia. Taulukossa 5.27 on esitetty kootusti katetuottolaskelmien keskeiset tulokset. Ne eivät ole sellaisenaan otettavissa toisten maatalousyritysten laskelmiksi.

5.4.2. Kotieläintuotanto
Kotieläintuotannon taloudellinen merkitys vaihtelee maamme eri osissa. Kotieläinyrityksissä
on erikoistuttu yleensä yhteen tai kahteen kotieläintuotannonhaaraan. Alueellisen erikoistumisen myötä maidon- ja naudanlihantuotannon painopiste on Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Savossa. Sianlihan, broilerin ja kananmunien tuotanto on painottunut
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Etelä-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Monilla maaseutualueilla kotieläintalous on merkittävä elinkeino.
Tuotannon suunnittelua varten kotieläinten katetuottolaskelmat laaditaan eläinkohtaisesti.
Muuttuvat tuotantopanokset, pois lukien karkearehut, hinnoitellaan kotieläintuotannon katetuottolaskelmissa siten kuin ne ostettaisiin, sillä etukäteen ei tiedetä mm. itse tuotettavan ja
ostettavan rehuviljan määriä. Kotieläintuotannon katetuottolaskelmissa karkearehujen hintoina käytetään karkearehujen katetuottolaskelmissa käytettyjä hintoja. Katetuottolaskelmaa
varten selvitetään myös eläin- ja liikepääoman määrät, koska niiden korot kuuluvat muuttuviin kustannuksiin. Eläin- ja liikepääoman määrän laskenta esitetään liitteessä 2. Eläinten
uudistus-, eläinlääkintä-, siemennys- ja energiakustannukset arvioidaan maatalousyrityksen
oman kirjanpidon ja benchmarking-vertailuaineistojen perusteella.
Karjanlanta jätetään pois kotieläintuotannon katetuottolaskelmien tuotoista samoin kuin se
jätettiin pois kasvinviljelyn muuttuvista kustannuksista, sillä karjanlannan määrä hehtaaria
kohti vaihtelee tuotantosuunnitelmittain. Karjanlannan määrän ja laadun vaihteluiden vuoksi
ei ole mahdollista määrittää yhteismitallisesti hehtaarikohtaista karjanlannan käyttömäärää
etukäteen. Karjanlannan vaikutus katetuottoon määritetään, kun tiedetään karjanlannan
määrä ja laatu. Ne selvitetään tuotannonhaarojen yhdistämisen jälkeen (luku 5.7).

Maidontuotanto
Lehmä tarvitsee ravintoa ylläpitoon, maidontuotantoon ja vasikan tuottamiseen. Ravinnontarve ilmaistaan energian, valkuaisen, kivennäisaineiden ja vitamiinien tarpeena. Ylläpitotarpeella tarkoitetaan sitä energia- ja valkuaismäärää, joka pitää lehmän energia- ja typpitasapainossa, jolloin lehmän elopaino pysyy vakiona. Maidontuotantoon tarvittava energia määräytyy maidon energiasisällön sekä rehun energian hyväksikäytön perusteella. Maidontuotantoon tarvittava valkuainen määräytyy maidon valkuaispitoisuuden ja rehuvalkuaisen hyväksikäytön perusteella. Lehmien ruokintaan vaikuttaa myös maidontuotantokapasiteetti ja
rehujen väliset yhdysvaikutukset. Tuotantovaikutukset määritetään maatalousyrityksen oloihin sopivasti tiedostaen, että maidontuotanto noudattaa vähenevän rajatuotoksen lakia73.
Lehmien ruokinnassa voidaan käyttää erilaisia ruokintastrategioita. Ääripäinä ovat lähes puhdas nurmiruokinta ja toisena väkirehuvaltainen ruokinta. Taloudellisesti edullisin ruokinta
valitaan responssien, panosten ja tuotteiden markkinahintojen sekä tukien perusteella. Tuotannon suunnittelussa voidaan käyttää apuna mm. LUKE:n julkaisemaa ”Rehutaulukot ja
ruokintasuositukset” -julkaisua. Se pohjautuu koti- ja ulkomaisiin tutkimusaineistoihin ja kuvaa keskimääräistä eläinainesta. Siinä kuvataan keskiarvotasolla rehujen tuotantovaikutukset. Maatalousyrityksessä lehmien ravintoaineiden tarve voi poiketa suosituksista, sillä lehmillä on yksilöllisiä eroja. Lisäksi tuotanto-olot vaihtelevat maatalousyrityksittäin.

73

Perinteisesti lehmien ruokintasuositukset ovat perustuneet ruokintanormeihin, jolloin panos-tuotossuhde on
oletettu lineaariseksi eli yhden rehuyksikön on arvioitu tuotettavan vakiomäärän EKM-maitoa.
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Tuotannon suunnittelussa käytetään yrityskohtaisia arvoja, sillä yrityskohtaiset tekijät ja
eläinten hoito vaikuttavat tuotosvasteeseen. Rehuperäisistä tekijöistä merkittävimpiä ovat rehun syöntiominaisuudet kuten mm. rehun maku, haju, happamuus, kuiva-ainepitoisuus ja
säilöntä, fysikaaliset ominaisuudet kuten mm. prosessointi, kasvilajit sekä väki- ja karkearehusuhde ja ravintoainesisältö kuten mm. ravintoaineiden tasapaino/epätasapaino, rehukasvit
ja kasvilajit sekä mahdolliset käymistuotteet. Eläinperäisistä tekijöistä merkittävimpiä ovat
lypsylehmän kapasiteetti kuten mm. elopaino, ruhon muoto, märehtiminen, syöntinopeus ja
geneettinen potentiaali sekä energian ja valkuaisen tarve, mihin vaikuttavat mm. rotu, elopaino, lämpötila, geneettinen potentiaali ja laktaatiokauden vaihe.
Perinnöllisesti korkean tuotantokapasiteetin lehmä hyödyntää rehujen energian ja valkuaisaineet maidontuotantoon paremmin kuin huono lehmä (kuvio 5.2). Rajoitetulla ruokinnalla
korkeatuottoiset lehmät ovat suhteellisesti alemmalla ruokintatasolla kuin matalatuottoiset
lehmät, joten niiden rajatuotos (R1 ja R2) on suurempi kuin matalatuottoisten. Kun runsastuottoisille lehmille annetaan mahdollisuus lisäsyöntiin, ne syövät enemmän kuin vähätuottoiset lehmät. Se mahdollistaa tuottamisen suhteellisesti samalla tasolla tuotantopotentiaaliin
nähden. Tällöin rajatuotokset (R3 ja R4) korkeatuottoisilla lehmillä ja matalatuottoisilla lehmillä on samat, mikä mahdollistaa lehmäkohtaisen ruokinnan optimoinnin (ks. luku 4).

Korkeatuottoinen
Maitotuotos

R3
R1
Matalatuottoinen
R4
R2

ME:n saanti
Kuvio 5.2. Maitotuotoksen muutos (rajatuotos Ri) lisättäessä korkeatuottoisen ja matalatuottoisen lypsylehmän energian saantia.74
Taulukossa 5.16a esitetään lypsylehmän nykyinen rehujen kulutus ja taulukossa 5.16b tavoitteen mukainen rehujen kulutus vuositasolla. Taulukkojen luvut on koottu ruokintasuunnitelmista. Taulukkojen yläosissa esitetään nettotarve. Lypsylehmän ravinnontarve ilmaistaan
energian (megajoule muuntokelpoista energiaa, MJME) ja valkuaisen (OIV) tarpeena. Laskentaperusteina on käytetty seuraavia lähtötietoja:
 lehmän elopaino: nykyinen 550 ja tavoite 620 kg,
74

ME = muuntokelpoinen energia (ks. mm. Johnson 1986, 33)
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 tarkkailutuotos: nykyinen 8200 ja tavoite 9850 kg75 (tuotoksen lisäys saadaan aikaan
seuraavasti: ruokinnan muuttaminen, syyspoikivien lehmien osuuden lisääminen, tuotanto-olojen parantaminen, hiehojen laadun parantaminen ja jalostus),
 hävikki ja mittatappio 2,5 %: nykyinen tuotos 7747 litraa ja tavoitetuotos 9306 litraa,
 maidon rasvapitoisuus: nykyinen on 4,35 % ja tavoite 4,35 ja
 maidon valkuaispitoisuus: nykyinen on 3,35 % ja tavoite 3,35.
Taulukko 5.16a. Lypsylehmän nykyinen ruokinta vuositasolla.

REHUT
ka (%) MJ/kgka
säilörehu
0,32
10,7
laidun
0,20
11,1
ohra
0,86
13,2
kaura
0,86
12,3
rypsirouhe
0,89
11,3

Tarve
ylläpito
tuotanto
tiineys
Yhteensä
OIV g/kgka
82
92
98
95
169
Yhteensä

Nettotarve
MJME OIV kg
21349
156
43843
393
1952
13
67144
562 Tarve 100 kg
netto brutto
66,20 69,68
62,00 62,00
13,45 14,16
13,45 14,16
6,12 6,44
68412
603

Taulukko 5.16b. Lypsylehmän tavoitteen mukainen ruokinta vuositasolla.

REHUT
ka (%) MJ/kgka
kevätsäilörehu
0,32
11,00
syyssäilörehu
0,32
10,20
ohra
0,86
13,20
kaura
0,86
12,25
rypsirouhe
0,89
11,14

Nettotarve
Tarve
MJME OIV kg
ylläpito
23356
178
tuotanto
53688
469
tiineys
1952
13
660 Tarve 100 kg
Yhteensä 78996
OIV g/kgka MJME OIV, kg netto brutto
84
67,20 70,74
80
44,55 46,89
98
17,82 18,76
95
17,82 18,76
169
7,15 7,53
698
Yhteensä 78994

Rehuarvot esitetään taulukoiden 5.16a ja 5.16b vasemmassa reunassa olevilla sarakkeilla.
Tavoiteruokintasuunnitelma on laadittu optimaalisesti76 eli ravinnontarve tulee tyydytetyksi
(taulukon 5.16b yläosa). Taulukoissa 5.16a ja 5.16b äärimmäisenä oikealla sijaitsevalla sarakkeella esitetään rehujen kokonaistarpeet vuositasolla lehmää kohti77. Ne siirretään lypsylehmien katetuottolaskelmiin. Nykyinen yliruokinta tuottaa tappiota (taulukko 5.16a).

75

Muuntaminen litroiksi: esim. 8 200 kg / 1,032 kg/l = 7 946 litraa
Tavoitteena on saavuttaa optimi, kuten taulukon 4.5 esimerkissä.
77
Sisältävät ruokintahävikit. Korjuu- ja varastointihävikit sisältyvät kasvinviljelyn katetuottolaskelmiin.
76
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Valkuainen on yleensä rehuannoksen kallein ainesosa, joten sen optimikäyttö on tärkeää.
Lypsylehmien OIV:n määrä toteutuu vasta, kun PVT on tasapainossa78. Laidunkaudella muodostuu OIV-ylijäämää, sillä laidunrehu sisältää sitä runsaasti. Laidunkauden OIV-ylijäämä
ei korvaa sisäruokintakauden vajetta (taulukko 5.16b). OIV-ylijäämä kertyy myös vähäisen
tuotannon ja umpikauden ajalta.
Märehtijän pötsi vaatii toimiakseen riittävästi karkearehun kuitua. Lypsylehmän dieetissä
karkearehun NDF -kuitua on oltava vähintään 25 prosenttia dieetin kuiva-aineesta79. Lisäksi
on huolehdittava siitä, että rehut eivät ole liian täyttäviä. Siten annoksen on oltava koostumukseltaan sellainen, että lypsylehmä pystyy syömään sen sisältämän kuiva-ainemäärän.

Maidontuotannon ja uudistushiehon katetuottolaskelmat
Maidontuotannon tuotot muodostuvat maito-, vasikka- ja lihatuotoista. Muuttuviin kustannuksiin luetaan mukaan vain välittömästi maidontuotannosta aiheutuvat kustannukset, joista
merkittävin on rehukustannus. Taulukossa 5.17a esitetään lypsylehmän katetuottolaskelmat.
Nykyinen laskelma vastaa maatalousyrityksen nykyistä tuotantoteknologiaa. Uusi navetta ja
yhteisnavetta laskelmat on laadittu uusien tuotantoteknologioiden mukaisina.
Taulukon 5.17a katetuottolaskelmissa laskentaperusteina on käytetty seuraavia tietoja:
 taulukoissa 5.16a ja 5.16b määritetyt rehujen brutto- eli kokonaistarpeet,
 maidon hinta määritetään yrityskohtaisesti: rasva, valkuainen ja maidon laatu, lisäksi
huomioidaan mahdollinen kausihinnoittelu, jälkitili ja muut maidon hintaan vaikuttavat tekijät,
 laskelmassa mukana lisähintana maitomäärään kytketty hintatuki,
 lehmien uudistusprosentti on 35,
 välitysvasikat myydään ternivasikoina, joten juottorehua ei tarvita,
 vasikan hinta lasketaan seuraavasti: 0.35 / 0.9 * uudistuslehmävasikan hinta + 0.45 /
0.9 * sonnivasikan hinta + 0.10 / 0.9 * myytävän lehmävasikan hinta,
 karkearehuihin sitoutuneen liikepääoman määrä määritetään taulukon80 alaosassa,
 uusi navetta -vaihtoehdon katetuottolaskelma eroaa nykyisestä -vaihtoehdosta myös
työnmenekin osalta ja
 karkearehu hinnoitellaan nautojen katetuottolaskelmissa samoin kuin säilörehun ja laitumen katetuottolaskelmissa eli lypsylehmä “maksaa” vaihtoehtoarvon mukaan käyttämistään karkearehuista.

78

(PVT ~ 0). Jos PVT ei ole tasapainossa, OIV:n saanti pienenee 0,595*PVT:n määrä.
Päivätason rajoite, NDF -kuidun eli solunseinäkuidun minimirajoitteella varmistetaan pötsin toiminta.
80
Laskentaperusteet on esitetty liitteessä 2.
79
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Taulukko 5.17a. Lypsylehmän katetuottolaskelmat ja työvoimatarpeet eri teknologioilla.

Määrä

Nykyinen
a'

€

Uusi navetta
Määrä
a'

€

Yhteisnavetta
Määrä
a'

€

Tuotot/lehmä
Maito1

77,47

Hintatuki2

76,67
8,00
0,90 116,94
82,00
1,60

Vasikka
Liha
Tuotot yhteensä

35,50 2750,31
613,39
105,25
131,20
3600,15

93,06

35,50 3303,62

92,26
8,00
0,90 124,72
84,00
1,60

738,08
112,25
134,40
4288,34

93,06

35,50 3303,62

92,26
8,00
0,90 124,72
84,00
1,60

738,08
112,25
134,40
4288,34

Muuttuvat kustannukset/lehmä
Säilörehu
69,68
5,32
Laidun
62,00
3,46

370,85
214,33

117,63

5,32

626,03

117,63

5,32

626,03

Ohrajauho3

225,82

18,76

14,70

275,74

18,76

14,70

275,74

14,16

15,95

Kaurajauho3

14,16 14,95 211,66
18,76 13,70 256,98
18,76 13,70 256,98
Rypsirouhe
6,44 28,00 180,38
7,53 28,00 210,74
7,53 28,00 210,74
Kivennäiset
1,36 62,00
84,32
1,68 58,00
97,44
1,68 58,00
97,44
Vitam., lääk. ym.
1,00 200,00 200,00
1,00 240,00 240,00
1,00 240,00 240,00
Vasikkamaito
0,80 35,50
28,40
0,80 35,50
28,40
0,80 35,50
28,40
Siem., sorkanh.
1,00 160,00 160,00
1,00 180,00 180,00
1,00 180,00 180,00
Kuiv., energ. ym.
1,00 120,00 120,00
1,00 120,00 120,00
1,00 120,00 120,00
Uudistus
0,35
1200 420,00
0,35
1450 507,50
0,35
1450 507,50
EPO
1200,00
0,03
36,00 1450,00
0,03
43,50 1450,00
0,03
43,50
LPO, 20%
606,38
0,03
18,19 569,85
0,03
17,10 526,45
0,03
15,79
Muuttuvat kustannukset yht.
2269,96
2603,42
2602,12
Katetuotto
1330,19
1684,92
1686,22
Työnmenekki

82,00

15,50 1271,00

48,00

Karkearehujen hinnat liikepääoman laskemista varten
Säilörehu
69,68
5,70 397,02 117,63
Laidun
62,00
2,47 153,31
Työvoiman tarve
Nykyinen
Uusi navetta
Yhteisnavetta

TH 1
2,92
1,71
1,21

TH 2
2,02
1,18
0,84

TH 3
3,59
2,10
1,49

kesä
29,43
17,23
12,20

15,50

744,00

34,00

15,50

527,00

5,92

695,93

117,63

5,92

695,93

talvi
44,03
25,78
18,26

yht:
82,00
48,00
34,00

1

Maidon painotettu keskihinta.
Sisältää maidon hintatuen (myyty maitomäärä: ei sisällä vasikan maitoa).
3
Ostohinta: ohran ostohinta + jauhatuksen muuttuvat kustannukset. Jos naapuri toimittaa ohran, hintana on käytettävä naapurin perimää hintaa + jauhatuksen muuttuvia kustannuksia.
2

Maidontuotantoa varten kasvatettavan uudistushiehon katetuottolaskelmat esitetään taulukossa 5.17b. Uudistushiehon kasvatuksen tavoitteena on tuottaa maidontuotantokyvyltään
hyvä lypsylehmä. Uudistushiehon ruokinta perustuu suurelta osin karkearehuun, millä on todettu olevan positiivinen vaikutus tulevaan maidontuotantokykyyn. Uudistushieho kasvatetaan matalammalla ruokintaintensiteetillä kuin lihahieho, sillä voimakas ruokinta heikentää
uudistushiehon utareen kehitystä ja maidontuotanto-ominaisuuksia. Nykyinen laskelma vastaa maatalousyrityksen nykyistä tuotantoteknologiaa ja uudet navetat -laskelma on laadittu
tavoitteen mukaisia suunnitelmia varten.
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Taulukko 5.17b. Uudistushiehon katetuottolaskelmat ja työvoiman tarve.
Nykyinen
Määrä
a'
Tuotot/eläin
Poikiva hieho1
Tuotot yhteensä

1,00 1200,00 1200,00
1200,00

Muuttuvat kustannukset/eläin
Säilörehu
66,78
5,32
Laidun
50,00
3,46
Ohrajauho
3,68
15,95
Kaurajauho
3,68
14,95
Rypsirouhe
0,74
28,00
Kivennäiset
0,50
58,00
Juomarehu
0,37 215,00
Siem., lääk. ym.
1,00 150,00
Kuiv., energ. ym.
1,00 100,00
Vasikka, terni
1,02 100,00
EPO2
LPO3, 60 %

195,50

1752,36
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto
Työnmenekki

€

0,03

1,00 1450,00 1450,00
1450,00

€

1,00 1450,00 1450,00
1450,00

355,39
172,85
58,76
55,08
20,63
29,00
79,21
150,00
100,00
102,00

72,74
55,00
3,95
3,95
0,84
0,55
0,42
1,00
1,00
1,01

5,32
3,46
14,70
13,70
28,00
55,00
215,00
160,00
100,00
120,00

387,10
190,14
58,03
54,08
23,58
30,25
90,53
160,00
100,00
121,20

72,74
55,00
3,95
3,95
0,84
0,55
0,42
1,00
1,00
1,01

5,32
3,46
14,70
13,70
28,00
55,00
215,00
160,00
100,00
120,00

387,10
190,14
58,03
54,08
23,58
30,25
90,53
160,00
100,00
121,20

5,87

238,75

0,03

7,16

238,75

0,03

7,16

52,57 1682,80
1181,36
18,64

0,03

50,48 1609,52
1272,54
177,46

0,03

48,29
1270,35
179,65

15,50

341,00

18,00

15,50

279,00

Karkearehun hinta liikepääoman laskemista varten
Säilörehu
66,78
5,70 380,47
72,74
Laidun
50,00
2,47 123,64
55,00

5,92
2,47

430,33
136,00

72,74
55,00

5,92
2,47

430,33
136,00

talvi
18,26
11,81
9,67

yht:
34
22
18

TH1
1,21
0,78
0,64

15,50

€

Yhteisnavetta
Määrä
a'

22,00

Työvoiman tarve
Nyk. hieho
Tav. uusi navetta
Yhteisnavetta

34,00

0,03

Uusi navetta
Määrä
a'

TH2
0,84
0,54
0,44

527,00

TH3
1,49
0,96
0,79

kesä
12,20
7,90
6,46

Uudistushiehon katetuottolaskelma sisältää kaksi eläintä (0 – 1 ja 1 – 2 vuotta).
Eläinpääoman määrä = kasvatusaika päiviä/365 * vasikkakustannus
3
Otetaan kasvatusaika huomioon (kasvatusaika päiviä/365)
1
2

Taulukon 5.17b katetuottolaskelmissa laskentaperusteina on käytetty seuraavia tietoja:
 nykyisellään uudistushieho on kasvatettu ternivasikasta 485 kg:n painoon ja kehitetyissä uudistushieho suunnitellaan kasvatettavan ternivasikasta 530 kg:n painoon,
 poikimisikä molemmissa vaihtoehdoissa on 24 kk,
 kasvunopeus 50 kg:sta poikimapainoon on nykyisessä tuotannossa keskimäärin 600
g/vrk ja kehitetyissä 670 g/vrk,
 hiehojen katetuottolaskelmat eroavat toisistaan tuotantoteknologian, hiehojen ruokinnan ja työnmenekin osalta ja
 karkearehu hinnoitellaan samoin kuin maidontuotannon katetuottolaskelmassa eli
hieho “maksaa” vaihtoehtoarvon mukaan käyttämistään karkearehuista.
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Naudanlihantuotanto
Suomessa naudanlihaa tuotetaan pääosin maitorotuisten lehmien vasikoita kasvattamalla.
Naudanlihaa tuotetaan naudanlihan tuotantoon erikoistuneissa maatalousyrityksissä ja maidontuotannon ohessa. Suurin osa naudanlihantuotantoon erikoistuneista maatalousyrittäjistä
hankkii vasikat maitotilayrittäjiltä. Emolehmiin perustuvassa naudanlihantuotannossa lehmiä
käytetään vasikoiden tuottamiseen ja imettämiseen, ja tavoitteena on tuottaa ns. ”pihvilihaa”.
Emolehmiin perustuvassa naudanlihantuotannossa vasikoiden kasvukykyä hyödynnetään
voimaperäisellä ruokinnalla. Emolehmiä ruokitaan sen verran, että terveen ja hyväkasvuisen
vasikan tuottaminen onnistuu. Emolehmän ruokinnan perustan muodostavat edulliset ja vaihtoehtoista käyttöä vailla olevat rehut sekä laiduntaminen.
Lihanaudan syönti riippuu eläin-, rehu- ja ympäristötekijöistä sekä hoidosta. Lihanaudan on
saatava kasvuun ja elintoimintojensa ylläpitoon energian ja valkuaisaineiden lisäksi pieniä
määriä rasvaa, kivennäisiä ja vitamiineja. Rehujen ravintoainepitoisuuden lisäksi rehujen
täyttävyys ja naudan syöntipotentiaali on tunnettava. Rehuina voidaan käyttää pötsin sulatuskyvyn ansiosta energiapitoisuudeltaan erilaisia rehuja. Lihanautojen ruokinta voi olla karkearehu- tai väkirehuvaltaista. Ruokinnassa voidaan hyödyntää myös teollisuuden sivutuotteita. Rehun laatu vaikuttaa lihanautojen syöntiin ja kasvuun. Ruokinta ei saa johtaa eläinten
liialliseen rasvoittumiseen. Se lisää rehujen kulutusta ja alentaa lihan hintaa.
Naudan kasvu noudattaa S-muotoista käyrää, kun nauta saa vapaasti rehua. Kasvu kiihtyy
ennen sukukypsyyttä ja hidastuu sen saavuttamisen jälkeen (kuvion 5.3 vasen kuva). Kun
nauta saavuttaa perintötekijöidensä määräämän täysikasvuisen koon, kasvu pysähtyy. Paino
voi nousta täysikasvuisena rasvoittumisen vuoksi. Nopeakasvuisten nautojen rasvoittuminen
alkaa nuorempana kuin hidaskasvuisilla. Rasvaa kerääntyy, jos ravintoaineet ovat epätasapainossa eli esimerkiksi jos rehut eivät sisällä riittävästi valkuaista energian sitomiseksi lihaksen kasvuun. Rasvan ja proteiinin sitoutumista havainnollistaa kuvion 5.3 oikea kuva.
Proteiini ja
rasva (kg)

Elopaino
kg
500 sikiön
kasvu
syntymä
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Kuvio 5.3. Naudan kasvukäyrä sekä rasvan ja proteiinin sitoutuminen lihanaudan painon
funktiona 81

81

ks. mm. Mc Donald ym. 1995, s. 331 - 333.
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Lihanaudan rehukustannus muodostaa suurimman osan muuttuvista kustannuksista. Lihakiloa kohti kuluva rehumäärä on taloudellisuuteen vaikuttava tekijä. Rehunkulutus kasvukiloa
kohti nousee iän ja painon myötä, sillä nuoren eläimen liha sisältää vähemmän rasvaa ja siten
myös vähemmän energiaa kuin vanhan eläimen. Ylläpitotarve kasvaa elopainon noustessa.
Rehun kulutukseen vaikuttaa myös rotu, ruokinnan voimakkuus sekä tuotantoympäristö ja
hoito. Naudanlihan tuotantomenetelmä valitaan yrityskohtaisesti. Teurastamot ohjaavat hinnoittelullaan lihanautojen kasvatusta. Hinnat ja tuet vaikuttavat lihanautojen kasvatuksen järjestämiseen ja teuraspainoon. Tukijärjestelmällä voidaan vaikuttaa lihanaudan kasvatusaikaan.
Taulukossa 5.18 esitetään nurmi- ja väkirehuruokintaan perustuva lihasonnin katetuottolaskelma, joka perustuu seuraaviin lähtökohtiin:
– lihasonnin kasvatus ternivasikasta 660 kg:n painoon kestää 571 vrk,
– teurasprosentti on 51,5 %,
– sonnivasikan hinnassa mukana on kuljetuskustannus.
Taulukko 5.18. Lihasonnin katetuottolaskelma ja työvoiman tarve.
Määrä
Tuotot/lihasonni
Liha
Tuotot yhteensä

340,00

a'

3,20 1088,00
1088,00

Muuttuvat kustannukset/lihasonni
Säilörehu
56,84
4,75
Ohrajauho
25,53 14,70
Rypsirouhe
1,56 28,00
Kivennäiset
0,62 55,00
Juomarehu
0,37 215,00
Täysrehu
0,42 20,50
Tarkk., lääk. ym.
1,00 45,00
Ternivasikka
1,01 185,00
1
EPO
292,21
0,03
LPO2, 60 %
1040,80
0,03
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto
Työnmenekki

13,50

€

15,50

270,25
375,24
43,62
34,10
79,21
8,63
45,00
186,85
8,77
31,22
1082,89
5,11
209,25

Karkearehun hinta liikepääoman laskemista varten
Säilörehu
56,84
5,53 314,15
Työvoiman tarve3
TH1
TH2
TH3 kesä talvi
yht:
Tavoite
0,48
0,33
0,59 4,85 7,25 13,50
1
Eläinpääoman määrä = kasvatusaika päiviä/365 * vasikkakustannus
2
0,6 * kasvatusaika päiviä/365 * (375,24+43,62+34,10+79,21+8,63+45,00+314,15+209,25) € = 1040,80 €
3
Sonnia kohti, joten se jakautuu kahdelle vuodelle. Taulukossa 5.26 luvut on muutettu sonnia ja vuotta kohti.
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Emolehmiin perustuvassa naudanlihantuotannossa suurin kustannuserä on rehukustannus.
Rehukustannuksen optimointi merkitsee laidunkauden tehokasta hyväksikäyttöä ja halpojen
sivutuotteiden hyödyntämistä. Lihaluokitusjärjestelmä EUROP suosii suuria, lihaksikkaita ja
vähärasvaisia rotuja, mikä parantaa emolehmätuotannon kilpailukykyä muuhun naudanlihantuotantoon verrattuna. Taulukossa 5.19 esitetään emolehmän katetuottolaskelma. Se perustuu
seuraaviin oletuksiin:
– vuodessa tuotetaan 0,5 lihasonnia (sonnin paino 700 kg, teurasprosentti 55 %), 0,25
lihahiehoa (hiehon paino 480 kg, teurasprosentti 51 %) ja 0,25 poistolehmää (lehmän
paino 750 kg, teurasprosentti 46 %),
– uudistukseen kasvatetaan vuosittain 0,25 hiehoa/emolehmä ja
– pihvilihan hinta on korkeampi kuin maitorotuisten lihan hinta.
Taulukko 5.19. Emolehmän katetuottolaskelma ja työvoiman tarve.

Tuotot/emolehmä
Liha (0,5 lihasonni)
Liha (0,25 lihahieho)
Liha (0,25 poistolehmä)
Liha (0,1 poistosonni)
Tuotot yhteensä

Määrä

a'

€

192,50
61,20
86,25
47,70

4,20
3,30
2,40
3,80

808,50
201,96
207,00
181,26
1398,72

Muuttuvat kustannukset/emolehmä
Säilörehu
93,29
4,75 443,52
Laidun
87,07
3,17 276,16
Ohrajauho
19,95 14,70 293,26
Rypsirouhe
0,21 28,00
5,89
Kivennäiset
1,12 55,00
61,60
Lääk., siit.son. ym.
1,00 310,00 310,00
EPO
1150,00
0,03
34,50
LPO, 60%
1042,01
0,03
31,26
Muuttuvat kustannukset yht.
1456,19
Katetuotto
-57,47
Työnmenekki

23,00

15,50

356,50

Karkearehun hinta liikepääoman laskemista varten
Säilörehu
93,29
5,53 515,58
Laidun
87,07
2,23 193,85
Työvoiman tarve
Tavoite

TH1
0,82

TH2
0,57

TH3 kesä talvi
yht:
1,01 8,25 12,35 23,00

Sikatalous
Sikatalouden tuotantosuuntia ovat lihasian kasvatus, porsastuotanto ja siitoseläinten tuotanto.
Sikojen ruokinta voi perustua rehuviljaan ja valkuaistäydennykseen tai valmiisiin täysrehui-
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hin. Rehuviljan valkuaisvajetta täydennettäessä aminohappokoostumuksesta on huolehdittava. Rehuviljaan perustuvassa ruokinnassa on huolehdittava sikojen vitamiinien, kivennäisten ja hivenaineiden saannista, sillä hyvälaatuinenkaan rehuvilja ei sisällä niitä riittävästi.
Täysrehuruokinnassa työnmenekki on pienempi kuin rehuviljalla ruokittaessa. Täysrehujen
hinnat ovat kuljetus-, valmistus-, välitys- yms. kustannusten vuoksi rehuviljoja korkeampia.
Myös teollisuuden sivutuotteita käytetään lihasikojen ruokinnassa82.
Lihasikoja voidaan ruokkia eri teknologioilla. Ruokinnan järjestäminen ratkaistaan sikalaa
rakennettaessa ja kalustettaessa, joten sitä ei voida muuttaa ilman lisäkustannuksia. Ruokintamenetelmän vaikutus rehunkulutukseen, sikojen kasvunopeuteen ja terveyteen on selvitettävä. Hoito- ja ruokintamenetelmät sekä yrityskoko vaikuttavat työnmenekkiin. Yrityskokoa
kasvatettaessa työnmenekki sikaa kohti pienenee alussa nopeasti. Nykyaikainen lihasikala
vaatii vähän ihmistyötä mutta vastaavasti paljon pääomaa.
Sian kasvuun vaikuttavat genotyyppi, sukupuoli, ympäristö sekä energian ja aminohappojen
tarjonta. Sikoja kasvatetaan taloudellisella rehunkäytöllä ja hyvällä rehuhyötysuhteella83. Tavoitteena on optimaalinen päiväkasvu ja ohutsilavainen ruho. Aluksi sian kasvu kiihtyy hidastuen lähestyttäessä aikuispainoa. Nopeakasvuisuus pienentää ylläpitorehun tarvetta kasvukiloa kohti.
Vapaalla ruokinnalla rehun syönti ja päiväkasvu ovat suuremmat kuin rajoitetulla ruokinnalla, mutta rehunmuuntosuhde on heikompi. Sian elopainon kasvaessa rehunmuuntosuhde
heikkenee aluksi suhteellisen lineaarisesti, mutta 100 kg:n elopainon yläpuolella kiihtyen.
Ruhon proteiinipitoisuus säilyy lähes saman suuruisena elopainosta riippumatta laskien vähän painon kasvun myötä. Sen sijaan ruhon rasvapitoisuus kasvaa painon kohotessa. Rehunmuuntosuhde on iän ja painon kasvun myötä heikkenevä, mikä johtuu ylläpitotarpeen ja kasvun koostumuksen muutoksista. Taulukossa 5.20 esitetään ruokintasuunnitelma lihasialle,
joka kasvatetaan 25 kg:n elopainosta 120 kg:n elopainoon.
Taulukko 5.20. Lihasian ruokintasuunnitelma.

Tuotanto
Yhteensä
Rehut
ohra, yli 69 kg/hl
vehnä, yli 80 kg/hl
OVR
OVR tiiviste
OVR tiiviste alku
soijarouhe
Yhteensä

82
83

Nettotarve/lihasika
MJNE
Srv kg
2453
31,83
Ruokinta
1769
13,48
195
1,78
288
8,89
140
5,24
44
1,51
19
0,92
2453
31,83

10 lihasikaa
Tarve 100 kg
netto brutto
18,45 18,73
1,82 1,85
15,98 16,23
1,87 1,90
0,70 0,71
0,22 0,22

Rahti nostaa hintaa, joten etäisyys ratkaisee, kannattaako sivutuotteita käyttää ruokinnassa.
Rehunmuuntosuhde eli rehumäärä lisäkasvukiloa kohti on keskeinen kriteeri kasvutulosten tarkastelussa.
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Lihasian ruokinta järjestetään mahdollisimman edullisesti siten, että ravinnontarve tulee tyydytetyksi. Taulukon 5.20 yläosassa esitetään nettoravinnontarve, joka on ilmaistu energian
(MJNE) ja valkuaisen (Srv) tarpeena. Myös aminohappojen tasapainosta on huolehdittava.
Rehujen käyttö esitetään taulukon alaosassa. Äärimmäisenä oikealla olevassa sarakkeessa
esitetään rehujen kokonaistarve, kun hävikki on otettu huomioon. Siinä esitetyt rehumäärät
siirretään lihasian katetuottolaskelmaan.
Taulukossa 5.21 esitetään lihasian katetuottolaskelma. Laskentaperusteina on käytetty:
– DMY sekakasvatus, kasvatus 25 kg:n välityspainosta 120 kg:n painoon,
– teurasprosentti 74 %, kuolleisuus 0,8 % lihatuotoksesta,
– sikala suunnitellaan 1000−1500 lihasialle, vuodessa kasvatetaan 3 sikaerää ja
– ruokinta automaattisella liemiruokintamenetelmällä, hävikki on 1,5 %.
Sikatalous on herkempi hintavaihteluille kuin nautakarjatalous. Sianlihantuotantoa voidaan
laajentaa ja supistaa suhteellisen nopeasti. Tuotantoa voidaan muuttaa hinta- ja menekkisuhteiden mukaan. Pitkälle automatisoiduissa liha- ja emakkosikaloissa sopeutustoimet ovat kuitenkin haasteellisia. Taloudellisesti edullisimpaan teuraspainoon vaikuttavat porsaan, rehujen ja lihan hinnat. Sianlihan ja rehujen hintasuhteiden muutokset vaikuttavat tuotantoon.
Lihasian painon noustessa proteiinin suhteellinen osuus ruhosta alenee ja rasvan kasvaa. Siten sian kasvaessa lisäkasvukilon tuottamiseen tarvitaan yhä enemmän rehua. Teurastamot
ohjaavat sianlihan tuotantoa muuttamalla eri painoluokista maksettavaa kilohintaa. Ohjaus
riippuu viime kädessä siitä, millaista lihaa jalostusteollisuus kulloinkin tarvitsee.
Taulukko 5.21. Lihasian katetuottolaskelma ja työvoimatarve.
Määrä
Tuotot/10 lihasikaa
Liha
Tuotot yhteensä

882,88

a'

€

1,45 1280,18
1280,18

Muuttuvat kustannukset/10 lihasikaa
Ohrajauho
18,73 14,70 275,30
Vehnäjauho
1,85 14,70
27,16
OVR
16,23 5,00
81,13
OVR tiiviste
1,90 52,40
99,50
OVR tiiviste alku
0,71 56,50
40,07
soijarouhe
0,22 50,50
11,28
Lääkintä, energia ym.
1,00 60,00
60,00
Porsas
10,12 55,00 556,60
EPO
185,53 0,03
5,57
LPO, 150%
310,78 0,03
9,32
Muuttuvat kustannukset yht.
1165,93
Katetuotto
114,25
Työnmenekki

1,75 15,50

Työvoiman tarve
10 lihasikaa

TH1
0,06

TH2
0,04

27,13
TH3 kesä talvi yht:
0,08 0,63 0,94 1,75
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Porsastuotanto
Porsastuotannon tavoitteena on tuottaa elinvoimaisia ja hyvälaatuisia porsaita. Ruokinnan
järjestäminen vaikuttaa merkittävästi porsastuotannon onnistumiseen ja tuotannon kannattavuuteen. Porsasluvun periytymisaste on pieni, joten ruokintaan, hoitoon ja porsaskuolleisuuden pienentämiseen panostaminen on keskeinen tehtävä. Pienetkin ruokintavirheet heikentävät pahnuetta. Ruokinnan täysipainoisuus ja edullisuus vaikuttavat porsastuotannon kannattavuuteen. Yleensä porsaan tuotantokustannus alenee porsasmäärän kasvaessa. Taulukossa
5.22 esitetään siitosemakon kasvatuksen ja porsastuotannon katetuottolaskelmat. Laskentaperusteina on käytetty:
– emakot tuotannossa 3 vuotta,
– porsivat keskimäärin 2,3 kertaa vuodessa ja
– imetyspäiviä 30.
Taulukko 5.22. Siitosemakon ja porsastuotannon katetuottolaskelmat ja työvoimatarpeet.
Siitosemakon kasvatus
Porsastuotanto
Määrä
a'
€ Määrä
a'
Tuotot/emakko
Porsaita (25 kg/porsas)
Liha
Tiine emakko
Tuotot yhteensä

15
1,25 18,75
1 365,00 365,00
383,75

Muuttuvat kustannukset/emakko
Ohrajauho
5,27
Kaurajauho
1,98
Vehnäjauho
Tiiviste
0,87
OVR
OVR tiiviste emakoille
Kasviöljy
Soijarouhe
Porsasrehu
Rauta, vitamiinit ym.
Siem., lääk., energia ym.
Porsas / Uudistus
1,20
1

EPO
LPO2

14,70
13,70

77,45
27,12

46,00

40,16

55,00

70,00
66,00

27,5
53

€

50,00 1375,00
0,50
26,50
1401,50

7,50
1,86
1,48

14,70
13,70
14,70

110,27
25,46
21,75

7,20
1,14
0,15
0,14
9,11

5,00
49,50
89,00
50,50
29,50

36,00
56,60
13,29
7,17
268,82
30,00
170,00
120,45

0,33 365,00

64,01

0,03

1,92 365,00

0,03

10,95

164,77
Muuttuvat kustannukset yht.
Katetuotto

0,03

4,94 244,90
287,60
96,15

0,03

7,35
878,10
523,40

Työnmenekki

2,50

15,50

38,75

15,50

15,50

240,25

Työvoiman tarve
TH1
TH2
Siitosemakko
0,09
0,06
Porsastuotanto
0,55
0,38
1
Siitosemakko porsii 354 päivän ikäisenä.
2
Siitosemakko 65 % ja porsastuotanto 25 %

TH3
0,11
0,68

kesä
0,90
5,56

talvi
1,34
8,32

yht:
2,50
15,50
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Emakon ruokinnan suunnittelu jaetaan tiineys-, imetys-, vieroitus-, astutus- ja tyhjäpäiväkausiin. Rehujen tarve määritetään tuotantovaiheittain, jonka jälkeen ne summataan kokonaistarpeeksi. Katetuottolaskelmaa varten määritetään sekä emakon että porsaiden rehun tarve.
Ruokintasuunnitelma laaditaan niin, että emakko ja porsaat saavat taloudellisesti energiaa
(MJNE) ja valkuaista (Srv) ja että aminohappojen tasapainosta huolehditaan.
Tiineyskautena emakko ei saa lihoa, sillä lihava emakko ei syö tarpeeksi imetysaikana. Lisärehun antaminen porsaille imetysaikana on taloudellista, sillä porsaan ruokkiminen emakon
kautta vie rehua enemmän kuin lisärehu. Imetysajan lyhentäminen on taloudellista pahnuemäärän kasvun vuoksi. Toisaalta liian aikainen vieroitus voi aiheuttaa emakolle fysiologisia häiriöitä ja lisätä porsaskuolleisuutta. Vuotuinen porsastuotos määräytyy pahnuekoon
ja porsimiskertojen mukaan. Porsaiden ensimmäiseksi rehuksi on suositeltu tehdasvalmisteista rehua, sillä se ei pölyä, on hygieenistä ja sisältää oikeassa suhteessa kivennäisiä ja vitamiineja.

Siipikarjatalous
Siipikarjatalouden tuotantosuuntia ovat kananmunan-, siipikarjanlihan- sekä siitosmunien ja
-poikasten tuotanto. Esimerkkinä esitetään kananmunantuotannon katetuottolaskelma. Rehukustannus on suurin muuttuva kustannuserä. Vilja-tiivisteruokintamenetelmä on yleisin.
Seoksessa tulisi olla ainakin kahta eri viljalajia ja tiivisterehua. Ohra, kaura ja vehnä sopivat
kananrehuiksi. Ohran väkevyys ja maittavuus tekevät siitä rehuseosten pääviljalajin. Vilja
tarvitsee täydennystä, sillä viljan valkuaisen laatu on heikohko ja kivennäisistä, vitamiineista
ja hivenaineista on puutetta, etenkin kalsiumia on niukasti. Täysrehuruokinta sisältää kanojen
tarvitsemat ravintoaineet. Se on kallein ruokintamenetelmä, mutta vähätöisin. Vilja-tiivisteruokinta vaatii osaamista enemmän kuin täysrehuruokinta. Työnmenekki määräytyy ruokinta- ja hoitomenetelmän sekä yrityskoon mukaan.
Yhden kanan tuotos grammoina saadaan, kun kanalan päivittäinen munatuotos jaetaan kanojen lukumäärällä. Se kertoo tuotostason, sillä se ottaa huomioon myös munien painon eikä
yksinomaan lukumäärää. Kanan päivittäinen tuotos ei munintakaudella oleellisesti muutu,
koska munien koko kasvaa lukumäärän vähentyessä. Taulukossa 5.23 esitetään kananmunantuotannon katetuottolaskelma vuotta kohti. Laskelmaperusteina on käytetty:
– munintaprosentti 84 %, munan paino keskimäärin 58 g, munintakausi 62 viikkoa,
– kanalan puhdistus- ja sopeutumisaika 3 viikkoa ja
– kanat (100 kpl) uudistetaan munintakauden päätyttyä; vuotta (= 52 viikkoa) kohti hankitaan 80 nuorikkoa (= 100 * 52 vko/65 vko = 80).
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Taulukko 5.23. Kananmunantuotannon katetuottolaskelma ja työvoimatarve.
Määrä
Tuotot/100 kanaa
Kananmunat
Tuotot yhteensä

1700,00

a'

€

0,95 1615,00
1615,00

Muuttuvat kustannukset/100 kanaa
Ohra
18,32 14,50 265,64
Kaura
12,51 13,50 168,89
Tiiviste
7,44 53,00 394,32
Kanakalkki
3,40 8,50
28,90
Lääkintä, energia ym.
170,00
Kanojen poisto
1,00 20,00
20,00
Uudistus
80,00 4,25 340,00
EPO1
425,00 0,03
12,75
LPO, 10 %
157,02 0,03
4,71
Muuttuvat kustannukset yht.
1405,21
Katetuotto
209,79
Työnmenekki
Työvoiman tarve
100 kanaa
1
(65/52) * 340 € = 425 €

35,00 15,50
TH1
1,25

TH2
0,86

542,50
TH3 kesä talvi
yht:
1,53 12,56 18,79 35,00

Lammastalous
Lammas tuottaa lihaa, villaa, maitoa, vuotia ja turkiksia. Suomessa liha on lammastalouden
merkittävin tuote, joten sen määrä ja hinta ovat keskeiset tekijät lammastaloudessa. Tuotokseen vaikuttavat lihaksikkuus, kasvukyky ja -nopeus sekä lampaan sikiävyys. Lihatuotosta
voidaan lisätä risteytyksillä. Risteytyseläimet kasvavat nopeammin ja lihaksikkaammiksi
kuin puhtaat rodut. Villan osuus lammastalouden tuotoista on vähäinen, ja sen menekki on
ollut heikko.
Lammastaloudessa rehun ja varsinkin laitumen laatu sekä aitauskustannukset vaihtelevat
maatalousyrityksittäin. Rehukustannus on lammastalouden suurin kustannuserä muuttuvista
kustannuksista. Rehun hinta, lampaiden ruokinta ja rehun koostumus vaikuttavat keskeisesti
lammastalouden kannattavuuteen. Parhaat edellytykset kannattavalle lammastaloudelle on
maatalousyrityksissä, joilla on hyvät luontaiset laidunnusmahdollisuudet. Taulukossa 5.24
esitetään lammastalouden esimerkkikatetuottolaskelma. Laskentaperusteina on käytetty seuraavia tietoja:
– laidun-säilörehuruokinta,
– karitsointi kerran vuodessa,
– karitsoita 2,5 kpl/vuonue, uudistukseen 0,2 kpl/vuonue/vuosi ja
– karitsoiden lisäkasvu 200 g/vrk.
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Taulukko 5.24. Lampaan katetuottolaskelma ja työvoimatarve.
Määrä
Tuotot/10 lammasta
Liha (17 kg/karitsa)
Liha (27 kg/uuhi)
Villa
Tuotot yhteensä

390,00
54,00
50,00

€

a'

3,90 1521,00
0,90
48,60
1,50
75,00
1644,60

Muuttuvat kustannukset/10 lammasta
Säilörehu
94,99
5,32 505,55
Laidun
146,00
3,17 463,04
Ohrajauho
10,70 14,70 157,25
Kaurajauho
10,70 13,70 146,55
Rypsirouhe
4,05 28,00 113,44
Kivennäiset
0,55 52,00
28,60
Vitamiinit, lääkintä ym.
1,00 220,00 220,00
EPO
1500,00
0,03
45,00
LPO, 60 %
1467,53
0,03
44,03
Muuttuvat kustannukset yht.
1723,46
Katetuotto
-78,86
Työmenekki

60,00

15,50

930,00

Karkearehun hinta liikepääoman laskemista varten
Säilörehu
94,99 5,527
525
Laidun
146,00 2,226
325
Työvoiman tarve
10 lammasta

TH1
2,14

TH2
1,48

TH3 kesä talvi
yht:
2,63 21,53 32,22 60,00

5.4.3. Tuotannonhaarojen yhdistäminen
Kun yksittäisten tuotannonhaarojen katetuotot on selvitetty, toisiinsa kytkeytyvät yksittäiset
tuotannonhaarat yhdistetään suunnittelua varten yhdistetyksi tuotannonhaaraksi. Yhdistettyjä
tuotannonhaaroja laaditaan silloin, kun maatalousyrityksessä jalostetaan ns. ”markkinattomia” rehuja kuten karkearehuja kotieläinten avulla markkinakelpoisiksi tuotteiksi. Tällöin
selvitetään yhtä eläinpaikkaa ja vuotta kohti tarvittava karkearehujen pinta-ala, työnmenekki
sekä yhdistetyn tuotannonhaaran katetuotto. Yhdistämisessä otetaan huomioon rajoitukset,
joita yhteiskunta ja toimintaympäristö asettavat. Yhdistämisen jälkeen yhdistettyä tuotannonhaaraa käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Kasvinvuorottelu, työvoiman ja työkoneiden
käyttö sekä toista tuotetta tuotettaessa saatujen markkinattomien tuotteiden käyttö toisen tuotannonhaaran tuotantopanoksena edistävät yhdistetyn tuotannonhaaran syntymistä.
Taulukossa 5.25 esitetään esimerkkimaatalousyrityksen maidontuotannon vaihtoehtoisten
tuotantoteknologioiden yhdistetyt tuotannonhaarat (nykyinen, uusi navetta ja yhteisnavetta).
Yhdistetyt tuotannonhaarat koostuvat lypsylehmästä, uudistushiehosta ja maatalousyrityksessä tuotetuista karkearehuista. Lypsylehmän uudistukseen tarvitaan 0,35 hiehoa vuotta
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kohti (taulukot 5.17). Kukin yhdistetyn tuotannonhaaran laskelma on laadittu kyseisen tuotantoteknologian mukaisena. Nykyisessä tuotannossa käytetään nykyistä ruokintaa, satotasoja ja työnmenekkiä. Uusi navetta ja yhteisnavetta suunnitelmissa käytetään uudistettua
ruokintaa ja uutta tuotantoteknologiaa. Niissä säilörehun tuotanto on ulkoistettu. Yhteisnavetta vaihtoehto eroaa uusi navetta vaihtoehdosta työnmenekin osalta.
Taulukko 5.25. Lypsylehmän yhdistetyt tuotannonhaarat lehmää ja vuotta kohti.

Nykyinen
Lypsylehmä
Poikiva hieho
Säilörehu
Laidun
Yhteensä
Uusi navetta
Lypsylehmä
Poikiva hieho
Säilörehu
Laidun
Yhteensä
Yhteisnavetta
Lypsylehmä
Poikiva hieho
Säilörehu
Laidun
Yhteensä

Peltoa Kate
ha
€
1330
7
0,744
68
0,427 111
1,172 1515

Tuki YHT
€
€
1330
7
439 507
252 363
691 2207

TH1
h
2,92
0,42
0,36
0,21
3,91

TH2
h
2,02
0,29
3,14
0,00
5,45

TH3 Kesä Talvi YHT EPO LPO
h
h
h
h
€
€
3,59 29,43 44,03 82,00 1200 606
0,52 4,27 6,39 11,90
68 613
0,00 3,12
6,61
261
0,00 1,92
2,13
97
4,12 38,74 50,42 102,64 1268 1578

1685
1685
62
62
0,967 -76 570 494
0,103
27 61
88
1,070 1698 631 2329

1,71
0,27
0,46
0,05
2,50

1,18
0,19
0,00
0,00
1,37

2,10 17,23 25,78
0,34 2,76 4,13
0,00 0,12
0,00 0,47
2,44 20,57 29,91

48,00 1450 570
7,70
84 589
0,58
212
0,52
23
56,80 1534 1395

1686
1686
63
63
0,967 -76 570 494
0,103
27 61
88
1,070 1700 631 2331

1,21
0,22
0,46
0,05
1,95

0,84
0,16
0,00
0,00
0,99

1,49 12,20 18,26
0,28 2,26 3,38
0,00 0,12
0,00 0,47
1,77 15,05 21,64

34,00 1450 526
6,30
84 563
0,58
212
0,52
23
41,40 1534 1326

Taulukon 5.25 laadinta aloitetaan yhdistetyn tuotannonhaaran karkearehun tarpeen määrittämisellä. Säilö- ja laidunrehun tarve on yhtä suuri kuin lypsylehmän ja 0,35 hiehon tarve.
Yhdistetyn tuotannonhaaran säilörehun tarve saadaan, kun lypsylehmän säilörehun tarpeeseen lisätään 0,35 hiehon tarve. Samoin periaattein määritetään laidunrehun tarve. Seuraavaksi lasketaan säilörehun tuotantoon tarvittava peltoala. Säilörehuala saadaan, kun edellä
määritetyn yhdistetyn tuotannonhaaran tarvitsema säilörehumäärä jaetaan säilörehun hehtaarisadolla84. Laidunalan tarve määritetään samoin kuin säilörehualan tarve.
Seuraavaksi lasketaan yhdistetyn tuotannonhaaran katetuotto. Lypsylehmän katetuotto saadaan suoraan taulukosta 5.17a. Hiehon katetuotto saadaan taulukosta 5.17b kertomalla katetuotto 0,35:llä. Säilörehun katetuotto hehtaaria kohti saadaan säilörehun katetuottolaskelmataulukoista kutakin tuotantoteknologiaa vastaavana. Säilörehun katetuotto yhdistettyä tuotannonhaaraa kohti saadaan kertomalla yhdistetyn tuotannonhaaran säilörehuala hehtaarikatetuotolla. Laitumen osalta toimitaan samoin kuin säilörehun osalta edellä. Tukisarake lasketaan kertomalla kyseisen kasvin peltoala kyseisen kasvin suoran tuen määrällä (taulukko 5.1).
Työnmenekkisarakkeet lasketaan vastaavasti kuin katetuotto- ja tukisarakkeet. Lopuksi peltoala, katetuotto, tuki ja työnmenekki summataan sarakkeittain yhteensä riville.
84

Jos maatalousyrityksessä tuotetaan heinää, toinen sato voidaan korjata säilörehuna tai laitumena. Tällöin
säilörehun tai laitumen kokonaistarpeesta vähennetään heinäalalta saatava säilörehu- tai laidunsato.
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Taulukossa 5.26 esitetään esimerkkimaatalousyrityksen naudanlihan yhdistetty tuotannonhaara eläinpaikkaa ja vuotta kohti laskettuna. Yhdistetty tuotannonhaara koostuu lihasonnista
ja yrityksessä tuotetusta säilörehusta. Lihasonnin katetuotto saadaan taulukosta 5.18. Yhdistettyyn tuotannonhaaraan katetuotto lihasonnipaikkaa ja vuotta kohti lasketaan seuraavasti:
365 vrk / kasvatusaika vrk * lihasonnin katetuotto kasvatusajalta. Yhdistettyä tuotannonhaaraa varten tarvittava säilörehumäärä lasketaan seuraavasti: 365 vrk / kasvatusaika vrk * lihasonnin säilörehun tarve kg kasvatusaikana. Säilörehuala saadaan jakamalla edellä määritetty
yhdistettyä tuotannonhaaraa varten tarvittava säilörehumäärä säilörehun hehtaarisadolla.
Kun säilörehuala kerrotaan säilörehuhehtaarin katetuotolla, yhdistettyyn tuotannonhaaraan
saadaan säilörehun katetuotto.
Taulukko 5.26. Lihasonnin yhdistetty tuotannonhaara lihasonnipaikkaa ja vuotta kohti.

Lihasonni
Sonni
Säilörehu
Yhteensä

Peltoa Kate
ha
€
3
0,216 -18
0,216 -15

Tuki YHT TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi YHT EPO LPO
€
€
h
h
h
h
h
h
€
€
302 305 0,31 0,21 0,38 3,10 4,64 8,63 187 666
128 109 0,10 0,00 0,00 0,03
0,13
49
429 414 0,41 0,21 0,38 3,12 4,64 8,76 187 715

Lihasonnin yhdistetty tuotannonhaara voidaan tehdä myös myytävien sonnien mukaan. Tällöin tuotannonhaaroja yhdistettäessä on muistettava, että yhdistäminen tehdään vuoden aikana myytävien sonnien määrän mukaan eikä eläinpaikkojen mukaan. Lisäksi on tiedostettava, että karkearehujen katetuottolaskelmat on tehty vuotta kohti, mutta lihasonnien kasvatusaika poikkeaa vuodesta, mikä tulee ottaa huomioon laskelmaa tehtäessä.

5.4.4 Katetuotot ja suorat tuet
Lampaiden ja emolehmien tuotannon suunnittelusta luovutaan tässä vaiheessa, koska maatalousyrityksen toimintaympäristössä näiden tuotannonhaarojen tuotannolliset ja taloudelliset
edellytykset eivät ole riittävät. Myöskään kananmunien tuottamiselle ja lihasikojen kasvattamiselle maatalousyrittäjät eivät näe edellytyksiä, joten niiden osalta jatkosuunnittelusta luovutaan. Strategian mukaisesti tuotannon suunnittelua jatketaan maidontuotannon, naudanlihantuotannon ja osa-aikaisen kasvintuotannon vaihtoehtojen suunnittelemisella. Tässä julkaisussa tarkastellaan edellisten lisäksi oppimistarkoituksessa myös porsastuotannon ja luomukasvinviljelyn tuotantosuunnitelman laadintaa.
Taulukko 5.27 on yhdistelmätaulukko, jossa esitetään esimerkkimaatalousyrityksen katetuottolaskelmien keskeiset tulokset ja suorien tukien määrät. Siihen on koottu tiedot myös työnmenekeistä sekä liike- ja eläinpääoman määrät. Taulukkoa 5.27 hyödynnetään varsinaisessa
tuotannon suunnittelussa. Sen avulla voidaan arvioida myös yksittäisten kasvintuotannon
tuotannonhaarojen keskinäistä edullisuutta, kun vertailu tehdään saman tuotantoteknologian
puitteissa. Tuotannonhaarojen keskinäistä edullisuutta voidaan verrata vasta, kun tuotannonhaarojen katetuottoihin lisätään hehtaari- ja/tai eläinkohtaiset suorat tuet.
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Taulukko 5.27. Katetuottosuunnitelmalaskelmien ja suorien tukien koontitaulukko.
Kasvinviljely
Tuotannonhaara

Yks.

Kotieläin

Kate

Tuki

YHT:

Kate

Tuki

YHT:

Kate

€/yks.

€/yks.

€/yks.

€/h

€/yks.

€/yks.

€/h

TH1

10

590

600

88,49

TH2

talvi

EPO:n

LPO:n

määrä

määrä

TH3

kesä

2,10

2,16

2,52

135

2,10

2,16

2,52

134

Nykyinen teknologia
Ohra

ha

Kaura

ha

-21

590

569

83,86

Viherkesanto

ha

-100

460

360

89,44

vuosi

1515

691

2207

21,50

3,91

590

539

109,51

Lehmä yhd.

1,92
5,45

80

4,12

38,74

50,42

1268

1578

2,10

0,90

1,92

156

Uusi teknologia
Ohra (suojavilja)*

ha

-51

Ohra (urakointi/suojavilja)**

ha

-136

515

379

420,75

590

454

504,08

0,00

0,90

0,00

129

Ohra (kasvi/sika)

ha

150

515

665

97,33

590

740

108,32

2,10

2,21

2,52

146

Ohra (osa-aika kasvi)

ha

-8,31

515

507

96,40

2,10

0,64

2,52

124

Kaura (suojavilja)*

ha

-90

590

500

101,64

2,10

0,90

1,92

156

Kaura (urakointi/suojavilja)**

ha

-175

590

415

461,06

0,00

0,90

0,00

130

590

700

102,56

2,10

2,21

2,52

145

2,10

0,64

2,52

124

Kaura (kasvi/sika)

ha

110

515

625

Kaura (osa-aika kasvi)

ha

-47,65

515

467

88,92

Ruis

ha

18

655

673

89,00

705

723

95,61

2,28

2,46

2,82

315

Kevätrypsi

ha

204

665

869

137,93

715

919

145,87

2,10

1,68

2,52

158

Viherlannoitusnurmi

ha

-100

765

665

165,31

2,10

Säilörehu (naapuri ostaa)

ha

-79

515

436

727,24

0,48

0,00

Lehmä uusi navetta yhd.

vuosi

1698

631

2329

41,01

2,50

Lehmä yhteisnavetta yhd.

vuosi

1700

631

2331

56,32

1,95

Lihasonni yhd.

vuosi

-15

429

414

47,29

Lihasika 10 kpl***

eläin

114

0

114

Emakko***

vuosi

523

0

Siitosemakko

eläin

96

Luomukierto

ha

-6

803

796

91,57

1,92

80

0,00

0,12

220

1,37

2,44

20,57

29,91

1534

1395

0,99

1,77

15,05

21,64

1534

1326

0,41

0,21

0,38

3,12

4,64

187

715

65,28

0,06

0,04

0,08

0,63

0,94

186

311

523

33,77

0,55

0,38

0,68

5,56

8,32

365

245

96

38,46

0,09

0,06

0,11

0,90

1,34

64

165

2,22

2,88

101,29

*HUOM! Puinti ja kuivatus ovat kokonaisuudessaan muuttuvia kustannuksia (palvelut ostettu).
**HUOM! Konetyöt teetetään urakointina (kokonaisuudessaan muuttuvia kustannuksia).
***HUOM! Kun tuotantoa laajennetaan tai tuotanto aloitetaan, kotieläintukea ei ole saatavilla.

2,76

120
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6. Tuotantosuunnitelmien laadinta
Matti Ryhänen ja Timo Sipiläinen
Tuotannon suunnittelulla tuotetaan tietoa maatalousyrityksen toiminnan kehittämistä varten.
Maatalousyrittäjien on tiedostettava, että yritystoiminnan kehittämistarve maataloudessa on
jatkuvaa. Tuotantotekniikka ja automaatio kehittyvät, mikä asettaa uusia haasteita maatalousyrityksen kehittämiselle ja johtamiselle. Ihmistyön korvaaminen koneilla, laitteilla ja automaatiolla edellyttävät yleensä samanaikaista maatalousyrityksen koon kasvattamista sekä
tuotantoprosessien ja työtehtävien uudelleen järjestämistä. Osa maatalouden investoinneista,
kuten investointi lypsyrobottinavettaan, on sellainen, että se on mielekkäästi toteutettavissa
vain riittävän kokoisessa maatalousyrityksessä.
Tuotannon suunnittelussa on tiedostettava mahdollisuudet ja maatalousyrityksen toiminnan
kehittämistä rajoittavat tekijät kuten resurssien saatavuus, tuotantoteknologia sekä yhteiskunnan ohjaustoimet ja muut toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Tuotannon suunnittelun yhteydessä myös muut ansaintamahdollisuudet otetaan tarkasteluun mukaan. Sivutoiminen maatalousyrittäminen voi antaa suuremman korvauksen maatalousyrittäjän omalle työlle
ja omalle pääomalle kuin päätoiminen maatalousyrittäminen. Tällöin sivutoiminen maatalousyrittäminen on kilpailukykyinen vaihtoehto. Valituksi voi tulla myös peltojen pois vuokraaminen tai maataloustuotannosta luopuminen ja maatalousyrityksen myyminen.
Kun maatalousyrityksen toiminnan kehittämistä rajoittavat tekijät tiedetään, yritystoiminnan
laajuuden ala- ja ylärajat voidaan selvittää tuotannonhaaroittain (taulukko 5.7). Tuotannon
suunnittelu tehdään näiden rajoitteiden puitteissa. Tuotantoa voidaan laajentaa siihen asti,
minkä käytettävissä ja/tai hankittavissa olevat resurssit mahdollistavat. Maatalousyrityksen
toiminnan kehittämisen rajoitteina voivat olla mm. pääoma, peltoala, lannanlevitysala tai työvoiman saatavuus työhuippuna. Taloudellisesti edullisin tulos saadaan, kun suunnitelmaan
otetaan ensiksi mukaan tuotannonhaara, joka antaa suurimman katetuoton niukimmin käytettävissä olevan tuotannontekijän yhtä yksikköä kohti. Sitten otetaan seuraavaksi suurimman
katetuoton antava tuotannonhaara jne. Niukimmin käytettävissä oleva tuotannontekijä määräytyy maatalousyrityksen olosuhteiden perusteella85. Tuotannonhaaroja voi kytkeä yhteen
myös suurimman katetuoton periaatteesta poikkeavasti. Tällöin maatalousyrittäjä voi selvittää muiden tavoitteiden toteutumista ja niiden vaikutusta katetuottoon ja työnmenekkiin.
Kilpailevat tuotantosuunnitelmat laaditaan strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotannon suunnittelulla etsitään systemaattisesti suunnitelmia, joiden toteuttamisella strategiset ja taloudelliset tavoitteet ovat parhaiten saavutettavissa. Tuotantosuunnitelmien laadinnassa hyödynnetään luvuissa 5.1–5.4 tuotettua tietoa, joiden keskeiset tulokset on
koottu taulukkoon 5.27. Tuotannon suunnittelussa edetään iteratiivisesti suunnitteluvaiheesta
toiseen hakien tehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja maatalousyrityksen toiminnan kehittämiseen.

85

Maatalousyrityksissä niukin resurssi on yleensä pellon määrä.
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Maatalousyrittäjä valitsee parhaan tuotantosuunnitelman toteutettavaksi, aloittaa muun ansiotoiminnan maatalouden ohessa tai luopuu maataloudesta kokonaan. Jos tuotantosuunnitelma toteutetaan suunnitellusti ja toimintaympäristö on ennakoidun kaltainen, tuotantosuunnitelma antaa luotettavan kuvan strategian toteutettavuudesta ja yritystoiminnan kannattavuusedellytyksistä. Maatalousyrityksessä suunnitteluhetkellä harjoitettava tuotanto voi olla
jo niin hyvin järjestetty, että se toteuttaa strategiassa asetetut tavoitteet. Siinä tapauksessa
muutoksiin ei ole tarvetta.

Investointien käsittely tuotannonsuunnittelussa
Tuotantosuunnitelman toteuttaminen edellyttää yleensä uusia investointeja sekä korvaus- ja
laajennusinvestointeja. Investointien yhteydessä hankitaan usein myös uutta tuotantoteknologiaa ja automaatiota. Investoinneilla lisätään tuottavuutta ja korvataan pääomalla työpanosta. Uusi tuotantotekniikka ja automaatio helpottavat työntekoa, etenkin kun niitä käytetään raskaimmissa töissä. Joissakin tapauksissa työvoiman tarve tuotettua yksikköä kohden
voi investointien seurauksena vähetä huomattavasti.
Uusista investoinneista aiheutuvat kustannukset ovat suunnitteluhetkellä muuttuvia kustannuksia, joten ne otetaan tässä vaiheessa tuotannon suunnitteluun mukaan. Tuotannon suunnittelussa on tarpeen arvioida investointihyödykkeiden kuten rakennusten, koneiden tai laitteiden taloudelliset käyttöajat, niiden hankinta-arvot sekä jäännösarvot taloudellisen käyttöajan lopussa. Tuotannon suunnittelussa tarvitaan tieto, minkä verran investointihyödykkeet
aiheuttavat kustannuksia vuotta kohti suunnitteluaikavälillä. Oletuksena on, että investointihyödykkeitä käytetään suunnitteluaikavälillä saman verran vuosittain.
Investointihyödykkeen vuosikustannuksen selvittämiseksi on aluksi määritettävä investointihyödykkeen hankinta-arvo ja sen jäännösarvo suunnitteluaikavälin lopussa. Tämän jälkeen
hankinta-arvosta vähennetään nykyhetkeen diskontattu jäännösarvo, jos investointihyödykkeellä on jäännösarvoa suunnitteluaikavälin lopussa. Kun tuotantorakennuksia, koneita ja
laitteita käytetään maatalousyrityksessä vuosittain saman verran, vuotuinen poisto ja korko
lasketaan annuiteettimenetelmällä niiden hankinta-arvon ja nykyhetkeen diskontatun jäännösarvon erotuksesta. Annuiteettikerroin (a) määritetään kaavasta 6.1 ja diskonttaustekijä (d)
kaavasta 6.2 seuraavasti:

𝑎=
𝑑=

𝑟 𝑛
𝑟
) ×
100
100
𝑟
((1+ )𝑛 −1)
100

(1+

1
𝑟 𝑛
)
100

(1+

(6.1)
(6.2)

Kaavoissa 6.1 ja 6.2 r on korkoprosentti ja n on investointihyödykkeen suunniteltu käyttöaika
vuosina. Investointihyödykkeet tarvitsevat korjausta ja huoltoa. Korjauksen ja huollon tarve
vaihtelee investointihyödykkeittäin. Rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttömäärä ja -tapa
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vaikuttavat kunnossapito- ja huoltokustannusten määrään. Kunnossapitokustannukset jakautuvat epätasaisesti eri vuosille. Tuotannon suunnittelussa ne arvioidaan keskimääräisinä vuotuisina kunnossapitokustannuksina. Yleensä ne määritetään prosentteina investointihyödykkeiden hankinta-arvosta. Vakuutuskustannukset määräytyvät investointihyödykkeen vahinkovaaran ja eri riskitekijöiden mukaan.
Esimerkki. Maatalousyrittäjä investoi maataloustraktoriin, jonka hankinta-arvo on 100 000
€. Maatalousyrittäjä arvioi 15 vuoden käyttöajan jälkeen traktorin jäännösarvoksi 30 prosenttia hankinta-arvosta. Vaihtoehtoisen saman riskitason investoinnin tuotto-odotus on 5 prosenttia86 vuotta kohti. Traktorin vuosittainen poisto ja korkokustannus eli annuiteetti määritetään seuraavasti:

𝑎=

5 15
5
) ×
100
100
5
((1+ )15 −1)
100

(1+

= 0,0963

(6.3)

Diskonttaustekijä määritetään seuraavasti:

𝑑=

1
(1+

5 15
)
100

= 0,4810

(6.4)

Kaavan 6.4 avulla lasketaan traktorin diskontattu jäännösarvo, joka saadaan kertomalla jäännösarvo diskonttaustekijällä (dJA = 0,4810 * 100 000 € * 0,30 = 14 431 €). Seuraavaksi lasketaan kaavan 6.3 avulla annuiteetti eli vuosittainen tasaerä traktorin hankinta-arvon ja nykyhetkeen diskontatun jäännösarvon erotuksesta (A = (100 000 € - 14 431 €) * 0,0963 =
8 244 €). Lisäksi vuotuiskustannukseen lisätään traktorin vuotuiset vakuutusmaksut ja arvioitu kunnossapitokustannus.

86

Investointiin liittyy riski, sillä odottamattomat tekijät kuten tuotteiden hintamuutokset ja säävaihtelut voivat
vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Ihmiset ovat yleensä riskin karttajia (ei tarkoita, että haluttomia ottamaan
riskejä), joten riskin otosta on saatava korvaus. Käytännössä tämä merkitsee, että riskin kasvaessa korvauksen
on kasvettava (jos valtion velkakirjan odotettu tuotto on esim. 4 %, sitä riskipitoisemman navettainvestoinnin
tuoton oltava sitä korkeampi esim. 6 %). Riskin sieto vaihtelee ihmisten välillä. Jos pelkää riskin ottoa, navettainvestoinnin 8 %:n tuottovaatimus voi olla riittämätön.
Mikä on oikea diskonttauskorko? Oletetaan, että maatalousyrittäjä investoi 100 yksikköä rahaa ja hän odottaa
sen arvoksi vuoden päästä 110 yksikköä rahaa (tuotto-odotus on 10 %). Hän vertaa esim. pörssistä vaihtoehtosijoituskohteen (riskitaso sama kuin navettainvestoinnin), osakkeen X arvoa, joka on 95,65 yksikköä rahaa.
Osakkeen X odotusarvo vuoden päästä on 110 yksikköä rahaa, jolloin odotettu tuotto on 15 % (= (110 - 95,65)
/ 95,65). Tällöin oikea diskonttauskorko on 15 %. Jos pankki lupaa rahaa 8 % korolla, onko edellinen investointi kannattava 10 % tuotto-odotuksella. Ei ole, sillä lainan korko ei sisällä investointiin liittyvää riskiä. Otti
lainan tai ei, edessä on alkuperäisen ongelman ratkaiseminen. Jos lainaa 8 %:n korolla ja investoi oletetulla 10
%:n tuotolla, ei ole järkevä vaan typerä. 15 %:n tuotto on oikea vaihtoehtokustannus, 8 % ja 10 % ovat väärät
luvut. (Huom! Oma pääoma on riskipääomaa. Likvidointitilanteessa oma pääoma saadaan takaisin vasta vieraan
pääoman jälkeen, jos varoja on jäljellä. Niinpä omalle pääomalle tulee asettaa korkeampi tuottovaatimus kuin
vieraalle pääomalle).
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Organisointituoton määrittäminen
Kasvintuotannon katetuottolaskelmissa rehuvilja on hinnoiteltu myyntihinnan mukaan ja kotieläintuotannon katetuottolaskelmissa rehuvilja on hinnoiteltu ostohinnan mukaan. Organisointituottoa muodostuu, kun maatalousyrityksessä tuotettu rehuvilja käytetään kotieläinten
ruokinnassa. Kun kaikkien kotieläinten rehuviljatarve summataan yhteen, saadaan kokonaistarve määritettyä. Seuraavaksi määritetään maatalousyrityksessä tuotettavan rehuviljan
määrä vähennettynä oman kylvösiemenen tarpeella. Kun rehuviljan kokonaistarvetta verrataan maatalousyrityksessä kotieläimille tuotettavaan rehuviljamäärään, saadaan rehuviljamäärä, josta organisointituotto lasketaan. Organisointituotto saadaan, kun kotieläinten ruokintaan käytetty omassa maatalousyrityksessä tuotettu rehuviljan määrä kerrotaan rehuviljan
osto- ja myyntihinnan erotuksella.

Karjanlannan arvon määrittäminen
Kasvinviljelyn katetuottolaskelmat laadittiin niin, että kasvit on lannoitettu ostolannoitteilla
(luku 5.4.1). Kotieläimet tuottavat lantaa, mikä vähentää ostolannoitteiden tarvetta. Kun
suunnittelun tuloksena tiedetään kotieläinten määrät, voidaan sen jälkeen määrittää myös karjanlannan määrä. Karjanlannan arvo tuotannon suunnittelun yhteydessä määritetään seuraavasti:
• selvitetään karjanlannan ravinteiden kokonaismäärä (kg liukoinen typpi),
• määritetään kotieläinten tuottaman lannan ravinteiden hyödyntämisprosentti (%),
• haetaan karjanlannan ravinnesisältöä vastaava ostolannoite,
• lasketaan karjanlannan arvo [esim. (kg liukoinen N * hyödyntämisprosentti) / korvaavan ostolannoitteen typpipitoisuus * ostolannoitteen hinta €/kg],
• karjanlannan arvosta vähennetään lannan levittämisen muuttuvat kustannukset.

6.1. Nykyinen tuotanto
Tämän julkaisun tuotantosuunnitelmat laaditaan luvussa 5.1 esitetylle esimerkkimaatalousyritykselle, joka on maitotilayritys. Maatalousyritysten tuotantosuunnitelmat tehdään yrityskohtaisesti, sillä maatalousyritysten toimintaympäristö, luonnonolot, maalajit sekä maatalousyrittäjien osaaminen ja kiinnostusten kohteet eroavat toisistaan. Nykyinen tuotanto on
tuotannon suunnittelun lähtökohta. Ensin selvitetään, millainen tulos saadaan, jos yritystoiminta pidetään ennallaan. Laskelma tehdään nykyisen teknologian sekä sato- ja tuotostasojen
mukaisina. Se on suunnitelma, johon uusia kilpailevia tuotantosuunnitelmia verrataan.
Nykyinen tuotantosuunnitelma esitetään taulukossa 6.1. Sitä laadittaessa hyödynnetään taulukon 5.27 yläosaa, jossa on esitetty nykyisen tuotantoteknologian mukaiset tiedot. Lypsylehmän yhdistetyn tuotannonhaaran pinta-ala (ha) saadaan kertomalla lehmien määrä yhdistetyn tuotannonhaaran tarvitsemalla peltoalalla, joka on määritetty taulukossa 5.25. Lypsylehmän yhdistetyn tuotannonhaaran kokonaiskatetuotto saadaan kertomalla lehmien määrä
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yhdistetyn tuotannonhaaran kokonaiskatetuotolla (kate + tuki), joka saadaan taulukosta 5.27.
Vastaavasti rehuohran ja -kauran kokonaiskatetuotot saadaan, kun taulukon 6.1 peltoalat kerrotaan kyseisten kasvien hehtaarikohtaisilla kokonaiskatetuotoilla. Samalla tavalla edeten
selvitetään lypsylehmän yhdistetyn tuotannonhaaran sekä rehuohran ja -kauran viljelyn vaatimat kokonaistyönmenekit työhuippujen aikana sekä kesä- ja talvijaksoina. Samalla tavalla
lasketaan liikepääoman (LPO) ja eläinpääoman (EPO) kokonaismäärät.
Taulukko 6.1. Nykyinen tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat

Eläin- Pinta-ala Kate + tuki
määrä
ha
Yht: €
TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi EPO
Lypsylehmä yhdistetty
38
44,53
83861 148 207 156 1472 1916 48200
Rehuohra
16,64
9985
35
0
36
42
Rehukaura
13,55
7702
28
0
29
34
Johto- ja kunnossapito
Lannan levitys
Yhteensä
+Organisointituotto
+Karjanlannan arvo
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto, vuokra1

6

74,72

5

120 180
36
101548 218 212 230 1704 2096 48200
1863
2811
0
106223

LPO
59954
2249
1813

8

64016

8445

-Kunnossapito1

1655

-Vakuutus1

600
95523

Yhteensä
Työresurssi
Työn tarve
Erotus
Ostotyön tarve

299 234 352 1719 2228
218 212 230 1704 2096
81
22 122
15 132
0
0
0
0
0

Omatyö
4070
Yht:
0

1

Uusista investoinneista (muuttuvia kustannuksia suunnitteluhetkellä, sillä pihatto on peruskorjattava ja sen koneet, laitteet ja kalusto on uusittava, jotta tuotantoa voidaan jatkaa nykyisellään).

Organisointituotto saadaan taulukosta 6.2. Aluksi määritetään lehmän ja 0,35 uudistushiehon
rehuviljan tarve. Kun se kerrotaan lehmämäärällä, saadaan kokonaistarve. Seuraavalla rivillä
esitetään kotieläinten ruokintaan käytettävissä oleva omassa maatalousyrityksessä tuotettava
rehuviljan määrä (rehuviljamäärä, josta on vähennetty oman siemenen määrä).
Taulukko 6.2. Organisointituoton laskeminen.
Tarve
Lehmä
0.35 hiehoa
Kokonaistarve
Tuotettu – siemen
Myynti
Osto
Organisointituotto, €

Ohra 100 kg
14,16
1,29
587,00
587,00
0,0

Kaura 100 kg
14,16
1,29
587,00
477,76
-109,2
1863
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Maatalousyrityksessä tuotetaan tarvetta vastaava määrä rehuohraa, joten se tuottaa organisointituottoa koko määrällään. Myös maatalousyrityksessä tuotettu rehukaura tuottaa kokonaisuudessaan organisointituottoa, sillä rehukauraa joudutaan ostamaan lisää87. Kun maatalousyrityksessä tuotettava ja omille kotieläimille käytettävä rehuviljamäärä tiedetään, voidaan organisointituotto laskea kertomalla rehuviljamäärä rahti- ja käsittelykustannuksella [=
(587 + 478) * 1,75 € = 1863 €]. Organisointituotto lisätään taulukon 6.1 katetuottoon.
Karjanlannan arvo nykyisessä tuotannossa määritetään seuraavasti:
• lasketaan karjanlannan ravinteiden määrä (kg liukoinen N/lehmä/vuosi * 38 lehmää + kg liukoinen N/hieho * uudistusprosentti (0,35) * 38 lehmää = kg liukoinen N yhteensä),
• määritetään kotieläinten tuottaman lannan ravinteiden hyödyntämisprosentti (75 %),
• haetaan karjanlannan ravinnesisältöä vastaava ostolannoite,
• lasketaan karjanlannan arvo [(kg liukoinen N * 0,75) / korvaavan ostolannoitteen typpipitoisuus
* ostolannoitteen hinta €/kg],
• karjanlannan arvosta vähennetään lannan levittämisen muuttuvat kustannukset.
Taulukon 6.1 alaosan mukaan maatalousyrityksen omalla työvoimalla selvitään myös työhuippujen työnmenekeistä, joten lisätyövoimaa ei tarvita. Lomittajat tekevät 390 tuntia.

6.2. Maidontuotanto
Koska maatalousyrittäjät kokevat nykyisen maidontuotannon raskaaksi ja työvaltaiseksi, he
eivät ole tyytyväisiä tilanteeseensa. He haluavat selvittää maidontuotannon kehittämismahdollisuudet. Tuotantomahdollisuuksia kartoitettaessa havaittiin, että maatalousyrityksen toimintaa voidaan kehittää. Nykyisessä tuotannossa ei ole hyödynnetty täysimääräisesti kasvinja maidontuotannon mahdollisuuksia. Benchmarking-aineistoja tarkastelemalla ja tutkimustuloksia hyödyntämällä havaittiin, että tuotantoa kehittämällä maatalousyrityksen taloudellista tulosta ja kannattavuutta on mahdollista parantaa.
Maatalousyrittäjät haluavat selvittää aluksi, minkä verran taloudellinen tulos paranee, kun
nykyistä maidontuotantoa kehitetään ja kasvinviljely järjestetään uudelleen. Suunnittelun
lähtökohtana on rakentaa uusi navetta ja hyödyntää mahdollisuuksien puitteissa olemassa
olevia rakennuksia. Kasvintuotanto järjestetään uudelleen niin, että säilörehun ja rehuviljojen
tuotanto muutetaan vastaamaan kasvinviljelyn uutta tuotantoteknologiaa. Kasvinviljely ulkoistetaan pääosin urakoitsijoiden tehtäväksi. Urakointipalveluita hankkimalla työhuippujen
työvoiman tarve ratkaistaan ja maatalousyrittäjien työnmenekkiä kyetään vähentämään. Rehuviljojen tuotannosta tehdään uudet katetuottolaskelmat, jotka esitetään taulukossa 6.3.
Näitä katetuottolaskelmia hyödynnetään maidontuotannon uuden tuotantosuunnitelman laadinnassa. Kun kasvinviljelytyöt ulkoistetaan, tuotantoon sitoutuneen liikepääoman prosentti
pienenee. Tässä suunnitelmassa tuotantoon sitoutuneen liikepääoman määräksi arvioidaan 20
prosenttia muuttuvista kustannuksista.

87

Jos rehukauran tuotanto on suurempi kuin kulutus, organisointituotto lasketaan kulutetun määrän mukaan.
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Taulukko 6.3. Rehuviljojen katetuottolaskelmat (suojavilja, urakointi).
Rehuohra
Määrä
á
Tuotot/ha
Pääsato
Tuotot yhteensä

37,00

13,50

Rehukaura
€ Määrä
á
499,50
499,50

37,00

12,50

€

462,50
462,50

Muuttuvat kustannukset/ha
Ostosiemen
1,70 40,00
68,00
1,70 39,00
66,30
Lannoite (21,3,9)
3,00 43,40 130,20
Lannoite (22,5,5)
3,10 40,90 126,79
Kyntö (osto)
1,00 55,00
55,00
1,00 55,00
55,00
Muokkaus (osto)
1,00 30,00
30,00
1,00 30,00
30,00
Kylvölannoitus (osto)
1,00 50,00
50,00
1,00 50,00
50,00
Kasvinsuojelu (osto)
1,00 60,00
60,00
1,00 60,00
60,00
Traktorityö
0,30 13,20
3,96
0,30 13,20
3,96
Leikkuupuinti (osto)
1,00 105,00 105,00
1,00 105,00 105,00
Kuivatus
37,00
3,60 133,20 37,00
3,60 133,20
LPO, 20 %
129,18
0,03
3,88 129,52
0,03
3,89
Muuttuvat kustannukset yht.
635,83
637,55
Katetuotto
-136,33
-175,05
Työnmenekki

0,90

15,50

13,95

0,90

15,50

13,95

Maatalousyritys sijaitsee alueella, jossa lisäpellon hankintamahdollisuus on rajallista. Lehmämäärää voidaan lisätä vain peltoalan puitteissa, koska eläinten karkearehun tarve on saatava tyydytettyä ja lannanlevitysalaa on oltava riittävästi. Nurmiviljelyn suhteellista osuutta
lisätään nykyiseen verrattuna. Tuotantosuunnitelmaa laadittaessa otetaan edellisten lisäksi
huomioon ympäristötuen ehdot ja nurmen uudistamisen vaatimukset88. Kun edellä esitetyt
rajoitteet ja vaatimukset otetaan huomioon, maatalousyrityksessä lypsylehmämäärä voidaan
nostaa enimmillään 80 lehmään. Siten uuden navetan kapasiteetti voi olla kaksinkertainen
nykyiseen navettaan verrattuna.
Lypsylehmien ruokinta muutetaan uuden tuotantoteknologian mukaiseksi. Tuotostasoa nostetaan lypsylehmien ruokintaa muuttamalla, syyspoikivien lehmien osuutta lisäämällä, lehmien tuotanto-oloja parantamalla ja jalostukseen panostamalla. Taulukon 5.25 mukaan kehittämistoimien myötä säilörehualan tarve lypsylehmää kohti vähenee, vaikka lypsylehmien
ruokintaa ja tuotosta kasvatetaan. Rehuviljaa viljellään vain nurmen uudistusalalla. Rehukauran viljelystä luovutaan, sillä sen katetuotto on pienempi kuin rehuohran katetuotto. Lisäksi rehuohra soveltuu nurmen uudistukseen paremmin kuin rehukaura. Koska peltoa ei riitä
rehukauran viljelyyn, sen tarve tyydytetään ostamalla, ja myös rehuohraa ostetaan.
Tuotantosuunnitelman toteuttaminen edellyttää navetan sekä säilörehu- ja lantavarastojen rakentamista. Nykyinen pihatto muutetaan hiehokasvattamoksi. Uusi navetta rakennetaan nykyaikaiseksi. Tuotantoa automatisoidaan. Koneet, kalusteet ja laitteet hankitaan kokonaisuuteen sopiviksi. Uusi tuotantotekniikka ja automaatio helpottavat navettatöitä, mikä on selkeä
88

Vähintään neljännes peltoalasta tarvitaan nurmen uudistamiseen.
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parannus nykyiseen verrattuna. Uudessa navetassa työnmenekki vähenee yli 40 prosenttia
lypsylehmää kohti. Nykyistä navettaa hyödynnetään uudistushiehojen kasvattamiseen, jolloin uuden navetan kustannuksissa säästetään.
Uusista investoinneista aiheutuvat kustannukset ovat suunnitteluhetkellä muuttuvia kustannuksia, joten ne otetaan suunnitteluun mukaan. Navetan taloudelliseksi käyttöiäksi arvioidaan 25 vuotta. Tuotantorakennusten jäännösarvoksi arvioidaan 20 % hankinta-arvosta. Navetan koneiden ja laitteiden jäännösarvoksi arvioidaan 10 % hankinta-arvosta. Omaisuusesineen hankinta-arvosta vähennetään nykyhetkeen diskontattu jäännösarvo, jos omaisuusesineellä on jäännösarvoa suunnitteluajanjakson lopussa. Kun tuotantorakennuksia käytetään
vuosittain saman verran, vuotuinen poisto ja korko lasketaan annuiteettimenetelmällä niiden
hankinta-arvon ja nykyhetkeen diskontatun jäännösarvon erotuksesta.
Maatalousyrittäjät asettavat korkovaatimukseksi rakennuksille 6 prosenttia sekä navetan koneille ja laitteilla 5 prosenttia. Korkovaatimusta asettaessaan he ovat ottaneet huomioon investointituen riskiä vähentävänä tekijänä. Nuoret maatalousyrittäjät voivat saada lisäinvestointiavustusta ja korkotukea navetan rakentamiseen ja peruskorjaukseen, mikä vähentää
omarahoitusosuutta. Taulukossa 6.4 esitetään uuden navetan rakennusinvestoinnin kustannukset, pihaton hiehokasvattamoksi muuttamisen kokonaiskustannukset ja muut konekustannukset89. Taulukon alaosassa esitetään liikepääoman (LPO) ja eläinpääoman (EPO) määrän
muutokset nykyiseen tuotantoon verrattuna.
Taulukko 6.4. Navettainvestointien kustannukset sekä EPO:n ja LPO:n määrien kasvut.

rakennusinvestointi

€
DJA1
525000

0,45

investointiavustus

236250

0,55

investointimeno

288750 13456 0,2330 0,0782

osuus

DT2

AT3

Aika Korko Annuiteetti

25 0,060

21535

8422 0,5568 0,1128

12 0,050

17065

95000
0
95000 13361 0,7032 0,1516
∆ EPO ∆ LPO
74485 51411

8 0,045

14403

kone- ja laiteinvestointi 275000
investointiavustus
123750
151250
0,55 investointimeno
0,45

Muut koneet
investointiavustus
1,00 investointimeno
0,00

EPO:n ja LPO:n kasvu
diskontattu jäännösarvo
2
diskonttaustekijä
3
annuiteettitekijä
1

Taulukossa 6.5 esitetään maidontuotannon kehitetty tuotantosuunnitelma. Tuotannon suunnitteluun käytetään taulukon 5.27 lukuja samalla tavalla kuin nykyistä tuotantosuunnitelmaa

89

Arvio tehdään maatalousyrityksen oloja vastaavana. Kustannuseroja syntyy rakennuskohteittain.
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laadittaessa. Lypsylehmän yhdistetyn tuotannonhaaran (lehmä uusi navetta yhd.) tiedot poimitaan uusi teknologia -kohdan riviltä kolmetoista. Rehuohran (urakointi/suojavilja) tiedot
saadaan riviltä kaksi, jotka ovat taulukon 6.3 kanssa yhtenevät. Organisointituotto, karjanlannan arvo ja työnmenekit määritetään samalla tavalla kuin nykyisessä tuotantosuunnitelmassa. Tuotannon kehittäminen keventää työtä ja vähentää työnmenekkiä lehmää kohti,
mutta silti kasvattaa maatalousyrityksen kokonaistyömäärää. Taulukon 6.5 alaosasta havaitaan, että lisätyövoimaa tarvitaan 542 tuntia. He palkkaavat yhdessä kahden muun maatalousyrittäjän kanssa työntekijän. Lomittajat tekevät 390 tuntia.
Taulukko 6.5. Maidontuotannon kehitetty tuotantosuunnitelma (uusi navetta).
Tuotannonhaarat
Lypsylehmä yhdistetty
Rehuohra

Eläin- Pinta-ala Kate + tuki
määrä
ha
Yht: €
TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi
EPO
LPO
80
85,63
186352 200 110 195 1646 2393 122685 111568
29,87
13553
0
0
27
0
3859

Johto- ja kunnossapito
Lannan levitys
Yhteensä
+Organisointituotto
+Karjanlannan arvo
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto, vuokra1
-Kunnossapito1
-Vakuutus1
-Kalkitus2
Yhteensä
Työresurssi
Työn tarve
Erotus
Ostotyön tarve

7
115,50

6

199906 207 116
553
1221
10291
191388

10

175

275

232 1821 2668 122685 115427

67276
10225
3580
820
109487
299 234
207 116
92 118
0
0

352 1719 2228
232 1821 2668
120 -102 -440
0 -102 -440

Omatyö
4112
Yht:
542

1

Uusista investoinneista ja uusista vuokramaista aiheutuva kustannus, sillä ne ovat suunnitteluhetkellä muuttuvia panoksia. Myös uusista investoinneista aiheutuva kunnossapito- ja vakuutuskustannus otetaan mukaan.
Kunnossapitokustannukset jakautuvat epätasaisesti vuosille. Siksi tuotannon suunnittelussa käytetään keskimääräisiä vuotuisia kunnossapitokustannuksia. Ne määritetään prosentteina kiinteiden tuotantopanosten uudisarvosta. Vakuutuskustannukset vaihtelevat vahinkovaaran ja muiden riskien mukaan.
2
Lisäkalkitus nykyiseen tuotantosuuntaan verrattuna.

6.3. Naudanlihantuotanto
Maatalousyrittäjillä on vähäistä kokemusta naudanlihantuotannosta, sillä maatalousyrityksessä kasvatettiin lihanautoja maidontuotannon ohessa vielä 15 vuotta sitten. Maatalousyrittäjät ovat kiinnostuneet lihanautojen kasvatuksesta, jos sillä on selkeästi kannattavamman
toiminnan edellytykset kuin maidontuotannolla. Katetuottolaskelman mukaan emolehmiin
perustuvan naudanlihantuotannon katetuotto on negatiivinen (taulukko 5.19). Vaikka tuet ja
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korvaukset otetaan huomioon, maatalousyrittäjät eivät näe edellytyksiä emolehmätuotannolle. Naudanlihantuotantoa suunnitellaan jatkossa lihasonnien kasvatukseen perustuen.
Pellon saatavuus ja maataloustuotannon ympäristövelvoitteet rajoittavat naudanlihan tuotannon suunnittelua. Kun rajoitteet ja vaatimukset otetaan huomioon, maatalousyrityksessä voidaan kasvattaa maksimissaan 340 lihasonnia. Erityisesti lannanlevitysalan riittävyys ja muut
ympäristövelvoitteet rajoittavat tuotannon suunnittelua. Naudanlihantuotannon aloittaminen
muuttaa maatalousyrityksen peltoviljelyä. Kasvintuotanto järjestetään vastaamaan uutta tuotantoteknologiaa. Kasvinviljely ulkoistetaan pääosin urakoitsijoiden tehtäväksi, joten taulukon 6.3 tuloksia käytetään suunnitteluun. Säilörehun viljelyn osuutta kasvatetaan. Rehukauran viljelystä luovutaan.
Nykyinen navettarakennus peruskorjataan ja sitä hyödynnetään sonnivasikoiden alkukasvatuksessa. Uusi navetta rakennetaan lihasonnien loppukasvatusta varten. Lisäksi rakennetaan
säilörehusiilo ja lantavarasto. Nuorten maatalousyrittäjien on mahdollista saada korotettua
investointiavustusta ja korkotukilainaa navettainvestointiin. Navettarakennuksen taloudelliseksi kestoiäksi arvioidaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 20 prosenttia hankintahinnasta. Lihakarjanavettaa käytetään joka vuosi saman verran ja sen antama hyöty arvioidaan samaksi
vuosittain. Siksi vuotuiset poistot ja korot lasketaan annuiteettimenetelmällä. Taulukossa 6.6
esitetään rakennusinvestoinnista aiheutuvat kustannukset ja muut konekustannukset90 sekä
EPO:n ja LPO:n määrien kasvut nykyiseen tuotantoon verrattuna.
Taulukko 6.6. Lihasonnin kasvatuksen investointikustannukset ja EPO:n ja LPO:n määrien
kasvut.
€

osuus

DJA1

DT2

AT3

rakennusinvestointi

445000

0,45

investointiavustus

200250

0,55

investointimeno

244750 11405 0,2330 0,0782

kone- ja laiteinvestointi 145000
investointiavustus
65250
79750
0,55 investointimeno

Aika Korko Annuiteetti

25 0,060

18254

4441 0,5568 0,1128

12 0,050

8998

5608 0,7032 0,1516
∆ EPO ∆ LPO
26540 225527

8 0,045

14403

0,45

Muut koneet
investointiavustus
1,00 investointimeno
0,00

EPO:n ja LPO:n kasvu
diskontattu jäännösarvo
2
diskonttaustekijä
3
annuiteettitekijä

95000
0
95000

1

Taulukossa 6.7 esitetään naudanlihantuotannon tuotantosuunnitelma. Naudanlihantuotannon
yhdistetyn tuotannonhaaran (lihasonni yhd.) tiedot poimitaan taulukosta 5.27 uusi teknologia
90

Arvio on tehty maatalousyrityksen olosuhteissa. Kustannukset vaihtelevat rakennuskohteen mukaan.
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-kohdan riviltä viisitoista. Rehuohran (urakointi/suojavilja) tiedot saadaan riviltä kaksi. Organisointituotto, karjanlannan arvo ja työnmenekit selvitetään samalla tavalla kuin taulukossa 6.5. Taulukon 6.7 alaosan laskelman mukaan lisätyövoimaa ei tarvita. Lomittajat tekevät 390 tuntia.
Taulukko 6.7. Naudanlihantuotannon tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat
Lihasonni yhdistetty
Rehuohra
Johto- ja kunnossapito
Lannan levitys
Yhteensä
+Organisointituotto
+Karjanlannan arvo
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto,
vuokra1
-Kunnossapito1

Eläin- Pinta-ala Kate + tuki
määrä
ha
Yht: €
TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi EPO
LPO
400
86,54
165753 165
85 151 1250 1854 74740 285802
28,96
13139
0
0
26
0
3741
6
115,5

178891 171
536
-3734
0
175693

Yhteensä

2

160

240

90 184 1410 2094 74740 289543

7200
2398
820
109348

Työresurssi
Työn tarve
Erotus
Ostotyön tarve
1

7

55928

-Vakuutus1
-Kalkitus2

5

299 234 352 1719 2228
171
90 184 1410 2094
128 144 168 309 134
0
0
0
0
0

Omatyö
3559
Yht:
0

Uusista investoinneista ja uusista vuokramaista.
Lisäkalkitus nykyiseen tuotantosuuntaan verrattuna.

6.4. Sikatalous
Maatalousyrittäjillä ei ole kokemusta sikataloudesta, eivätkä he koe sikataloutta todellisena
vaihtoehtonaan. Tässä julkaisussa sikatalouden tuotantosuunnitelma laaditaan vaihtoehtoisena tuotantosuunnitelmana oppimistarkoitusta varten. Jos maatalousyrittäjät ryhtyvät sikatalousyrittäjiksi, heidän on panostettava sikatalouden opiskeluun. Maatalousyrityksessä noudatetaan ympäristötuen ehtoja. Ympäristötuen ehdot määrittävät maksimimäärät fosforin
käytölle hehtaaria kohti. Sian lanta sisältää paljon fosforia, joten tuotannon suunnittelussa
sikalan maksimikokoa rajoittaa suuresti lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala. Alueella on kotieläintiloja, joten lannan levitykseen lisäpellon saanti on haastavaa. Aluksi tarkastellaan vaihtoehtoisia sikatalouden tuotannonhaaroja seuraavasti:
1) sianlihantuotanto,
2) porsastuotanto ja
3) yhdistelmätuotanto.
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Ympäristötuen ehdot rajaavat maatalousyrityksen toimintaympäristössä sikatalouden vaihtoehtoja. Sianlihan tuotanto edellyttää huomattavaa lannanlevitysalaa, mitä maatalousyrityksen
ympäristöstä ei kyetä hankkimaan. Alustavan tarkastelun perusteella porsastuotanto valitaan
tuotannon suunnittelun vaihtoehdoksi. Sikatalouden aloittaminen edellyttää sikalan rakentamisesta, sillä navettaa ei voida hyödyntää sikatalouteen. Sikalan taloudelliseksi kestoiäksi
arvioidaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 20 prosenttia hankintahinnasta. Sikalan kaluston taloudelliseksi käyttöiäksi arvioidaan 12 vuotta ja jäännösarvoksi 10 prosenttia hankintahinnasta. Maatalousyrittäjät hankkivat yhdessä neljän maatalousyrittäjän kanssa viljankuivurin,
sillä rehuvilja-alaa kasvatetaan huomattavasti nykyiseen verrattuna. Viljankuivurin taloudelliseksi kestoiäksi arvioidaan 30 vuotta ja jäännösarvoksi 20 prosenttia hankintahinnasta. Viljankuivurin kaluston taloudelliseksi käyttöajaksi arvioidaan 15 vuotta ja jäännösarvoksi 10
prosenttia hankintahinnasta. Maatalousyrittäjät hankkivat kasvinviljelykalustoa. Kasvinviljelykaluston taloudelliseksi kestoiäksi arvioidaan 10 vuotta ja jäännösarvoksi 20 prosenttia
hankintahinnasta. Nuoret maatalousyrittäjät voivat saada investointiavustusta ja korkotukilainaa investointeihin. Investointien vuotuiset poistot ja korot lasketaan annuiteettimenetelmällä. Taulukossa 6.8 esitetään porsastuotannon tuotantosuunnitelman investointikustannukset ja taulukon alaosassa EPO:n ja LPO:n määrien kasvut nykyiseen tuotantoon verrattuna.
Taulukko 6.8. Porsastuotannon tuotantosuunnitelman investointikustannukset sekä EPO:n ja
LPO:n määrien kasvut nykyiseen tuotantoon verrattuna.

osuus rakennusinvestointi

€
DJA1
585000

DT2

AT3

0,45

investointiavustus

263250

0,55

investointimeno

321750 14993 0,2330 0,0782

Aika Korko Annuiteetti

25 0,060

23997

kone- ja laiteinvestointi 275000
investointiavustus
123750
151250
0,55 investointimeno

8422 0,5568 0,1128

12 0,050

17065

Muut koneet
investointiavustus
1,00 investointimeno

85000
0
85000

9739 0,6439 0,1264

10 0,045

10742

Osuus yhteisestä kuivurista (25 %)
osuus rakennusinvestointi
22000
6600
0,30 investointiavustus
15400
0,70 investointimeno

536 0,1741 0,0726

30 0,060

1080

471 0,4810 0,0963
∆ EPO ∆ LPO
24062 10292

15 0,050

944

0,45

0,00

kone- ja laiteinvestointi
investointiavustus
0,70 investointimeno
0,30

EPO:n ja LPO:n kasvu
diskontattu jäännösarvo
2
diskonttaustekijä
3
annuiteettitekijä
1

14000
4200
9800
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Taulukossa 6.9 esitetään porsastuotannon tuotantosuunnitelma. Lietelannan levitystyöt annetaan urakoitsijalle. Taulukon alaosan laskelman mukaan lisätyövoimaa tarvitaan työhuippujen aikana. Lomittajat tekevät 390 tuntia.
Taulukko 6.9. Porsastuotannon tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat

Eläin- Pinta-ala Kate + tuki
määrä
ha
Yht: €
TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi EPO
Emakko
185
96829 102
71 126 1029 1540 67525
Siitosemakko
74
7115
7
5
8
66
99 4737
Rehuohra
90,00
66563 189
0 199 227
Rehukaura
25,50
17856
54
0
56
64
Johto- ja kunnossapito
7
6
10 180 300
Lannan levitys
Yhteensä
115,50
188363 358
81 399 1567 1939 72262
+Organisointituotto
2199
+Karjanlannan arvo
1502
- Palkkamenot
2016
Yhteensä
190048
-Korko, poisto, vuokra1
68101
-Kunnossapito1

Yhteensä

3461
820
106301

Työresurssi
Työn tarve
Erotus
Ostotyön tarve
1
2

74308

11365

-Vakuutus1
-Kalkitus2

LPO
45307
12193
13099
3710

299 234 352 1719 2228
358
81 399 1567 1939
-59 153 -47 152 289
-59
0 -47
0
0

Omatyö
3848
Yht:
106

Uusista investoinneista.
Lisäkalkitus nykyiseen tuotantosuuntaan verrattuna.

6.5. Osa-aikainen kasvinviljely
Maatalousyrittäjät laativat vielä osa-aikaisen kasvinviljelyn ja luomukasvinviljelyn tuotantosuunnitelmat. Maaperätekijöiden vuoksi maatalousyrittäjät eivät voi viljellä erikoiskasveja
kuten perunaa ja sokerijuurikasta. Osa-aikaisessa kasvinviljelyssä luovutaan vuokrapelloista.
Lisätyövoimaa ei tarvita kasvinviljelyn tuotantosuunnitelmissa. Maatalousyrittäjät pystyvät
hoitamaan yritystään osa-aikaisesti, mutta se edellyttää huomattavaa vapaa-ajan sijoittamista
maatalouteen.
Luomukasvinviljelyn työnmenekki on 64 tuntia suurempi kuin perinteisen kasvintuotannon,
sillä rikkakasvien torjuntaan ja muuhun kasvinsuojeluun menee enemmän aikaa kuin perinteisessä viljelyssä. Kasvinviljelyn tuotantosuunnitelmissa investoinnit ovat pieniä kotieläintuotantovaihtoehtoihin verrattuna. Siten myös riskit ovat kotieläintuotantovaihtoehtoja pienemmät. Ylimääräiseksi jäävät koneet, kalusto ja laitteet myydään. Maatalousyrittäjät hankkivat osuuden yhteiskuivurista. Investointikustannus esitetään taulukossa 6.10.
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Taulukko 6.10. Kuivuri-investoinnista aiheutuvat kustannukset.
osuus
rakennusinvestointi
0,30 investointiavustus
0,70 investointimeno
kone- ja laiteinvestointi
0,30 investointiavustus
0,70 investointimeno
1
diskontattu jäännösarvo
2
diskonttaustekijä
3
annuiteettitekijä

€
DJA1 DT2
AT3 Aika Korko Annuiteetti
10120
3036
7084 247 0,1741 0,0726
30 0,060
497
6440
1932
4508

217 0,4810 0,0963

15 0,050

434

Taulukossa 6.11 esitetään kasvinviljelyn tuotantosuunnitelma. Yksittäiset tuotannonhaarat
kytketään suurimman katetuoton antavaksi tuotantosuunnitelmaksi taulukon 5.7 asettamissa
rajoissa. Tuotantosuunnitelman tiedot poimitaan taulukon 5.27 uusi teknologia -osasta. Ensiksi valitaan kevätrypsi, joka antaa suurimman katetuoton hehtaaria kohti. Tiedot saadaan
riviltä kymmenen. Toisena valitaan ruis. Näin jatketaan, kunnes pelto tulee kokonaan hyödynnettyä. Suunnittelussa hyödynnetään tuotannonhaarojen välisiä kustannuksia alentavia ja
tuottoja kohottavia täydennyssuhteita.
Taulukko 6.11. Kasvinviljelyn tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat
Kevätrypsi
Ruis
Rehuohra
Viherlannoitusnurmi
Johto- ja kunnossapito
Yhteensä
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto, vuokra1
-Kunnossapito
-Vakuutus
+Kalkitus2
Yhteensä

1

1

Pinta-ala Kate + tuki
ha
Yht: €
TH1 TH2 Kesä Talvi EPO
15,00
13034 32 25
38
10,00
6728 23 25
28
15,00
9969 32 33
38
5,63
3741 12
11

45,63

5
33473 103

5
88

20
135

25
25

LPO
2374
3147
2183
451

8156

33473
931
430
126
424
32410

Työresurssi
138 160 200 150
Omatyö
Työn tarve
103 88 135
25
350
Erotus
35 72
65 125
Yht:
Ostotyön tarve
0
0
0
0
0
1
Uusista investoinneista.
2
Kalkitusvähennys nykyiseen tuotantosuunnitelmaan verrattuna (vuokrapelloista luovutaan).

Taulukossa 6.12 esitetään luomukasvinviljelyn tuotantosuunnitelma. Luomukasvinviljelyn
tuotantosuunnitelmaan tiedot poimitaan taulukon 5.27 viimeiseltä riviltä.
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Taulukko 6.12. Luomukasvinviljelyn tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat
Luomukierto
Johto- ja kunnossapito
Yhteensä
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto, vuokra1

Pinta-ala Kate + tuki
ha
Yht: €
TH1 TH2 Kesä Talvi EPO
45,63
36328 126 101 131

45,63

5
5
36328 131 106

LPO
5492

15
146

30
30

5492

200
146
54
0

150
30
120
0

Omatyö
414
Yht:
0

36328
931

-Kunnossapito1

430

-Vakuutus1

126

-Kalkitus2
Yhteensä

34841

Työresurssi
138 160
Työn tarve
131 106
Erotus
7 54
Ostotyön tarve
0
0
1
Uusista investoinneista.
2
Kalkitusvähennys nykyiseen tuotantosuunnitelmaan verrattuna.

Maatalousyrittäjät laativat lopuksi osa-aikaisen kasvinviljelyn tuotantosuunnitelman, jossa
he toimivat yhteistyössä maitotilayrityksen kanssa ja ulkoistavat kasvinviljelyn. Kasvinviljelyn ulkoistamisen jälkeen heidän työnmenekkinsä on noin 80 tuntia vuodessa. Tuotantosuunnitelman mukaan kokonaiskatetuotoksi muodostuu noin 19 000 €. Jos pellot vuokrataan,
niistä saa vuokratuottoa noin 16 000 €. Tässä tapauksessa maatalousyrittäjät ovat halukkaampia vuokraamaan peltonsa kuin ryhtymään osa-aikaiseen kasvinviljelyyn.

6.6. Yhteisnavetta
Maatalousyrittäjät päättävät selvittää yhteisnavettayrittämisen edellytyksiä. Maatalousyrittäjät kokevat, että he eivät kykene omin voimin kehittämään maidontuotantoa tavoitteidensa
mukaisesti ja hyödyntämään tuotantoteknologiaa, automaatiota ja suuruuden ekonomiaa täysimääräisesti toimintaympäristössään. He selvittävät kahden muun nuoren maitotilayrittäjäperheen kanssa yhteisnavetan perustamisen edellytyksiä. He tiedostavat, että strategisen ajattelun ja tavoitteiden on oltava yhtenevät. Heillä on yhteiset arvot ja näkemys yritystoiminnan
kehittämisestä. He tiedostavat, että vastuualueiden ja tehtävien jaolla saadaan erikoistumishyötyjä, mutta heidän on hallittava kaikki maidontuotannon perustehtävät, jotta kukin pääsee
vuorollaan irtautumaan vapaalle. Yhteisnavetan perustaminen vaatii uutta ajattelutapaa ja kykyä kyseenalaistaa totutut toimintatavat. Yhteisnavettayrittäjinä he olisivatkin edelläkävijöitä
alueellaan.
Tuotannon suunnittelu lähtee ajatuksesta, että he itse keskittyvät maidontuotantoon ja verkostoitumalla ratkaisevat työhuippujen työvoimatarpeen. Lypsylehmien ruokinta muutetaan
uuden tuotantoteknologian mukaiseksi eli tuotostasoa nostetaan, mikä toteutetaan lehmien
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ruokintaa muuttamalla, syyspoikivien lehmien osuutta lisäämällä, tuotanto-oloja parantamalla ja jalostukseen panostamalla. Resurssit kohdennetaan uudelleen. He myyvät koneensa,
laitteensa ja kalustonsa ja siirtävät eläimensä apporttina yhteisnavetalle. Kasvinviljely yhdistetään palvelemaan kokonaisuutta uuden tuotantoteknologian mukaisesti. He vuokraavat peltonsa yhteisnavetalle. Yhteistyökumppanit vastaavat kasvinviljelystä. Näillä toimilla saadaan
peltoa, pääomaa, työvoimaa ja osaamista yhteisnavetan käyttöön.
Maatalousyrittäjäperheet päättävät laatia yhteisnavetalle tuotantosuunnitelman, jossa he rakennuttavat yhdessä navetan ja hankkivat sinne koneet, laitteet ja kaluston. Yhteisnavettaan
rakennetaan hieho- ja vasikkaosastot. Uusi yhteisnavetta rakennetaan nykyaikaiseksi ja tuotantoa automatisoidaan. Koneet, kalusteet ja laitteet hankitaan kokonaisuuteen sopiviksi.
Uusi tekniikka, automaatio ja yrityskoon vaikutus vähentävät työnmenekkiä noin 30 prosenttia lypsylehmää kohti yksin yrittämiseen verrattuna (80 lypsylehmää). Yhteisnavettayrittäjät
tekevät yhdessä työaikasuunnitelman. Taulukossa 6.13 esitetään yhteisnavettayrittäjien
suunnitelma työvoiman käytöstä. Yhteisnavettayrittäjien ei tarvitse varata omaa työvoimaresurssia siinä määrin työhuippujaksoille (TH) kuin itse yritettäessä.
Taulukko 6.13. Yhteisnavetan käytettävissä oleva vakituinen työvoimaresurssi.
Yhteisnavetta
TH1
TH2
TH3 Kesä*
Talvi
Vuosi
Jakson alkupäivä
10.touko 11.kesä 15.elo 1.touko 17.loka
Jakson loppupäivä
24.touko 21.kesä 3.syys 16.loka 30.huhti Yhteensä
365
Jaksossa päiviä
(15)
(11)
(20)
131
196
13
9
16
38
Jaksossa työhuippupäiviä
301
Normaalit työpäivät
123
178
339
Työpäiviä yhteensä
26
Lomapäivät
8
18
Työtunteja päivää ja henkeä kohti:
Maatalousyrittäjä 1
8
8
8
6
5
Maatalousyrittäjä 2
8
8
8
6
5
Maatalousyrittäjä 3
8
8
8
6
5
Maatalousyrittäjä 4
7
7
7
5
4,5
Maatalousyrittäjä 5
7
7
7
5
4,5
Maatalousyrittäjä 6
7
7
7
5
4,5
Lomittajat
7,5
7,5
Työtunteja jaksossa:
1932
Maatalousyrittäjä 1
104
72
128
738
890
1932
Maatalousyrittäjä 2
104
72
128
738
890
1932
Maatalousyrittäjä 3
104
72
128
738
890
1682
Maatalousyrittäjä 4
91
63
112
615
801
1682
Maatalousyrittäjä 5
91
63
112
615
801
1682
Maatalousyrittäjä 6
91
63
112
615
801
585
Lomittajat, 3 henkilöä
180
405
11427
Yhteensä
585
405
720
4239
5478
0
Vähennetään: metsä- ja sivuansiotyöt
0
0
585
405
720
4239
5478
11427
Maatalouteen käytettävissä
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Yhteisellä strategialla yritystoiminta saadaan tehokkaaksi koko kumppaniverkoston tasolla.
Yhteisnavettaa ja verkostoa johdetaan ammattitaitoisesti, jolla saadaan kilpailuetua. Kun
kumppanit ovat yksituumaisia, ymmärtävät velvoitteensa ja vastuunsa, kaikki yhteistyöosapuolet hyötyvät. Yhteisnavettayrittämisellä ja verkostoitumalla tavoitellaan tuotannon tehostamista, yksikkökustannusten alentamista, työtaakan vähentämistä, työn helpottamista, riskien hallinnan parantamista, vastuun jakamista, osaamispääoman kasvattamista ja myös lisää
vapaa-aikaa.
Peltoa yhteisnavetalla on käytettävissään 360 hehtaaria, mikä rajaa lehmämäärän 240 lehmäksi. Navetan taloudelliseksi käyttöiäksi arvioidaan 25 vuotta ja sen koneiden ja laiteiden
12 vuotta. Navetan jäännösarvoksi arvioidaan 20 % ja sen koneiden ja laitteiden jäännösarvoksi 10 % hankinta-arvosta. Kun navettaa sekä koneita ja laitteita käytetään saman verran
vuosittain, vuotuinen poisto ja korko lasketaan annuiteettimenetelmällä niiden hankinta-arvon ja nykyhetkeen diskontatun jäännösarvon erotuksesta. Kun kyseessä ovat nuoret maatalousyrittäjät, he voivat saada lisäinvestointiavustusta ja korkotukilainaa. Taulukossa 6.14 esitetään yhteisnavettainvestoinnin kustannukset ja yhteisnavetalle hankittavien koneiden ja
laitteiden investointikustannukset.
Taulukko 6.14. Yhteisnavettainvestoinnin kustannukset.
€

osuus
rakennusinvestointi

DJA

DT

AT

Aika Korko Annuiteetti

1625000

0,45

investointiavustus

731250

0,55

investointimeno

893750 41649 0,2330 0,0782

25 0,060

66657

875000
393750
481250 26798 0,5568 0,1128

12 0,050

54297

215000
0
215000 30237 0,7032 0,1516

8 0,045

32596

kone- ja laiteinvestointi
investointiavustus
0,55 investointimeno
0,45

Muut koneet
investointiavustus
1,00 investointimeno
1
diskontattu jäännösarvo
2
diskonttaustekijä
3
annuiteettitekijä
0,00

Taulukossa 6.15 esitetään yhteisnavetan tuotantosuunnitelma. Suunnitteluun käytetään taulukon 5.27 lukuja. Lypsylehmän yhdistetyn tuotannonhaaran (lehmä yhteisnavetta yhd.) tiedot saadaan uusi teknologia -kohdan riviltä neljätoista. Rehuohran (urakointi/suojavilja) tiedot saadaan riviltä kaksi. Organisointituotto, karjanlannan arvo ja työnmenekit määritetään
samalla tavalla kuin nykyisessä tuotantosuunnitelmassa. Taulukon 6.15 alaosasta havaitaan,
että lisätyövoimaa tarvitaan 555 tuntia. He palkkaavat yhdessä kahden muun maatalousyrittäjäperheen kanssa työntekijän. Lomittajat tekevät 585 tuntia.
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Taulukko 6.15. Yhteisnavetan tuotantosuunnitelma.
Tuotannonhaarat
Lypsylehmä yhdistetty
Rehuohra
Johto- ja kunnossapito
Lannan levitys
Yhteensä
+Organisointituotto
+Karjanlannan arvo
- Palkkamenot
Yhteensä
-Korko, poisto, vuokra1

Eläin- Pinta-ala Kate + tuki
määrä
ha
Yht: €
TH1 TH2 TH3 Kesä Talvi
EPO
LPO
250
267,58
582869 487 248 442 3761 5410 383390 331387
92,42
41929
0
0
83
0
11939
50
360,00

624798 537 278
1710
564
10536
616536

30425

-Vakuutus1

10860

Yhteensä

2

500

600

575 4261 6010 383390 343326

2570
293131

Työresurssi
Työn tarve
Erotus
Ostotyön tarve
1

50

279550

-Kunnossapito1

-Kalkitus2

30

585 405
537 278
48 127
0
0

720 4239 5478
575 4261 6010
145
-22 -532
0
-22 -532

Omatyö
10523
Yht:
555

Uusista investoinneista.
Lisäkalkitus nykyiseen tuotantosuuntaan verrattuna.

6.7. Tuotantosuunnitelmien vertailu
Katetuottomenetelmällä lasketaan korvausta kiinteille tuotantopanoksille. Lyhyellä aikavälillä ne ovat muuttumattomia. Pitkällä aikavälillä kaikki tuotantopanokset ovat muuttuvia,
joten kiinteitä kustannuksia esiintyy vain sitä lyhemmällä aikavälillä. Korvaus kiinteille kustannuksille merkitsee pääoman kartuttamista rakennusten, koneiden ja laitteiden uusintaa
varten sekä korvausta maatalousyrittäjien työpanokselle. Arvioitaessa tuotannon edullisuutta
ainoaksi arviointiperusteeksi ei siten riitä tuotantosuunnitelman antama kokonaiskatetuotto.
Katetuottomenetelmän tuloksia hyödynnettäessä on myös tiedostettava, että maatalousyritysten katetuotot eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska kiinteiden panosten käyttö eroaa yrityksittäin ja niiden tuottokyky on erilainen. Lisäksi työnmäärä vaihtelee maatalousyrityksittäin, tuotannonhaaroittain ja tuotantomenetelmittäin. Pienikin katetuotto voi johtaa kannattavaan tuotantotoimintaan, jos kiinteiden panosten määrä on vähäinen.
Taulukossa 6.16 esitetään vaihtoehtoisten tuotantosuunnitelmien keskeiset tulokset. Vertailukohtana on nykyinen tuotanto. Taulukossa esitetään tuotannon laajuudet ja tuotantosuunnitelmien katetuotot vuotta ja työtuntia kohti laskettuina. Tarkasteluaikavälin pidetessä yhä
suurempi osa kustannuksista tulee muuttuvaksi. Mm. maatalousyrityksen rakennus-, kone-
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ja laiteinvestointien vuotuiskustannukset eivät sisälly lyhyen aikavälin katetuottoon (katetuotto 1), mutta ne otetaan tarkasteluun mukaan tarkasteluaikavälin pidetessä (katetuotto 2).
Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta tehdä maatalousyrityksen ulkopuolisia töitä, jolloin saadaan mm. ansiotuloja. Kun katetuottoon 2 lisätään ansiotulot ym. tulot, saadaan katetuotto 3,
joka kuvaa pitkän aikavälin tuotantosuunnitelmien taloudellista edullisuutta.
Taulukko 6.16. Vaihtoehtoisten tuotantosuunnitelmien vertailu91.

Tuotannonhaara
Lypsylehmä
Uudistushieho
Lihasonni
Lihasika
Emakko
Siitosemakko
Säilörehu
Laidun
Rehuohra
Rehukaura
Ruis
Rypsi
Viherlannoitusnurmi
Herne (kaura tukena)
Yhteensä ha
Katetuotto 1, €
-Investointikustannukset**, €
-Pellon nettovuokra, €
-Uusitt. koneet, laitteet ym.***, €
Katetuotto 2, €
+Ansiotulot ym.
Katetuotto 3, €

Päätoimiset
Osa-aikaiset
Yks. Nykyinen Maidon- Liha- Porsas- Viljan- Luomu- Yhteistuotanto sonni tuotanto tuotanto
vilja
navetta*
kpl
38
80
250
kpl
13,3
28
87,5
kpl
400
kpl
kpl
185
kpl
74
ha
28,29
77,35
86,54
241,71
ha
16,24
8,28
25,87
ha
16,64
29,87
28,96
90,00
15,00
92,42
ha
13,55
25,50
17,11
ha
10,00
11,41
ha
15,00
ha
5,63
11,41
ha
5,70
74,72 115,50 115,50 115,50
45,63
45,63
360,00
106223 191388 175693 190048
33473 36328 205512
10700
67628 52072
69474
1911
1487
65802
10182
24455 24455
24455
26030
23673
10259 10259
13398
9251
9251
61668
89047 88907
82722
22310 25590 113681
5000
70000 70000
61668
89047 93907
82722
92310 95590 113681

Muutos nykyiseen, €
Katetuotto 2, €/h

15,15

27379

32239

21053

30642

33922

52013

21,66

24,98

21,50

63,72

61,86

32,41

*HUOM! taloutta kuvaavat luvut esitetään maatalousyrittäjien osuutena yhteisnavetasta (1/3).
**Uudet investoinnit
***Suunnitteluaikavälillä uusittavat koneet, laitteet ym. (tulevat ajan myötä muuttuviksi)

Taulukon 6.16 tulosten mukaan maatalousyrittäjien tuotantosuunnitelmaksi valitaan yhteisnavetan rakentaminen yhdessä kahden muun maatalousyrittäjäperheen kanssa. Maatalousyrittäjät kokevat yhteisnavetan parempana ratkaisuna kuin oman 80 lypsylehmän navetan rakentamisen. Myös osa-aikaiseen kasvinviljelyyn siirtyminen on mahdollista, jos maidontuotantosuunnitelmia ei voida käytännössä toteuttaa. Kasvinviljelyn tuotantosuunnitelmissa katetuotto työtuntia kohden on suurempi kuin muissa tuotantosuunnitelmissa. Lihasonnin kasvatuksen ja porsastuotannon tuotantosuunnitelmat hylätään, koska maatalousyrittäjät kokevat ne heille vieraiksi ja ne eivät erotu heille parhaimmiksi vaihtoehdoiksi.
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Taulukon katetuottoja tulkittaessa on tiedostettava, että tuotantoon sidotun kiinteän työpanoksen ja pääoman
määrä eivät ole samoja tuotantosuunnitelmittain, joten ne eivät ole tulkittavissa perinteisten katetuottolaskelmien mukaisina suhteellista kannattavuutta kuvaavina lukuina.
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7. Tuotantosuunnitelman valinnan perusteet
Matti Ryhänen
Maatalousyrityksen johtamisen perusta on strategia, joka muunnetaan käytännön toimiksi.
Tuotannon suunnittelulla ohjataan maatalousyrityksen kasvinviljelyn, kotieläintuotannon ja
muun toiminnan keskinäisiä suhteita niin, että päästään parhaaseen kokonaistaloudelliseen
tulokseen. Tuotantosuunnitelmien tulosten lisäksi päätösten tueksi tarvitaan tietoa tulos- ja
kannattavuuslaskelmista sekä riskien arviointia. Tässä luvussa maatalousyrityksen kannattavuus, taloudelliset tulokset, maksuvalmius ja vakavaraisuus määritetään tuotannon suunnittelun näkökulmasta ja maatalousyrittämisen riskit analysoidaan herkkyystarkasteluilla. Tuotannon suunnittelussa otetaan tarkasteluun mukaan kaikki kustannukset, joihin sisältyvät
myös maatalousyrittäjän työpanoksen ja oman pääoman vaihtoehtoiskustannukset. Tältä osin
tuotannon suunnittelun kustannukset eroavat kirjanpidon kustannuksista, jossa vaihtoehtoiskustannuksia ei ole luettu kustannuksiksi, vaan ne sisältyvät tulokseen.

7.1. Laskentatoimi päätöksenteon apuvälineenä
Laskentatoimi on osa maatalousyrityksen informaatiojärjestelmää, jolla kerätään ja merkitään muistiin maatalousyrityksen toimintaa kuvaavat määrä- ja arvoluvut. Laskentatoimen
tehtävät jaetaan tietojen rekisteröintiin ja hyväksikäyttöön. Rekisteröinti- ja hyväksikäyttötehtävät kytkeytyvät toisiinsa. Mitä paremmin rekisteröinti toteutetaan, sitä paremmin hyväksikäyttö onnistuu. Rekisteröintiä eli muistiin kirjaamista toteuttaa kirjanpito. Kirjanpito
tuottaa informaatiota, jota maatalousyrittäjät, rahoittajat ja maatalousyrityksen muut sidosryhmät hyödyntävät maatalousyritystä koskevissa päätöksissä ja taloudellisen tuloksen jakamisessa. Hyväksikäyttö toteutetaan ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen avulla. Jaon perustana ovat hyväksikäyttäjät, kuuluvatko he yrityksen ulkopuolisiin vai sisäisiin sidosryhmiin.
Ulkoinen laskentatoimi on lainsäädännön säätelemää. Se tuottaa tärkeimpinä tuotoksina tuloslaskelman ja taseen. Ulkoisen laskentatoimen tehtäviä ovat maatalousyrityksen tuloksen
laskeminen maatalousyrittäjän omaan käyttöön, taloudellisen tilan selvittäminen rahoittajille
sekä lakisääteisten tulo- ja varallisuusselvitysten laatiminen viranomaisille. Ulkoisella laskentatoimella tuotetaan tietoa pääsääntöisesti maatalousyrityksen ulkoisille sidosryhmille,
mutta sitä hyödyntävät myös maatalousyrittäjät omassa päätöksenteossaan.
Sisäisen laskentatoimen keskeinen tehtävä on maatalousyrittäjän avustaminen liiketoiminnan suunnittelussa ja maatalousyrityksen johtamisessa. Sisäinen laskentatoimi antaa päätöksille kvantitatiiviset perusteet ja auttaa kohdistamaan resurssit sinne, missä ne tuottavat parhaiten. Laskenta on maatalousyrityskohtaista. Sisäinen laskentatoimi palvelee maatalousyrityksen toiminnan kehittämistä. Lainsäädäntö ei rajoita sisäistä laskentaa, joten se voidaan
suunnitella palvelemaan maatalousyrittäjän tarpeita paremmin kuin ulkoinen laskentatoimi.
Laskentatoimi antaa tietoa toteutuneesta taloudellisesta tuloksesta. Se kertoo sen, miten maatalousyrittämisessä on menneisyydessä onnistuttu. Suunnittelulaskelmat tuottavat arvioita
tulevaisuuden kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja kassavirroista.
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Laskentatoimen tuottamien tunnuslukujen arvot ja niiden muutokset johtuvat mm. reaaliprosessien, hintojen, tukien ja toimintaympäristön muutoksista. Suunnittelu ulottuu pitkälle
tulevaisuuteen, joten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaaviin tuloksiin
sisältyy epävarmuutta. Siten herkkyystarkastelut on ulotettava myös laskentatoimen yhteyteen. Yksittäinen tunnusluku irrallaan tulkittuna voi johtaa päätöksentekijää harhaan. Yksittäiset tunnusluvut on tulkittava varauksella, jos tunnuslukujen taustalla olevia prosesseja ym.
ja hintojen määräytymistä ei tunneta riittävällä tarkkuudella. Kuviossa 7.1 esitetään strategian, taloudellisten tavoitteiden ja laskentatoimen välinen yhteys. Lihavoidulla tekstillä kuvataan tuotannon suunnittelun kannalta keskeiset osa-alueet.

STRATEGIA
Ulkoinen
laskentatoimi

Menneisyyttä kuvaavat
laskelmat ja lyhyen
aikavälin tulevaisuutta
kuvaavat laskelmat

TALOUDELLISET tavoitteet

Sisäinen
laskentatoimi

Tulevaisuutta
kuvaavat pitkän
aikavälin laskelmat

Kuvio 7.1. Strategian, taloudellisten tavoitteiden ja laskentatoimen välinen yhteys.

7.1.1. Tulos-, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmat
Maatalousyrittäjä tarvitsee päätöksenteon tueksi tuotantosuunnitelmia vastaavat tulos-, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmat92. Tuotantosuunnitelmista hän saa tiedot tuotantoprosessien suorituskyvystä, tuotteiden ja panosten hinnoista sekä maataloustuista. Tulos-, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmilla tiivistetään tietoa tunnusluvuiksi, jotka kuvaavat maatalousyrityksen taloudellista tulosta, kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Pitkän aikavälin tarkasteluissa kannattavuus on keskeisin päätöksiin vaikuttava tekijä, sillä maatalousyrityksen menestyminen on kannattavuuden varassa. Maksuvalmius ja vakavaraisuus
ovat rahoituksen järjestämisen kannalta avainasemassa. Lyhyellä aikavälillä rahoituksen romahtaminen voi olla kohtalokasta, vaikka maatalousyrittäminen pitkällä aikavälillä olisi kannattavaa. Maidontuotannon tulos-, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmat esitetään taulukossa 7.1. Korvaus suunnittelulle ja johtamiselle (management) esitetään omana rivinään,
sillä sen vaihtoehtoiskustannus eroaa suorittavasta työstä. Taulukossa 7.3 esitetään kootusti
92

Tässä julkaisussa ei esitetä yleisellä tasolla maatalousyritysten tuloslaskelmaa, taselaskelmaa ja tunnuslukuja.
Niistä on olemassa erinomainen esitys LUKE:n Taloustohtorissa.
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keskeiset taloudelliset tunnusluvut. Niitä voidaan käyttää nykyisen tuotannon ja kilpailevien
tuotantosuunnitelmien vertailuun.
Taulukko 7.1. Maidontuotannon tulos-, kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmat.
TUOTOT JA KUSTANNUKSET (vuosi 2020)
KOKONAISTUOTTO (sisältää välituotteet)
Tuotto
Lypsylehmä
80
Uudistushieho
28
Säilörehu
77,35
Laidun
8,28
Rehuohra
29,87
Yhteensä
Tuet
Lypsylehmä
80
Uudistushieho
28
Säilörehu
77,35
Laidun
8,28
Rehuohra
29,87
Yhteensä
Organisointituotto
Luontoisluovutukset metsätaloudelle
- traktorin kiinteät kustannukset
Muut luontoisluovutukset

x
x
x
x
x

4288
1450
788
643
500

=
=
=
=
=

343067
40600
60921
5324
14922

x
x
x
x
x

0
0
590
590
590

=
=
=
=
=

0
0
45634
4885
17626

464835

68145
553

Yhteensä
LIIKEKUSTANNUS (sisältää välituotteet)
Muuttuvat kustannukset (pl. liikepääoman, eläinpääoman korko)
Lypsylehmä
80 x
2543 =
203426
Uudistushieho
28 x
1215 =
34017
Säilörehu
77,35 x
860 =
66495
Laidun
8,28 x
376 =
3113
Rehuohra
29,87 x
632 =
18879
- karjanlanta
1221
Yhteensä
- Tilapäisen työvoiman palkat (+ sos. kulut)
- Vakuutusmaksut (maatalouden osuus)
- Kalkitus (keskimäärin vuotta kohti)
- Kunnossapitokustannukset
- maatalousrakennukset
- perusparannukset
- koneet ja kalusto
- Yleiskustannukset, joita edellä ei ole huomioitu
- poltto- ja voiteluaine
- eläkemaksut
- sähkö
- puhelin
- henkilöauto
- ammattilehdet ja kirjallisuus
- kurssimaksut
- posti- ja toimistokulut
Yhteensä

533532

324710
10291
5080
1910
5704
987
7409
1250
4745
800
420
865
590
255
340
365356
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Kiinteät kustannukset
- Vieraan vakituisen työvoiman palkat (+sos. kulut)
- Maatalouden juoksevat työt (viljelijäperhe)
- tuotanto
3639 x
0,5 - kunnossapito
237 x
0,5 - suunnittelu ja johto
237 x
- Poistot
- maatalousrakennukset
- perusparannukset
- koneet ja kalusto
- Pellon vuokra
- Kiinteistövero ym.
LIIKEKUSTANNUS YHTEENSÄ (pl. verot)

15,50 =
15,50 =
22,50 =

11222
1956
26491
24455
2116
496984
36548

LIIKEYLIJÄÄMÄ
PÄÄOMA (maatalous)
Peltoa (oma)
45,63 x 5200 =
Tontin arvo (maatalousrakennusten)
Perusparannukset, ml. uudistus
Maatalousrakennukset, ml. uudisrak.
Navetan koneet ja kalusto, ml. uudishank.
Koneet ja kalusto, ml. uudishank.
Kotieläimet
Liikepääoma
MAATALOUSPÄÄOMA
Vieras pääoma (velat)
Oma pääoma
Omavaraisuusaste
Maataloustulo
Kannattavuus-%
Kannattavuuskerroin

56403
3666
5321

237276
5500
33887
293033
105875
96567

0,03 7118
0,03
165
0,03 1017
0,06 17582
0,05 5294
0,045 4345

122685
115427
1010249
549268
460982
45,63

0,03 3681
0,03 3463
0,0422 42664

91249
3,62
1,08

Taulukon 7.1 alaosassa on esitetty maidontuotannon tuotantosuunnitelman mukaisia tulos-,
kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmien tuloksia sekä tuotantoon sidotut oman ja vieraan
pääoman määrät. Maidontuotannon tuotantosuunnitelman mukainen maataloustulo on
91249 € (maksettavat korot ovat 10689 €). Maataloustulo kuvaa sitä osaa kokonaistuotosta,
joka jää maatalousyrittäjien omalle työlle korvaukseksi ja oman pääoman koroksi. Maatalousyrittäjien tulonmuodostuksessa maidon hintatuen ja suorien peltotukien (117216 €) merkitys on suuri. Maatalousyrityksen suuri tukiriippuvuus lisää institutionaalista riskiä. Koska
maataloustuloa laskettaessa ei oteta huomioon maatalousyrittäjän oman työn ja oman pääoman määrää, se ei kuvaa maatalousyrityksen kannattavuutta eikä kannattavuuskehitystä.
Maatalousyrityskohtainen kannattavuustaso ja -kehitys nähdään vasta, kun oman pääoman ja
oman työn käyttömäärät ja niissä tapahtuvat muutokset otetaan laskelmissa huomioon. Kannattavuusprosentti (kokonaispääoman tuottoprosentti) osoittaa maatalouteen sijoitetulle
pääomalle saatavan koron (3,62 %). Omavaraisuusaste on 45,63. Taulukossa 7.2 on esitetty
taloudellista tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen määrittäminen.
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Taulukko 7.2. Taloudellisen tuloksen, kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut.
Tulosta kuvaavat tunnusluvut
Maataloustulo kuvaa maatalousyrittäjäperheen työpalkaksi ja oman pääoman koroksi jäävää osuutta
kokonaistuotosta. Maataloustulo ei kuvaa yritystoiminnan kannattavuutta, sillä siihen eivät sisälly
maatalousyrittäjäperheen tekemän työn ja oman pääoman käyttömäärät.
Maataloustulo = kokonaistuotto - kustannukset ilman maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimusta
ja oman pääoman korkovaatimusta
Nettotulos jää koroksi yritystoimintaan sijoitetulle omalle pääomalle.
Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut
Yrittäjänvoitto kuvaa yrityksen euromääräistä (absoluuttista) kannattavuutta. Se lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset.
Kannattavuuskerroin kuvaa maataloustulon suhdetta oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summaan. Kun se on 1,00, maataloustulo on yhtä suuri kuin omalle työlle ja
omalle pääomalle asetetut palkka- ja korkovaatimukset. Työtä ja pääomaa käsitellään tasavertaisina,
joten kannattavuuskerroin mittaa tasapuolisesti pääomavaltaisen ja työvaltaisen tuotannon kannattavuuden. Se sopii myös erilaisten maatalousyritysten ja eri tuotantosuuntien väliseen vertailuun. Kannattavuuskerroin mahdollistaa eri vuosien kannattavuuden vertailun ilman deflatointia.
Kannattavuuskerroin = maataloustulo / (maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimus + oman pääoman korkovaatimus)
Työn tuotto (€/h) = kannattavuuskerroin * tuntipalkkavaatimus
Pääoman tuotto (%) = kannattavuuskerroin * korkovaatimus
Työn tuotto (€/h) ja pääoman tuotto (%) kuvaavat millainen korvaus omalle työtunnille ja omalle
pääomalle saadaan. Omaa työtä ja omaa pääomaa kohdellaan tasavertaisena, joten kannattavuusvertailu kohtelee työ- ja pääomavaltaisia maatalousyrityksiä tasapuolisesti.
Työansio kuvaa maatalousyrittäjäperheen maataloustyölle saamaa työtuloa. Oman pääoman korkovaatimus on asetettu etusijalle omaan työpanokseen nähden.
Työansio = maataloustulo - oman pääoman korkovaatimus
Työtuntiansio = työansio / työtuntimäärä
Oman pääoman tuotto on korvaus maatalousyrittäjäperheen omalle pääomalle. Maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimus on asetettu etusijalle omaan pääomaan nähden.
Oman pääoman tuotto = maataloustulo - maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimus
Oman pääoman tuottoprosentti = 100 * oman pääoman tuotto / oman pääoman määrä
Kokonaispääoman tuotto kertoo, minkä verran saadaan korvausta koko pääomalle.
Kokonaispääoman tuotto = nettotulos + korot ja rahoituskulut
Kokonaispääoman tuottoprosentti = 100 * (nettotulos + korot ja rahoituskulut) / taseen loppusumma
Vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut
Omavaraisuusaste mittaa maatalousyrityksen vakavaraisuutta ja rahoitusriskiä. Se lasketaan suhteuttamalla oma pääoma varojen koko määrään. Maatalousyritys on sitä vakavaraisempi ja rahoitusriski sitä pienempi, mitä korkeampi on sen omavaraisuusaste.
Omavaraisuusaste = 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma
Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa velkojen suhdetta yritystoiminnan laajuuteen.
Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * vieras pääoma / liikevaihto
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Kannattavuuskerrointa laskettaessa omalle työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä
maataloustulo jaetaan oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen
summalla, jolloin työ ja pääoma käsitellään tasavertaisena kannattavuuskerrointa laskettaessa. Kannattavuuskerroin osoittaa, minkä verran oman työn palkkavaatimuksesta ja oman
pääoman korkovaatimuksesta saavutetaan. Kun kannattavuuskerroin on 1,00, omalle työlle
ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä maataloustulo on yhtä suuri kuin tavoitteeksi asetetut
palkka- ja korkovaatimukset. Jos se on tätä pienempi, tavoitteisiin ei päästä. Kannattavuuskerroin kuvaa myös kannattavuuskehitystä, sillä se ottaa huomioon työn ja pääoman käytön
muutokset. Se sopii rahamääräisiä käsitteitä paremmin erikokoisten maatalousyritysten ja eri
tuotantosuuntien väliseen vertailuun. Se on suhteellinen kannattavuuskäsite, mikä mahdollistaa eri vuosien välisen kannattavuuden vertaamisen ilman deflatointia. Omalle pääomalle
ja omalle työlle asetetut tavoitteet saavutetaan, sillä kannattavuuskerroin on 1,08.
Taulukossa 7.3 esitetään nykyisen tuotannon ja kilpailevien tuotantosuunnitelmien keskeiset
liiketulokset, kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut, tuotantoon sidottavan pääoman määrä,
omavaraisuusaste ja maatalousyrittäjien työnmenekit. Yhteisnavetta antaa suurimman maataloustulon, kannattavuusprosentin ja kannattavuuskertoimen. Maatalousyrittäjä saa yhteisnavettayrittämisen lisäksi vuokratuottoa pelloistaan noin 16 000 € vuodessa. Maidontuotantosuunnitelma jää selkeästi yhteisnavettasuunnitelmaa huonommaksi. Nykyisen tuotannon
jatkamiselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Kasvinviljelyn tuotantosuunnitelmat soveltuvat
osa-aikaiseen maatalousyrittämiseen. Niissä velkamäärät ovat pienimmät ja omavaraisuusasteet suurimmat.
Taulukko 7.3. Kilpailevien tuotantosuunnitelmien tulosten ja kannattavuuden vertailu.
Mittari
Maataloustulo, €
Kannattavuusprosentti, %
Kannattavuuskerroin

Nykyinen Maidon- Kasvin- Luomu- Yhteistuotanto tuotanto tuotanto tuotanto navetta*
50243
91249
17428
20203 118991
-1,92
3,62
3,68
4,21
9,23
0,61
1,08
1,03
1,14
1,54

Maatalouspääoma, €
Omavaraisuusaste, %
Maatalousyrittäjien työpanos, h

610083 1010249 361910 359246
81,80
45,63
90,33
90,26
4070
4112
350
414

663980
44,57
3508

*HUOM! Yhteisnavetassa euromääräiset luvut ja työtunnit esitetään maatalousyrittäjien osuutena yhteisnavetasta (1/3).

7.1.2. Maksuvalmiuslaskelmat
Tuotantosuunnitelman mukaan maatalousyrittäjillä on kannattavan yrittämisen edellytykset.
Investointipäätökseksi ei yksin riitä taloudellisen tuloksen ja kannattavuuden määrittäminen,
sillä investoinnit on kyettävä rahoittamaan. Kannattavaksi arvioitu investointi ei välttämättä
ole rahoituksellisesti mahdollinen, sillä investointimenon ja investoinnin tuottaman tulovirran välinen aikaero voi muodostua niin pitkäksi, että rahoittajat pitävät sitä liian riskipitoisena
eivätkä lähde rahoittamaan hanketta. Voimakkaan yrityskoon kasvattamisen myötä maata-
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lousyrityksen lainamäärä kasvaa usein suureksi kuten esimerkkimaatalousyrityksessä. Tällöin maksuvalmiuslaskelman merkitys liikkeenjohdon apuvälineenä kasvaa entisestään. Jopa
kaikkein kannattavimmilla maatalousyrityksillä saattaa olla tilapäistä puutetta käteisestä. Siten myös maksuvalmiuden tilapäisen heikkenemisen ennakointi ja rahoituksen suunnittelu,
miten häiriöistä selvitään, ovat tärkeä osa liikkeenjohdollista tehtävää.
Investointimenot on maksettava niitä tehtäessä, mutta tulot kertyvät vasta vuosien kuluessa.
Siksi maatalousyrittäjän on koottava investointeja varten joko omaa pääomaa ja/tai hankittava lainapääomaa93. Lainasta aiheutuu vuotuismaksuja, joista on suoriuduttava sovitusti.
Maksuvalmiuslaskelmalla selvitetään, kyetäänkö rahoitus järjestämään ja selviydytäänkö maksuista niiden erääntyessä. Maksuvalmiuden ylläpidon peruskysymyksiä ovat tuotannon kyky
tuottaa tulovirtaa ja rahoituksen tasapaino. Maksuvalmiuden suunnittelussa käytetään kassavirtaan perustuvaa maksuvalmiuslaskelmaa (tulo- ja menoarvio). Maksuvalmius on kyettävä
säilyttämään kaikissa oloissa.
Maksuvalmiuslaskelma eroaa maatalousyrityksen tulos- ja kannattavuuslaskelmista siinä,
että se sisältää kaikki rahavirrat, jotka virtaavat kassaan ja kassasta kuten ansiotyön, muun
yritystoiminnan sekä metsä- ja yksityistalouden kassatulot ja -menot. Se ei sisällä ei-rahallisia tuottoja ja kustannuksia kuten maan arvon nousua tai laskua ja poistoja. Se sisältää tulojen
ja menojen ajoituksen. Maksuvalmiuslaskelma laaditaankin mm. kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista tarkastelua varten. Siinä esitetään rahan lähteet ja käyttökohteet.
Rahan lähteitä ovat:
 kassavarat,
 tuotteiden myyntitulot,
 tuet,
 muun yritystoiminnan tulot ja sivuansiot,
 omaisuuden myyntitulot kuten esim. koneiden, metsän ja tonttien myyntitulot ja
 lainat (saadaan selville sitten, kun kassamenot on saatu määritettyä).
Rahan käyttökohteita ovat:
 maatalouden juoksevat menot,
 investointimenot kuten mm. maan, rakennusten, koneiden ja eläinpääoman hankinta,
 muun yritystoiminnan menot (metsätalous, muu yritystoiminta),
 sivuansiotalouden menot,
 velkojen kuoletus ja korkomenot,
 maatalousyrittäjien yksityistalouden menot ja
 verot.
Maksuvalmiuslaskelman laadinnassa hyödynnetään tuotannon suunnitteluaineistoa ja suunnittelun tuloksia. Taulukossa 7.4 esitetään esimerkkinä maidontuotantosuunnitelman (80 lehmää) maksuvalmiuslaskelma. Suunnitteluvuonna valmistaudutaan navettainvestointiin. Seuraavana vuonna investoidaan, nostetaan investointituki ja laina taulukon 7.4 mukaisesti, samalla myydään tarpeettomaksi jäävät koneet ja laitteet. Lainamäärä mitoitetaan siten, että se
93

Nykyään investointituet kattavat merkittävän osan rahoitustarpeesta.
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riittää rakentamiseen, koneiden hankintaan sekä eläin- ja liikepääoman kasvun kattamiseen.
Investointivuoden jälkeen tulot ja menot kasvavat, kunnes lopulta saavutetaan suunnitelman
mukainen tuotanto. Poistoja ei tehdä, jos samanaikaisesti ei ole mahdollisuutta lyhentää lainaa. Jos poistomahdollisuudet loppuvat ja samanaikaisesti lainojen lyhennykset ovat suuret,
maksuvalmius voi olla suuressa vaarassa. Veroja maksetaan investointivuonna ja kahtena
seuraavana vuonna vähiten.
Taulukko 7.4. Maksuvalmiuslaskelma94.
2017
TULOT
Kotieläintulot
Kasvinviljelytulot
Suorat yksikkötuet
- kotieläintalous
- kasvinviljely
Investointituki
Muut tulot
Omaisuuden realisointi
- tuotantoeläinten myynti
- koneiden myynti
- pelto, metsämaa, tontit
Metsätalouden rahatulot
Sivuansiotalouden rahatulot
Korkotulot ja osingot
Lainaa
Yhteensä

134202

44085

2018

2019

2020

2021

2022

130000 250000 300000 337241 337241
20370

56115
360000

65000

68145

68145

68145

68145

350

70

150
180
275
180
200
595895
178357 1227530 318325 368770 405566 405586

MENOT
Kotieläinmenot
35183
35000 75000 108905 108905 108905
Kotieläinten hankinta
74485
Kasvinviljelymenot
27776
55832 83889 83889 83889 83889
Pellon vuokra
10182
17318 24455 24455 24455 24455
Muut menot (maatalous)
20423
30000 38000 40646 40646 40646
Investointimenot
15000 895000
Lainojen hoitomenot
- sukupolvenvaihdoslainat
17186
16798 16410 16021 15633 15245
- muut lainat
35923 47575 47370 47165 46959
Metsätalouden rahamenot
3710
150
150
150
150
150
Sivuansiotalouden rahamenot
Yksityistalouden menot
28000
30000 32000 34000 65000 34000
Kiinteistövero
105
95
2116
2116
2010
1809
Muut verot
21930
6020 13764 15997 30617 33515
Yhteensä
179494 1196620 333358 373549 418469 389573
Kassa 1/1
Kassan muutos
Kassa 31/12
Velan määrä 31/12

94

15000
-1138
13862
128217

13862 44772 29739 24960 12056
30910 -15033
-4779 -12903 16013
44772 29739 24960 12056 28070
700062 650266 600006 549268 498036

Esimerkiksi kuukausitason maksuvalmiuslaskelmilla arvioidaan rahan riittävyyttä vuoden sisällä.
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Taulukkoa 7.4 varten tietoja saadaan seuraavista lähteistä:
1. Tuotantosuunnitelmasta ja katetuottolaskelmista saadaan viljelyalat, kotieläinten määrät,
tuotokset ja muuttuvien panosten käyttö. Niiden avulla lasketaan kassatulot ja -menot.
2. Tuotantosuunnitelmassa on määritetty välituotekäyttö. Jos rehuviljaa tuotetaan enemmän
kuin kotieläimet syövät, ylijäämä myydään, mistä saadaan kassatuloja. Eläimille syötetty
rehu tuottaa kassatuloa, kun kotieläintuotteita myydään.
3. Taulukosta 7.1 saadaan suorat tuet sekä vieraan työvoiman palkkamenot, kunnossapitomenot, vakuutusmaksut, eläkemaksut ja vuokrat.
4. Tuotantosuunnitelmasta saadaan investointimenot (pelto, rakennukset, koneet, kalusto,
salaojitus, tuotantoeläimet) ja pääomapanosten myyntitulot sekä investointituet.
Lisäksi maksuvalmiuslaskelmaan tarvitaan seuraavat tiedot:
1. maatalouden ulkopuoliset rahatulot ja -menot (mm. metsätalouden rahatulot ja -menot ja
sivuansiotalouden rahatulot ja -menot),
2. korkomenot ja -tulot sekä osingot,
3. lainan kuoletukset,
4. verot ja
5. arvio yksityistalouden menoista.
Viisihenkisen maatalousyrittäjäperheen yksityistalouden menoihin lisätään tarvittaessa asuinrakennuksen rakentamismenot tai remonttimenot sekä muut yksityistalouden investointimenot.
Taulukon 7.4 alalaidassa esitetään kassa vuoden ensimmäisenä päivänä, kassan muutos, joka on
kassatulojen ja -menojen erotus. Viimeisellä rivillä esitetään kassa vuoden lopussa. Se siirretään
seuraavan vuoden alkavaksi kassaksi. Toiseksi viimeiseltä riviltä nähdään, riittääkö rahoitus. Jos
jakson alun kassavarojen ja nettokassavirran summa on negatiivinen, on hankittava lisärahoitusta, sillä kassa ei voi olla negatiivinen. Jos kassassa ei ole varoja, vajaus on täytettävä joko
omaisuuden myynnillä tai lisälainalla, muutoin maatalousyritys voidaan hakea selvitystilaan.
Maksuvalmiuslaskelman mukaan navettainvestointi voidaan toteuttaa, mutta maksuvalmius ei
kestä suuria riskejä. Maidontuotantosuunnitelman suuri lainamäärä on iso riski. Hakkuutulot
ovat vähäiset, sillä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä metsää hakattiin runsaasti.
Kilpailevien tuotantosuunnitelmien maksuvalmiuslaskelmat laaditaan samalla periaatteella kuin
maidontuotannon edellä. Yhteisnavetan tuotantosuunnitelman ja osa-aikaisten kasvinviljelyn
tuotantosuunnitelmien maksuvalmiudet ovat paremmat kuin edellä esitetyn maidontuotannon
tuotantosuunnitelman maksuvalmius. Yhteisnavetan tuotantosuunnitelmassa velan määrä on
maatalousyrittäjää kohden pienempi kuin maidontuotantosuunnitelmassa. Yhteisnavetan
velkoja voidaan lyhentää suunnitellusti ja rahaa jää maatalousyrityksen kehittämiseen ja
reserviksi riskien hallintaan95. Osa-aikaisessa kasvintuotannossa velkaa on vähän. Osa-aikaiset
maatalousyrittäjät voivat hajauttaa pääomaansa ja työpanostaan eri tulolähteisiin.
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Maksuvalmiuden ylläpitoon liittyy vakavaraisuus, jonka avulla maatalousyrityksessä pystytään hankkimaan
tarvittaessa lisärahoitusta. Vakavaraisuutta voidaan kuvata velkojen ja varojen välisellä suhteella. Mitä pienempi
on maatalousyrityksen velkojen suhde varoihin, sitä vakavaraisempi yritys on.
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7.2. Maatalouden riskit ja herkkyystarkastelu
Maatalousyrityksen johtamisesta, suunnittelusta ja päätöksenteosta on kirjoitettu luvuissa
2−3 pääosin ennakoitavissa olevista lähtökohdista ja luvussa 4 taloustieteellisistä perusteista
ja päätöksentekosäännöistä riskittömässä toimintaympäristössä. Näissä luvuissa tavoitteena
on ollut antaa maatalousyrittäjille perusteet tehdä hyviä liikkeenjohdollisia päätöksiä. Oletus
ennakoitavissa olevasta toimintaympäristöstä helpottaa uusien päätöksentekosääntöjen ja käsitteiden ymmärtämisessä. Todellinen toimintaympäristö maatalousyrittämisessä ei ole kuitenkaan täysin ennakoitavissa, sillä elämme epävarmuuden maailmassa.
Monet päätökset maataloudessa vaikuttavat pitkälle ajanjaksolle, jolloin toimintaympäristön
muutokset vaikuttavat joskus tulevaisuudessa saavutettaviin tuloksiin suurestikin. Mitä pidempi aikaväli päätöksenteosta on toteutumaan, sitä suuremmaksi muodostuu riski, että päätöksenteon aikaan ennakoitu tulos poikkeaa toteutuvasta tuloksesta. Maataloustuotannossa
kasvi- ja kotieläintuotteiden hinnat vaihtelevat. Säät ja taudit vaikuttavat tuotosmääriin. Maatalousyrittäjä ei voi tai hän voi vain vähäisessä määrin vaikuttaa biologisten prosessien nopeuteen, mikä vaikeuttaa sopeuttamistoimien tekemistä tuotantoprosesseissa.
Odottamattomat positiiviset vaihtelut toimintaympäristössä parantavat maatalousyrittäjän taloudellista asemaa mutta negatiiviset eli epäedulliset vaihtelut kuten kuivuus, liialliset sateet,
sairaudet sekä panosten hintojen nousut ja tuotteiden hintojen laskut voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa yritystoiminnan. Maatalousyrittäjän on varauduttava riskeihin ja epävarmuuteen. Maatalousyrittäjä varautuu riskeihin ja epävarmuuteen vaihtoehtoisilla skenaarioilla. Yhden vaikkapa todennäköisimmän skenaarion varaan tehty tuotantosuunnitelma on
riskialtis, sillä toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Lisäskenaariot eivät poista riskejä,
mutta ne vähentävät vaikeuksiin joutumisen todennäköisyyttä, sillä ne tuottavat tietoa riskien
ja epävarmuuden vaikutuksista. Tuotannon suunnitteluun yhdistetyn riski- ja skenaariotarkastelun avulla maatalousyrittäjä oppii varautumaan vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin. Skenaarioita valittaessa kannattaa tehdä mitä tapahtuu jos -kysymyksiä.

Riskit
Kaikkiin maatalousyrittäjän päätöksiin sisältyy riskejä. Maatalousyrittäjä ei voi välttää riskejä, mutta niitä ottamalla hän voi saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Maatalousyrittäjän on sisällytettävä riskien tarkastelu eksplisiittisesti eli seikkaperäisesti tuotannon
suunnittelun yhteyteen. Samalla hänen on tarkasteltava haluaan ja kykyään kantaa riskejä.
Tässä yhteydessä kannattaa selvittää ja tarkastella riskien hallintakeinoja sekä niiden käytöstä
aiheutuvia kustannuksia. Maatalousyrittäjä päättää, mitkä riskit hän kantaa itse ja mitkä hän
ulkoistaa maksua vastaan jonkun muun kannettavaksi.
Ihmiset ovat yleensä riskien karttajia, joten riskien otolle haetaan korvausta eli preemiota.
Kun riskien koetaan kasvavan, niille vaaditaan lisäpreemiota. Henkilökohtaiset ominaisuudet, ikä, kokemus ja varallisuus vaikuttavat riskinottohaluun ja -kykyyn. Pitkällä aikavälillä
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parhaan tuoton sijoitetulle pääomalle antaneet yritykset ovat olleet riskipitoisimpia. Riskin
kasvaessa odotetut tuotot ovat myös kasvaneet. Maatalousyrittäjä joutuu miettimään kohdallaan, millaisia riskejä on halukas ottamaan ja millaisia kyvykäs kantamaan. Pitkän aikavälin
kannattavuusedellytysten parantamisen vastapainona on lisääntynyt konkurssin vaara.
Yleensä riskejä havainnoidaan vaihtoehtoisten tulosten todennäköisyyksien avulla. Todennäköisyysjakaumat kuvaavat oletusta riskien toteutumisesta. Analyyseissä käytetään tilastotiedettä ja tunnuslukuja. Lähestymistapaa kutsutaan objektiivisten todennäköisyyksien määrittämiseksi. Se soveltuu esimerkiksi hintariskien analysointiin, jossa hintavaihteluille voidaan määrittää todennäköisyydet historian perusteella. Lähestymistapaa ei voida hyödyntää
yksittäisen spesifin investoinnin tapaukseen, koska historiallista aineistoa ei ole käytettävissä. Näissä tapauksissa hyödynnetään subjektiivista todennäköisyyttä, joka pohjautuu maatalousyrittäjän näkemykseen, kokemukseen ja osaamiseen. Ne vaihtelevat henkilöittäin, joten maatalousyrittäjät tekevät erilaisia päätöksiä.
Teoreettisesti riski voidaan määrittää onnistuneiden ja epäonnistuneiden tapahtumien vaihteluna. Riskillä ymmärretään yleensä yritystoimintaan liittyvää epävarmuutta tulevaisuudesta
ja mahdollisuutena menettää jotakin arvokasta. Yleensä riskin toteutumiseen oletetaan liittyvän satunnaisuus ja jokin todennäköisyys siitä, miten toimintaympäristössä muutokset tapahtuvat. Epävarmuutena nähdään tapahtumat, joille ei voida määrittää todennäköisyyttä.
Maatalouden riskit poikkeavat osittain muun yritystoiminnan riskeistä, sillä maatalous on
vahvasti sidoksissa elolliseen luontoon ja maatalousyrittämistä ohjataan voimakkaasti maatalouspolitiikalla, mihin liittyy omat epävarmuustekijänsä. Maatalouden yritystoimintaan
liittyvät riskit voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti:
 Tuotantoriski aiheutuu luontoon liittyvien tekijöiden kuten sääolojen, tautien ja tuholaisten esiintymisen sekä karjan sairauksien ennalta arvaamattomuudesta.
 Tekninen riski voi realisoitua esimerkiksi ottamalla käyttöön uutta tuotantoteknologiaa kuten koneita, laitteita ja automaatiota, sillä ne eivät välttämättä toimi aina oletetusti. Toisaalta vanhaan teknologiaan luottaminen voi hidastaa yritystoiminnan kehittämistä ja siten aiheuttaa kilpailukyvyn menettämistä ja voiton pienenemistä.
 Hintariski eli markkinariski johtuu siitä, että panosten ja tuotteiden hinnat vaihtelevat niiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun panosten ja tuotteiden hinnat eivät ole
varmasti tiedossa, niiden vaihteluista aiheutuva riski näkyy tuottojen ja kustannusten
vaihteluina.
 Institutionaalinen riski aiheutuu yhteiskunnan toimista kuten maataloustukien ja
korvausten leikkaamismahdollisuudesta sekä lakien, asetusten ja ohjeistusten muuttamisesta. Hallinnollisten päätösten ennakointi on vaikeampaa kuin markkinoiden
muutosten ennustaminen.
 Henkilöriski kuten onnettomuudet, sairaudet, kuolema ja avioero voivat uhata toiminnan jatkuvuutta ja aiheuttaa huomattavaa tulonmenetystä. Ammattitaitoisen työntekijän menettäminen voi vaikuttaa suuresti tuotantotoiminnan tuloksiin, sillä se voi
aiheuttaa tuottojen menettämistä ja kustannusten nousua.
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Liikeriski koostuu tuotanto-, hinta-, henkilö- ja institutionaalisten riskien yhteisvaikutuksesta, mikä liittyy kaikkiin epävarmuustekijöihin, jotka vaikuttavat maatalousyrityksen kannattavuuteen.
Rahoitusriski aiheutuu maatalousyrityksen rahoitusrakenteesta. Riski kasvaa, kun
vieraan pääoman osuutta tai määrää kasvatetaan maatalousyrityksessä. Maatalousyrittäjän on kyettävä maksamaan vieraan pääoman käytöstä aiheutuvat kustannukset.
Koron nousu voi joskus olla yllättävän nopeaa, mikä voi vaarantaa maksuvalmiuden.

Riski voidaan nähdä kaksisuuntaisena, jos siihen liittyy tappion lisäksi voiton mahdollisuus.
Osa taloudellisen toiminnan riskeistä on luonteeltaan kaksisuuntaisia, sillä ne tuottavat tappiota tai voittoa. Hintariskit ovat kaksisuuntaisia, sillä niihin liittyy sekä tappion että voiton
mahdollisuus. Hinnat voivat muuttua maatalousyrittäjän kannalta huonoon tai hyvään suuntaan. Riskit voidaan jakaa perusliiketoiminnan ja rahoituksen riskeihin. Maatalousyrityksen
perusliiketoiminta on häiriöaltis, sillä tuotantoprosessien, laitteiden ja/tai toimintojen häiriöt
sekä eläinten sairastavuuden vaihtelut ja inhimilliset virheet ovat mahdollisia. Rahoitusriskillä ymmärretään rahoituksen riittävyyteen liittyvää riskiä eli miten maatalousyrityksen rahoitusmahdollisuudet kattavat tulevan liiketoiminnan tarpeet. Laajasti ymmärrettynä rahoitusriskiin sisältyvät myös luotto- ja markkinariski, joka muodostuu tuotteiden ja panosten
hintariskeistä sekä korko- ja valuuttariskeistä.
Maatalousyritys on osa yhteisöä, jonka toimet vaikuttavat maatalousyrityksen toimintaedellytyksiin. Maatalousyritys on sidoksissa asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, naapureihin ja
muuhun yhteiskuntaan. Muutokset toimintaympäristössä voivat johtaa riskien toteutumiseen.
Maatalousyrityksen tuotantoprosessien ja liiketoimintaympäristön tarkastelulla maatalousyrittäjä voi arvioida perusliiketoiminnan riskejä, varautua niihin ja tarvittaessa suojautua
niiltä. Myös virheelliset päätökset on hyväksyttävä, sillä kukaan ei tee pelkästään oikeita
päätöksiä. Päätöksiä epävarmuuden maailmassa voidaan parantaa, kun huolella tehtyjä analyysejä hyödynnetään päätösten tukena.

Riskien hallinta
Vaikka maatalousyrittäjä ei voi hallita riskejä, hän voi varautua niihin. Hyvään liiketoimintaosaamiseen kuuluu riskien ja epävarmuuden tiedostaminen sekä keinojen ja välineiden
hallinta, millä voidaan vähentää riskien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Maatalousyrittäjällä on käytettävänään monia tapoja suojautua riskeiltä ja vähentää niiden vaikutusta taloudelliseen tulokseen96. Monipuolinen tuotanto on ollut maataloudessa perinteinen tapa hallita riskejä. Viljakasvien hinnat ja sadot korreloivat yleensä keskenään, koska sääolot, resurssit ja osaaminen ovat samankaltaiset. Siten kasvinviljelyssä hajauttamalla saatava riskin
alentaminen voi jäädä esimerkiksi viljoihin hajauttamalla vähäiseksi. Kotieläin- ja kasvituotannon yhdistämisellä voidaan vähentää riskiä edellistä paremmin. Kasvintuotannossa kasvien viljelyolosuhteiden parantaminen kuten peltojen salaojittaminen ja maan rakenteesta
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Riskianalyyseihin voi tutustua syvällisesti niitä käsittelevän kirjallisuuden avulla.
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huolehtiminen vähentävät satovaihtelun riskiä. Hintavaihteluriskiä voidaan vähentää myymällä viljaa useissa erissä eri ajankohtina.
Maataloustuotannossa hajauttaminen vähentää tehokkuutta ja tuottavuutta, jolloin kustannuksena on erikoistumishyötyjen menettäminen. Nykyään suomalaiset maatalousyrittäjät
erikoistuvat ja panostavat ydinliiketoimintaan. Siitä on tullut vallitseva tapa toimia etenkin
kasvavissa kotieläinyrityksissä. Nautakarja- ja maitotilayrityksissä erikoistuminen ja ydinliiketoimintaan panostaminen mahdollistavat taloudellisen tuloksen parantamisen perinteiseen omavaraiseen karjatalouteen verrattuna. Maatalousyrittäjä tarvitsee riskien hallintaan
uusia tapoja, keinoja ja menetelmiä. Monilla kasvinviljelytiloilla hajauttamista on mahdollista tehdä sijoittamalla työpanosta maatalouden ulkopuolisiin töihin ja pääomaa maatalouden ulkopuolisiin sijoituskohteisiin. Maatalousyrittäjille riskien hallintaan on kehitetty myös
erilaisia toimitussopimuksia, futuureita, optioita ja varastointisopimuksia.
Maatalousyrittäjille on kehitetty monenlaisia vakuutuksia, joilla voidaan vähentää riskien
toteutumisen vaikutuksia. Niitä voidaan hankkia suoraan vakuutusyhtiöistä tai osuuskuntien
välityksellä. Korkoriskiä voi pienentää esimerkiksi sopimalla kiinteästä korosta, mutta tällöin yleensä korkokustannus kasvaa suojautumisen vuoksi. Myös pitämällä hyvää maksuvalmiutta voi varautua riskeihin, mutta tällä menetelmällä menetetään mahdollisuus hankkia
lisätuottoja sijoittamalla likvidi reservi muualle. Osa maatalousyrittäjistä varautuu kasvinviljelyn riskeihin pitämällä ylikapasiteettia konepääomassa normaalioloihin verrattuna, jotta
voisi varmistaa sadonkorjuun, mutta siitä aiheutuu lisäkustannuksia.

Herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyyseillä voidaan tarkastella riskien toteutumisen vaikutuksia maatalousyrityksen taloudelliseen tulokseen, kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Herkkyysanalyyseillä
tarkastellaan tuotantoprosesseihin liittyvien riskien, panosten ja tuotteiden hintojen vaihtelun sekä tukien ja tukimuotojen muutosten vaikutusta maatalousyrityksen taloudelliseen tulokseen, kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Vaikka alkuperäinen tuotantosuunnitelma
näyttäisi hyvältä realistisina pidettävien oletusten osalta, saattaa taloudellinen tulos, kannattavuus ja maksuvalmius muuttua riskien toteutuessa. Tuotteiden ja panosten hintojen sekä
tukipolitiikan ja satovaihteluiden vuoksi perusskenaarion tulokset voivat muuttua suurestikin.
Käytännössä herkkyysanalyysi laaditaan muuttamalla tuotannon suunnittelussa laskelmien
lähtöarvoja ja sopeuttamalla tuotantoprosessit niitä vastaaviksi. Tuotantoprosesseihin valitaan uusia hintasuhteita vastaavat optimipanoskäytöt ja -tuotokset. Esimerkiksi taulukossa
5.9 maidon hinta muutetaan vastaamaan uutta hintaa ja taulukossa 5.8 tehdään uutta hintasuhdetta vastaavat panosten ja tuotoksen muutokset. Tämän jälkeen laskelmat tehdään uudelleen. Alkuperäistä ratkaisua ja herkkyysanalyysiratkaisua vertaamalla nähdään, miten
herkkiä taloudellinen tulos, kannattavuus ja maksuvalmius ovat maidon hinnan muutoksen

214

suhteen. Herkkyystarkastelua voidaan jatkaa muuttamalla jonkin toisen tekijän kuten rehuviljan ja lannoitteen hintaa tai tukien määrää.
Herkkyysanalyysiä voidaan tehdä myös karkealla tasolla käyttämällä analyysissä alhaisia,
keskimääräisiä ja korkeita hintoja sekä vaihtelemalla sato- ja tuotostasoja. Tuloksia vertailemalla saadaan nopeasti käsitys, miten hinta- ja määrämuutokset vaikuttavat kannattavuuteen, taloudelliseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. Herkkyysanalyysi antaa konkreettisen
kuvan, millainen riski kytkeytyy hinta- ja määrämuutoksiin. Herkkyysanalyysillä voidaan
tutkia, minkä tekijöiden suhteelliset eli prosentuaaliset muutokset vaikuttavat eniten tuloksiin. Herkkyysanalyyseillä voidaan tarkastella myös sopeutumisedellytyksiä toimintaympäristön ja tuotantoteknologian muutoksiin.

7.3. Tuotantosuunnitelman valinta
Kun vaihtoehtoiset tuotantosuunnitelmat on analysoitu huolellisesti, monipuolisesti ja syvällisesti, maatalousyrittäjä tekee valinnan toteutettavaksi suunnitelmaksi. Parhaan tuotantosuunnitelman valitseminen voi joskus olla vaikea tehtävä, sillä paras vaihtoehto ei välttämättä
aina ole itsestään selvä. Monesti valinta päätoimisen ja osa-aikaisen maatalousyrittämisen
väliltä voi olla vaikeasti ratkaistavissa. Myös tuotantosuunnitelmien riskit ovat usein erilaiset, mikä vaikeuttaa valintaa. Vaikka valinta olisi vaikea, se joudutaan tekemään, sillä päätöksentekoa ei voida loputtomiin siirtää. Joka tapauksessa maatalousyrittäjä joutuu valitsemaan toteutettavan tuotantosuunnitelman tai luopumaan maatalousyrittämisestä.
Kun esimerkin maatalousyrittäjät valitsevat toteutettavaa tuotantosuunnitelmaa, asettavat he
vastakkain niiden edut ja haitat. He pohtivat ratkaisua vision, strategisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisen sekä riskien hallinnan näkökulmista. Herkkyysanalyysi toi lisäinformaatiota päätöksentekoon. Esimerkin maatalousyrittäjät huomasivat, miten riskialtis navettainvestointi on toteuttaa omin voimin. Navettainvestointi joutui uuteen valoon herkkyysanalyysin jälkeen. Osa-aikaisen maatalousyrittämisen tuotantosuunnitelma näytti kokonaistarkastelussa hyvältä, vaikka se tuotti maatalouden osalta selkeästi pienemmän taloudellinen
tuloksen kuin päätoiminen maatalousyrittäminen. Vähäinen työ- ja pääomapanoksen tarve
mahdollistaisi heille maatalousyrityksen ulkopuolisen työn ja siten hyvän kokonaistaloudellisen tuloksen. Osa-aikaisessa kasvinviljelyssä riskit ovat pienimmät.
SWOT -analyysin (taulukko 3.3) mukaan maatalousyrittäjien vahvuuksia ovat maidontuotannon tuotanto-osaaminen ja taloudellinen osaaminen. Yhteistyöhalukkuus tuo mahdollisuuksia hakea perinteisestä maatalousyrittämisestä poikkeavia tapoja kehittää maatalousyrittämistä. Maatalousyrittäjien strategiapohdintojen mukaan maidon- ja naudanlihantuotanto
sekä osa-aikaiset kasvinviljelyvaihtoehdot ovat heille sopivimmat. He selvittivät syvällisesti
näiden vaihtoehtojen sopivuuden yritystoiminnakseen. Kotieläintalouden tuotantosuunnitelmien toteuttaminen mahdollistaa päätoimisen maatalousyrittämisen, mutta niissä velka kasvaa suureksi, mikä kasvattaa riskiä. Maidontuotantosuunnitelman toteuttamisessa riskit ovat
suurimmat. Kasvinviljelyn tuotantosuunnitelmissa vieraan pääoman tarve on vähäisin ja SPV
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-velkaa voidaan lyhentää etupainotteisesti. Kasvinviljelyvaihtoehdoissa maatalousyrittäjät
voivat mennä ansiotyöhön ja hajauttaa pääomaansa ja työpanostaan.
Maatalousyrittäjät haluavat panostaa maidontuotantoon, sillä se on heidän ydinosaamistaan
ja kiinnostuksensa kohde. Strategian, tuotannon suunnittelun tulosten, maksuvalmiuslaskelmien ja herkkyysanalyysin tulosten pohjalta he aikovat rakentaa kahden muun maitotilayrittäjäperheen kanssa yhteisnavetan ja olla rakentamassa sitä tukevaa yhteistyöverkostoa. He
pyrkivät ulkoistamaan kasvinviljelyn sekä karjanlannan käsittelyn ja levittämisen verkostokumppaneille. Jos yhteisnavetan perustamisessa ja verkoston kokoamisessa onnistutaan, yhteisnavetta antaa vaihtoehtoisista tuotantosuunnitelmista suurimman maataloustulon, kannattavuusprosentin ja kannattavuuskertoimen. Maatalousyrittäjät saavat yhteisnavettayrittämisen lisäksi yhteisnavetalta vuokratuottoa pelloistaan noin 16 000 € vuodessa. Jos yhteisnavetan ja verkoston rakentamisessa epäonnistutaan, seuraavana vaihtoehtoina on osa-aikainen
kasvinviljely tai peltojen vuokraaminen naapurin maitotilayrittäjälle ja siirtyminen päätoimisesti maatalouden ulkopuolisiin töihin.
Strategian laadinnan, tuotannon suunnittelun, tulos- ja kannattavuusvertailujen sekä riskiarviointien pohjalta esimerkin maatalousyrittäjät tiedostavat taloudelliset mahdollisuutensa ja
yrittämiseen liittyvät riskit. He tiedostavat, että yksin yrittämisessä ja yhteisnavetassa on erilaisia riskejä. Esimerkin maatalousyrittäjät näkevät omalla kohdallaan nämä riskit yhteisnavettayrittämisessä pienemmiksi kuin yksin yrittämisessä. He tiedostavat yhteisnavettayrittämisen
riskit ja hyväksyvät ne. He päättävät toteuttaa kumppaneidensa kanssa yhteisnavettainvestoinnin ja verkostoitua muiden maatalousyrittäjien kanssa.
Yhteistyön laajetessa ja syvetessä riippuvuus kumppaneista kasvaa, jolloin strategisen johtamisen merkitys korostuu. Yhteistyökokonaisuutta on johdettava, joten maatalousyrittäjien on
osattava olla myös johdettavina, sillä kaikkea ei voi enää itse päättää. Oman päätäntävallan
väheneminen ja omista toimintatavoista joustaminen on osin epämiellyttävää mutta välttämätöntä, jotta yhteistyön hyödyt saavutetaan. Esimerkin maatalousyrittäjät kokevat yhteistyön edut haittoja suuremmiksi. Heidän mukaansa suurin riski on, että uusia kannattavia vaihtoehtoja ei uskalleta toteuttaa. Tällöin vaarana on, että maatalousyrityksen kehittämistoimista
luovutaan, mikä pitkällä aikavälillä johtaa yritystoiminnan edellytysten loppumiseen.
Kun tuotantosuunnitelma on valittu ja päätös suunnitelman toteuttamisesta on tehty, tarvitaan
siirtymäkauden suunnitelma, miten nykyisestä maatalousyrittämisestä siirrytään tuotantosuunnitelman mukaiseen maatalousyrittämiseen. Siirtymäkausi toteutetaan muutosprojektina, jolle laaditaan oma toteutussuunnitelma ja toteutukselle laaditaan aikataulu. Muutosprojektia varten tarvitaan suunnitelmat mm. rakennustarvikkeiden, työvoiman ja rahoituksen
hankinnasta. Rakennusprojekti toteutetaan maataloustuotannosta erillisenä hankkeena, jolle
laaditaan omat aika- ja budjettitavoitteet. Muutosprojektin aikana huolehditaan riittävästä
eläin- ja liikepääoman hankinnasta, jotta tuotantotoiminta saadaan käyntiin täydessä mitassa
muutosprojektin valmistuttua. Muutosprojektille tarvitaan vastuuhenkilö, joka vastaa siitä,
että projekti toteutetaan suunnitellusti aikataulun ja budjetin raameissa.
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8. Tuotantosuunnitelman toteutumisen valvonta
Matti Ryhänen ja Timo Sipiläinen
Tuotantosuunnitelman toteutumisen valvonta on tärkeää, jotta maatalousyrittäjä saavuttaisi
tavoitteensa. Jos käytännön tulokset poikkeavat tavoitetuloksista, suunnitelman pohjalta voidaan arvioida jälkikäteen, missä epäonnistuttiin ja mitä voidaan parantaa. Jälkikäteisarviointi
tuottaa tietoa maatalousyrityksen toiminnan kehittämistarpeista, auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja tuotantosuunnitelman edelleen kehittämisessä. Maatalousyrittäjä voi valvoa tuotantosuunnitelman toteutumista resurssien käytön tehokkuuden, kannattavuuden, rahoituksen
järjestämisen ja tuotannonhaarojen hyödyntämisen näkökulmista.
Kun tuotantosuunnitelman mukainen kehittämisprojekti on valmis, maatalousyrittäjä ryhtyy
toimimaan tuotantosuunnitelman mukaisesti. Hän ei kuitenkaan voi jatkaa maatalousyrityksen toimintaa pelkästään tuotantosuunnitelman varassa. Hänen on reagoitava toimintaympäristön muutoksiin kuten panosten ja tuotosten hintojen vaihteluihin sekä säätilan ja maatalouspolitiikan ohjaustoimien muutoksiin. Maatalousyrittäjän on tehtävä muutoksia toimintaansa, jos niillä on mahdollista parantaa yritystoiminnan kannattavuutta. Monesti maatalousyrittäjä joutuukin sopeuttamaan yritystoimintaansa niin lyhyellä kuin keskipitkällä aikavälillä toimintaympäristön muutoksien vuoksi.

8.1. Tuotantosuunnitelman toteutumisen kontrollointi
Maatalousyrittäjän on kyettävä mittaamaan systemaattisesti ja luotettavasti tavoitteidensa toteutumista. Tässä työssä hän voi hyödyntää tuotantosuunnitelman tietoja, benchmarkingmaatalousyrityksiä ja myös historiallisia muutoksia maatalousyritysten taloudellisissa tuloksissa, hinnoissa ja tuotoksissa. Jos maatalousyrittäjä liittyy kannattavuuskirjanpitoyritykseksi97, hän saa monipuolista vertailutietoa käytettäväkseen. Tällaiset tiedot ovat hyödyllisiä maatalousyritysten keskinäisessä vertailussa, jos vertailua kyetään tekemään samanlaisten maatalousyritysten välillä samalla maantieteellisellä alueella ja myös eri alueiden välillä.
Historiallisista aineistoista saadaan kuva, miten maatalousyrityksen kehittämistoimissa on
onnistuttu aikojen saatossa. Sitä voidaan hyödyntää myös vertailuaineistona vuosittaisten
säätilojen, hintojen ja muiden tekijöiden vaikutusten analysoitiin.
Maatalousyrityksen toiminta muodostuu reaaliprosessista ja rahaprosessista. Maataloustuotanto edustaa reaaliprosessia ja maatalousyrityksen rahaliikenne rahaprosessia. Reaaliprosessin tapahtumat ilmenevät aikaa myöten maatalousyrityksen rahaprosessissa positiivisina tai
negatiivisina muutoksina. Esimerkiksi maitotilayrityksessä lypsylehmien ruokinnan kehittämisen seurauksena voi kokonaistuotto kasvaa lypsylehmien tuotoksen kasvamisen vuoksi.
Rahaliikenne muodostuu pääasiassa panosten hankintamenoista ja tuotteiden myyntituloista
sekä maataloustukien sekä ympäristö- ja hyvinvointikorvausten saannista.
97

Julkaisun esimerkkiyrityksen tuloksia voidaan vertailla kannattavuuskirjanpitotilojen keskiarvotuloksiin Luken Taloustohtorisivuston Maa- ja puutarhatalouspalvelussa osoitteessa www.luke.fi/taloustohtori/maatalous
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Tuotantosuunnitelman toteutumista tarkastellaan aluksi koko maatalousyrityksen toiminnan
tasolla. Ensimmäinen tehtävä on laatia koko maatalousyritystä koskeva analyysi, jolla haetaan mahdollisia ongelmakohtia, joita voidaan ryhtyä ratkaisemaan. Taulukon 7.2 tunnusluvuilla maatalousyrityksen taloudellinen tilanne voidaan tiivistää avainluvuiksi, jotka kuvaavat kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Kannattavuus on keskeisin tunnusluku, sillä se kuvaa maatalousyrityksen pitkän aikavälin tulontuottamiskykyä. Heikkoon kannattavuuteen voivat vaikuttaa korkeat panosten hinnat, matalat tuotteiden hinnat, tuotantoprosessissa epäonnistuminen, liiallinen kiinteän pääoman määrä tarpeeseen nähden, resurssien tehoton hyödyntäminen tuotannossa ja liialliset yleiskustannukset.
Panosten ja tuotteiden hintavertailuilla saadaan tietoa, miten panosten hankinnassa ja tuotteiden myynnissä on onnistuttu. Markkinointiosaamisen puute tai tuotteiden puutteellinen laatu
voivat johtaa alhaisiin myyntihintoihin. Panosten ja pääoman hankinnassa voidaan epäonnistua maksamalla liikaa muihin maatalousyrittäjiin verrattuna. Tuotantotoiminnassa onnistuminen, tuotteiden myyntihinnat ja panosten ostohinnat vaikuttavat yhdessä tuottokustannussuhteeseen. Tuottokustannussuhde98 voidaan esittää seuraavasti:
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä ∗ 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
=
.
𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä ∗ 𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

(8.1)

Kannattava maatalousyritys voi kohdata maksuvalmius- ja vakavaraisuusongelmia. Jos maatalousyrittäjällä ei ole riittäviä rahavaroja, rahoituksen järjestäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja kasvattaa selvitystilaan joutumisen riskiä. Siten myös maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta ja niiden kehitystä on seurattava. Maatalousyrityksen johtamisessa on tärkeää
ymmärtää, että kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat keskenään kytköksissä ja
niistä on huolehdittava kaikissa mahdollisissa oloissa.

8.1.1. Vertailussa tiedostettavia asioita
Taulukon 7.2 tunnusluvut ovat hyödyllisiä maatalousyritysten taloudellisten tulosten keskinäisessä vertailussa ja tulosten ajallisen kehityksen tarkastelussa. Kun tunnuslukuja hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä, on tiedostettava, että korvaukset työpanokselle, pääomapanokselle ja liikkeenjohtotyölle on taulukossa 7.2 määritetty vaihtoehtoiskustannusten
perusteella. Tunnusluvut ovat keskenään vertailukelpoisia, kun vaihtoehtoiskustannukset
määritetään kaikissa maatalousyrityksissä systemaattisesti samalla tavalla vuodesta toiseen
ja vertailua tehtäessä pidetään mielessä, että tunnusluvut kuvaavat keskimääräisiä arvoja.
Kun tunnusluvut kuvaavat keskimääräisiä arvoja, niitä ei voida hyödyntää panosten käytön

98

Tässä yhteydessä taloudellista tehokkuutta tarkastellaan liiketaloustieteen näkökulmasta, jolloin kyse on tuottokustannussuhteen tarkastelusta ja vertaamisesta. Yleisessä taloustieteessä taloudellisella tehokkuudella tarkoitetaan voitto-, kustannus- tai tuottotehokkuutta eli esimerkiksi, miten suuri voitto suhteessa maksimaaliseen
saavutettavissa olevaan voittoon verrattuna saadaan.
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optimointiin tuotantoprosesseissa, koska siihen tarvitaan tietoa rajatuotoista ja rajakustannuksista. Esimerkiksi oman pääoman tuotto kuvaa keskimääräistä korvausta maatalousyrittäjäperheen omalle pääomalle. Se ei kuvaa millainen korvaus saadaan viimeiseksi investoidulle eurolle. Optimointia tarkastellaan myöhemmin luvussa 8.2.
Yritystoimintaa kehittävän maatalousyrittäjän on haettava vertailuperusta parhaiten menestyvistä maatalousyrityksistä. Ryhmäkeskiarvoja ei kannata käyttää vertailuperusteena, koska
ne eivät kuvaa tulevaisuuden tavoitetasoa. Heikoimmin menestyviä maatalousyrittäjiä lopettaa tuotannon, jolloin myös vertailuperusta muuttuu. Maatalousyritysten tunnuslukujen vertaamisessa niiden kehitystrendit ovat tärkeitä, koska niihin vertaamalla nähdään, miten oman
maatalousyrityksen kehittämisessä on onnistuttu suhteessa muihin maatalousyrittäjiin. Kannattavuuskirjanpidon tulokset antavat luotettavan kuvan maatalousyrityksen tuloksesta menneiltä vuosilta. Niistä ei kuitenkaan saada tietoa reaaliprosesseista, koska laskenta perustuu
rahamitallisiin tilinpäätöstietoihin ja tunnuslukuanalyyseihin.
Maatalousyritysten tunnuslukuja verrattaessa on tiedostettava, että niihin vaikuttavat myös
maatalousyrittäjän ikä ja maatalousyrityksen hallussapitoaika. Moni maatalousyrittämisen
juuri aloittanut maatalousyrittäjä saa huonoja kannattavuuden tunnuslukuja, sillä maatalousyrityksen kehittämistoimet ovat heillä vasta alkuvaiheessa ja maatalousyrityksen kannattavuutta rasittavat suuret investoinnit. Eläkkeelle siirtymistä suunnittelevat maatalousyrittäjät
voivat puolestaan muuttaa kiinteää pääomaansa kassavirraksi eli pidättäytyä investoinneista,
mikä näkyy parantuvana kannattavuutena.
Jos tunnuslukuja tarkasteltaessa ei oteta huomioon maatalousyrityksen kehitysvaihetta, tunnuslukujen vertailu voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. Poikkileikkausaineistoissa tunnuslukujonojen parhaimpaan ja heikoimpaan päähän tulevat yleensä poikkeavat havainnot,
jotka ovat seurausta poikkeuksellisen hyvistä tai huonoista sattumista. Poikkileikkausaineistoista onkin työlästä saada luotettavaa vertailuaineistoa päätöksentekoa varten. Vertailuaineistoksi tulisikin saada paneeliaineistoja, sillä ne kuvaavat samalla kertaa maatalousyritysten tunnuslukujen poikkileikkauksen ja myös niiden ajassa tapahtuvan kehityksen.

8.1.2. Reaaliprosessin suorituskyvyn mittaaminen
Tunnuslukuanalyysi antaa yleiskuvan maatalousyrityksen taloudellisesta tuloksesta ja kannattavuudesta. Rahaprosessia kuvaavalla tilinpäätösanalyysillä voidaan selvittää maatalousyrityksen taloudellinen tila ja kannattavuus. Se paljastaa maatalousyrityksen taloudellisen ja
tuotannollisen toiminnan onnistumisen. Syiden selvittämiseen tarvitaan yritystutkimusta,
joka sisältää edellisten lisäksi reaaliprosessin tutkimisen. Reaaliprosessin tarkastelulla haetaan tuotannollisia syitä heikkoon tai hyvään kannattavuuteen. Yritystoiminnan kehittämisessä ja kannattavuuden parantamisessa on oleellista tietää, mihin kohtiin reaaliprosessia ja
miten toimenpiteet on kohdistettava. Reaaliprosessin tapahtumat siirtyvät rahaprosessiin joko
positiivisena tai negatiivisena muutoksena. Siten reaali- ja rahaprosessin välillä on syy- ja

219

seuraussuhde. Lisäksi tarkastellaan, miten panosten käytön optimoinnissa on onnistuttu. Yritystutkimuksen tulosten perusteella voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Kuviossa 8.1
on esitetty yrityksen reaali- ja rahaprosessin yhteys eri analyysimuotoihin.

Kuvio 8.1. Yrityksen reaali- ja rahaprosessin yhteys eri analyysimuotoihin99.
Reaaliprosessia kuvaavien tunnuslukujen avulla saadaan kuva tuotantotoiminnan onnistumisesta suhteessa kilpailijoihin. Esimerkiksi maitotilayrittäjän kasvinviljely voi olla tehotonta
suhteessa kilpailijoihin, jolloin kasvinviljelyä tehostamalla taloudellista tulosta voidaan parantaa. Tehottomuutta voi olla myös maidontuotannossa, jolloin esimerkiksi tuottamatta jääneen maidon määrä heikentää taloudellista tulosta. Edellä esitetyillä esimerkeillä havainnollistettiin, että maidon- ja kasvintuotannon tarkastelun eriyttämisellä on mahdollista selvittää
yksityiskohtaisesti syitä huonoon taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen. Maatalousyrityksissä tarkastelua on siten tarpeen tehdä koko maatalousyrityksen tasolla ja tuotannonhaaroittain. Näin toimien maatalousyrittäjä voi hakea systemaattisesti ratkaisuja taloudellisen
tuloksen ja kannattavuuden parantamiseksi. Tehottomuutta poistamalla voidaan parantaa
koko maatalousyrityksen taloudellista tulosta ja kannattavuutta.
Maatalousyrittäjän tavoitteena on muuntaa reaaliprosessissa panokset tehokkaasti tuotoksiksi. Tuotannon tuottavuutta/tehokkuutta mittaamalla saadaan tietoa, missä mahdollista tehottomuutta esiintyy kuten esimerkiksi työpanoksen, pääomapanoksen tai peltoresurssin käytössä. Kasvi- ja kotieläintuotannon tuotanto- eli reaaliprosessin suorituskykyä voidaan mitata
tuotannon tehokkuutta ja/tai tuottavuutta kuvaavilla mittareilla. Niillä voidaan tarkastella
maatalousyritysten keskinäisiä tuottavuus-/tehokkuuseroja eli verrataan oman maatalousyrityksen tuotantotoiminnan tuottavuutta/tehokkuutta muiden maatalousyritysten tuotantotoiminnan tehokkuuteen. Tuotannon tuottavuutta100 voidaan mitata yleisessä muodossa seuraavasti:
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Laitinen, E. 1992. Yrityksen talouden mittarit. Ekonomia-sarja. Weilin & Göös. Espoo.
Liiketaloustieteessä käytetään usein määräsuhteesta ilmausta tehokkuus. Yleisessä taloustieteessä terminä
on tuottavuus (tai osatuottavuus).
100
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𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä
𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

(8.2)

Jos vertailu asetettuihin tavoitteisiin kertoo, että panosten käyttömäärä on tavoitteen mukainen mutta tuotosmäärä jää alle asetetun tavoitteen, tällöin panoksia ei ole käytetty tehokkaasti
hyväksi. Tällöin on selvitettävä mahdollisuutta kasvattaa tuotosmäärää pitäen panosten käyttömäärä ennallaan. Jos panosten käyttömäärä ylittää tavoitteen mukaisen määrän, tällöin on
selvitettävä mahdollisuutta vähentää panosten käyttömäärää pitäen tuotosmäärä ennallaan.
Reaaliprosessin suorituskykyä maidontuotannossa voidaan mitata osatuottavuuksilla kuten
esimerkiksi työn tuottavuudella (EKM kg/työtunti) ja pääoman tuottavuudella (EKM kg/€).

8.1.3. Tuotannonhaarojen suorituskyvyn tarkastelu
Kun heikko kannattavuus on havaittu ongelmaksi koko maatalousyrityksen tunnuslukujen
tasolla, mutta syitä heikkoon kannattavuuteen ei ole löydetty, niitä voidaan hakea vielä tuotannonhaarakohtaisella tarkastelulla. Etenkin jos maatalousyrityksessä on runsaasti tuotannonhaaroja, koko maatalousyrityksen tulosten analysoinnilla todellinen syy heikkoon kannattavuuteen voi jäädä selvittämättä. Heikko taloudellinen ja tuotannollinen tehokkuus voivat
johtua epäonnistumisesta jonkin tuotannonhaaran tuotantoprosessissa, panosten hankinnassa
tai tuotteiden myynnissä, joten tuotannonhaarojen tehokkuuden erillistarkastelu voi olla tarpeen.
Tuotannonhaarojen tarkastelussa voidaan hyödyntää aineiston hankinnassa aiemmin rakennettua informaatiojärjestelmää ja laskea katetuotot ja tuotantokustannukset tuotannonhaaroittain. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvinviljelyn tuotannonhaarojen valinnassa
ja niiden laajuuden määrittämisessä. Tuotantokustannukset tuotannonhaaroittain tuovat tietoa esimerkiksi kasvinviljelytuotteita myytäessä siitä, millä hinnoilla tuotantokustannukset
tulevat katetuiksi (= kokonaiskustannukset / sadon määrä). Jos tuotannonhaarojen välillä
esiintyy komplementti- tai suplementtisuhteita tai ne vaikuttavat toisiinsa haitallisesti, tällöin
tuotannonhaaroja on tarkasteltava yhdistettynä tuotannonhaarana.
Tuotannonhaarojen tunnusluvut voidaan määrittää erikseen ja verrata niitä tehokkaasti toimivien maatalousyritysten tunnuslukuihin. Jotkut tuotannonhaarat voivat olla kannattavia,
mutta toiset voivat olla kannattamattomia. Tuotannonhaarojen erillistarkastelulla on mahdollista erotella kannattavat tuotannonhaarat kannattamattomista, mikä mahdollistaa korjaaviin
toimiin ryhtymisen.

8.2. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin sopeuttamistoimet
Luvuissa 2−7 on perehdytty strategiseen johtamiseen ja tuotannon suunnitteluun. Niissä on
tuotettu tietoa maatalousyrittäjän pitkän aikavälin päätöksentekoa varten. Tämän julkaisun
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lopuksi perehdytään lyhyen ja keskipitkän aikavälin sopeuttamistoimiin, joilla vastataan hintojen vaihteluihin ja muiden tekijöiden muutoksiin. Maatalousyrittäjän lyhyen ja keskipitkän
aikavälin johtamistoimet ja päätöksentekoprosessi voidaan kiteyttää seuraaviin vaiheisiin:
1. ongelman havaitseminen ja tunnistaminen,
2. mahdollisuuksien kartoittaminen,
3. vaihtoehtojen määrittäminen,
4. tietojen kerääminen ja informaation hankkiminen,
5. vaihtoehtojen analysointi ja tarkastelu,
6. päätöksenteko,
7. päätöksen toteuttaminen,
8. jatkuva arviointi ja
9. strategian tarkistaminen tarvittaessa.
Kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, maatalousyrittäjälle tulee tarve sopeuttaa tuotantoa niin, että hän kykenee maksimoimaan voiton myös uudessa tilanteessa. Toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia on mahdollista analysoida tuotannonhaarakohtaisilla osittaistarkasteluilla. Tuotannonhaarakohtaista tuotannon suunnittelua tarvitaan koko
maatalousyrityksen tuotannon suunnittelun laadinnan jälkeen, kun maatalousyrittäjä vastaa
lyhyen ja keskipitkän aikavälin muutoksiin ja niistä nouseviin haasteisiin. Päivittäiset, kasvukauden ja sisäruokintakauden tuotannolliset ja liikkeenjohdolliset päätökset tarvitsevat tuekseen suunnittelua, jotta maatalousyrittäjä kykenee sopeuttamaan toimintaansa optimaalisesti toimintaympäristön muutoksiin.
Parastakin tuotantosuunnitelmaa on tarpeen hienosäätää, kun toimintaympäristössä tapahtuu
muutoksia. Tuotantosuunnitelman hienosäädöllä ja sopeuttamistoimilla voidaan vaikuttaa
maatalousyrityksen tuottoihin ja kustannuksiin. Hienosäätöä varten tarvitaan osittaistarkasteluja, joiden tuloksia hyödyntämällä on mahdollista lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä parantaa maatalousyrityksen taloudellista tulosta. Hintamuutosten tai teknologian kehittymisen
vuoksi maatalousyrittäjälle voi tulla ratkaistavaksi esimerkiksi, onko edullista käyttää urakointipalveluita, kannattaako kasveja vaihtaa viljelysuunnitelmassa tai voidaanko säilörehua
korjata yhteistyönä. Jos peltoa tulee tarjolle ostettavaksi ja vuokrattavaksi, hankitaanko sitä
ja jos hankitaan niin ostamalla vai vuokraamalla. Edellä kuvattuja tarkasteluja voidaan tehdä
osittaistarkasteluilla, sillä ne antavat riittävät vastaukset lyhyen ja keskipitkän aikavälin päätöksentekoa varten.
Osittaistarkastelua tehdään pääsääntöisesti rajakustannus- ja rajatuottotarkasteluina. Kuviolla 8.2 on havainnollistettu hintamuutoksen vaikutusta tuotantofunktiolla, samatuotoskäyrällä ja tuotantomahdollisuuksien käyrällä. Kuvion vasemman puoleisessa paneelissa on
esitetty panoksen ja tuotoksen hintasuhteen muutoksen vaikutus panoksen käyttöön ja sillä
saatavaan tuotokseen. Piste A kuvaa tuotantofunktiolla alkuperäistä pistettä ja nuolet kuvaavat panos-tuotossuhteen muuttamistarvetta, kun hintasuhde muuttuu. Kuvion 8.2 keskimmäisessä paneelissa piste B kuvaa alkuperäistä pistettä samatuotoskäyrällä. Nuolet kuvaavat panosten hintasuhteen muutoksen vaikutusta panosten käyttömääriin samatuotoskäyrällä. Ku-
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vion oikean puoleisessa paneelissa piste C kuvaa tuotantomahdollisuuksien käyrällä alkuperäistä pistettä. Nuolet kuvaavat tuotosten hintasuhteen muutoksen vaikutusta tuotosten tuottamismääriin tuotantomahdollisuuksien käyrällä. Jos maatalousyrittäjä hankkii lisäpeltoa,
johtaa se samatuotoskäyrän ja tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtymiseen origosta oikealle ja ylöspäin.

Tuotos

Panos

Tuotos

A

B

Panos

C

Panos

Tuotos

Kuvio 8.2. Osittaistarkastelun tuotantoteoreettiset lähtökohdat.
Osittaistarkasteluissa selvitetään aluksi, millaisia mahdollisuuksia on muuttaa tuotantoprosesseja (ks. kuvio 3.5), minkä jälkeen niiden vaikutukset muunnetaan rahamääräisiksi. Osittaistarkasteluissa on yleensä kyse pienten muutosten tarkasteluista, joten analysoitavaksi otetaan vain muuttuvien tekijöiden tuottojen ja kustannusten muutokset. Osittaistarkastelulla
saadaan vastaus, voidaanko sopeuttamistoimilla kasvattaa voittoa, onko tarpeellista muuttaa
tuotantoprosesseja vai jatketaanko tuotantotoimintaa ennallaan. Osittaistarkastelussa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
 Mitä tapahtuisi, jos suunnitelman muutos toteutettaisiin?
1. Mitä uusia tuottoja tai lisätuottoja saadaan?
2. Mitä nykyisiä kustannuksia voidaan vähentää tai poistaa?
3. Mitä nykyisiä tuottoja vähenee tai poistuu?
4. Mitä uusia ja lisäkustannuksia aiheutuu?
Seuraavaksi esitetään tuotantoprosessissa tehtävien muutosten mahdolliset vaikutukset lisätuoton saantiin, kustannusten alenemiseen, lisäkustannusten muodostumiseen ja tuottojen
alenemiseen.
 Lisätuotto: Lasketaan millainen lisätuotto saadaan, jos kilpaileva vaihtoehto otetaan
nykyisen tuotannon tilalle. Lisätuotto saadaan vain toteuttamalla muutettu suunnitelma, joten tätä tuottoa ei ole mahdollista saada nykyisellä suunnitelmalla.
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 Kustannusten aleneminen: Lasketaan kustannusten aleneminen, jos kilpaileva vaihtoehto otetaan nykyisen tuotannon tilalle. Kustannusten aleneminen saadaan toteuttamalla muutettu suunnitelma, joten tätä kustannusalenemaa ei ole mahdollista saavuttaa
nykyisellä suunnitelmalla. Kustannussäästöä voi tulla esimerkiksi vaihtamalla tuotannonhaara toiseen tuotannonhaaraan, tehostamalla panosten käyttöä, korvaamalla panoksia toisilla panoksilla tai kokonaan uusilla panoksilla, luopumalla nykyisestä konekannasta ja aloittamalla yhteistyö tai ulkoistamalla kasvinviljelytöitä.
 Lisäkustannus: Lasketaan lisäkustannukset, jos kilpaileva vaihtoehto otetaan nykyisen tilalle. Lisäkustannukset tulevat kannettavaksi toteuttamalla muutettu suunnitelma,
joten näitä kustannuksia ei ole nykyisen tuotantosuunnitelman kannettavana. Lisäkustannuksia voi tulla tarpeesta hankkia lisäpanoksia, nykyisten panosten käytön lisäämistarpeesta, panosten käytön keskinäisestä muutostarpeesta sekä lisäinvestoinneista aiheutuvista poistoista, korosta (vaihtoehtoiskustannus) ja vakuutuksista.
 Tuottojen aleneminen: Lasketaan tuottojen aleneminen, jos kilpaileva vaihtoehto otetaan nykyisen tilalle. Tuottojen aleneminen on seurausta kilpailevan suunnitelman toteuttamisesta, joten sitä ei tapahdu jatkamalla nykyistä tuotantoa. Tuottoa voidaan menettää esimerkiksi luopumalla jostakin tuotannonhaarasta, pienentämällä tuotannonhaaran alaa tai laatulisän tuomasta lisätulon menettämisestä.
Taulukossa 8.1 on esitetty osittaistarkasteluna laskelma, kun maatalousyrittäjä suunnittelee
oman puimurin käytöstä luopumista ja sen korvaamista urakointipuinnilla. Taulukon luvut
on laskettu keskimääräisen käytön mukaisina. Laskelman tuloksena saatava voiton muutos
kertoon vuoden aikana saatavan lisävoiton (1720 €) suuruuden, jos nykyinen oma puinti korvataan urakointipalveluiden hyödyntämisellä. Kun sadon määrän arvioidaan pysyvän molemmissa vaihtoehdoissa samana, lisätuottoa tai tuoton alentumista ei tapahdu, joten sitä ole
tarpeen sisällyttää laskelmaan. Laskelmassa oletetaan, että urakoitsija pui viljan oikeaan aikaan, jolloin nykyiseen verrattuna ei pääse muodostumaan ajallisuuskustannusta.
Taulukko 8.1. Osittaistarkastelu leikkuupuinnin järjestämisestä.
Lisätuotto

Lisäkustannukset
Urakointikustannus 3170

Alentuvat kustannukset
Kiinteät kustannukset
Poisto
Korko
Vakuutus

Alentuva tuotto

Muuttuvat kustannukset
Poltto- ja voiteluaine
työpanos (vaihtoehtoiskustannus)
Korjaus ja kunnossapito

1800
875
200

760
465
790

Yhteensä

4890

Voiton muutos

1720

Yhteensä

3170
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Osittaistarkastelua voidaan tehdä myös tuotannonhaarakohtaisia katetuottolaskelmia hyödyntämällä. Tuotantoteorian periaatteiden (rajatuotto = rajakustannus) mukaan katetuottolaskelmiin valitaan muuttuvien panosten käyttömäärät ja tuotosmäärä. Katetuottolaskelmia voidaan laatia eri tuotostasoille ja vaihtoehtoisille tuotantoteknologioille, mistä voidaan valita
parhaat toteutettavaksi.
Tuotannonhaarakohtaiset laskelmat antavat selkeän pohjan tuotannonhaarojen keskinäiselle
vertaamiselle, kun kiinteät panokset pidetään tarkastelussa vakiona. Tuotannonhaarakohtaiseen tarkasteluun otetaan mukaan vain kyseisessä osittaistarkastelussa tarvittavat muutokset.
Muut tekijät pidetään osittaistarkasteluissa vakioina, sillä kiinteät panokset eivät vaikuta taloudellisten tulosten eroihin.
Maksuvalmiuslaskelmat ja herkkyysanalyysit tehdään lyhyttä ja keskipitkää aikaväliä varten
samoilla periaatteilla kuin pitkälle aikavälille kuten luvussa 7.1.2 ja 7.2 on esitetty. Lisäksi
vaihtoehtojen riskejä on syytä verrata keskenään. Jos lisävoiton saavuttamiseksi riskit kasvavat, pelkkä lisävoitto ei ole riittävä päätöksenteon peruste kuten aiemmin on jo esitetty.
Taulukossa 8.2 on esitetty lyhyen aikavälin maksuvalmiuden suunnitteluun kuukausipohjainen laskentamalli, joka ulottuu esimerkkimäisesti tammikuusta kesäkuuhun. Maksuvalmiuslaskelman ylimmällä rivillä on esitetty kassa kuukauden alussa. Sen jälkeen on esitetty kassaan maksettavat rahatulot, jotka sisältävät maatalouden tulot ja myös maatalouden ulkopuoliset tulot kuten metsätalouden rahatulot, sivuansiotalouden rahatulot, korkotulot ja osingot
ja lopuksi mahdolliset omaisuuden realisoinnit. Sen jälkeen taulukkoon on laskettu tulot yhteensä rivi, joka kuvaa rahatulojen kuukausittaista kokonaismäärää.
Kun rahatulot on selvitetty, maksuvalmiuslaskelmaan viedään kassasta maksettavat rahamenot. Ne sisältävät maatalouden juoksevat rahamenot, investointimenot, lainojen hoitomenot
ja myös maatalouden ulkopuoliset menot kuten metsätalouden rahamenot ja sivuansiotalouden rahamenot. Menoihin lisätään vielä verot ja maatalousyrittäjäperheen yksityistalouden
rahamenot. Tämän jälkeen taulukkoon on laskettu menot yhteensä rivi, josta nähdään rahamenojen kuukausittainen kokonaismäärä. Taulukon alaosassa on esitetty rivi mahdollista lisälainatarvetta varten, jos taulukon viimeisen rivin kassa kuukauden lopussa muodostuu negatiiviseksi. Eri tuotantosuunnissa rahatulot ja rahamenot ajoittuvat eri tavalla vuoden aikana, joten maksuvalmiuskin voi vaihdella suuresti tuotantosuunnittain.
Rahatulot ja rahamenot vaihtelevat vuoden sisällä, joten kassan hallinta antaa maatalousyrittäjälle mahdollisuuden parantaa yritystoiminnan taloudellista tulosta. Se mahdollistaa suunnitella
ostojen ja myyntien ajoittamista, mikä voi siten mahdollistaa esimerkiksi kausialennusten saannin. Kuten taulukosta 8.2 havaitaan, esimerkkimaatalousyrityksessä kassan kuukauden alun tai
lopun rahamäärä vaihtelee suuresti jopa puolen vuoden aikavälillä. Maksuvalmiuslaskelman
avulla saadaan tietoa lainanottotarpeesta. Hyvä maksuvalmiussuunnittelu auttaa rahoituksen järjestämisessä ja estää ylimääräisten korkomenojen maksamisen. Maksuvalmiuslaskelma on hyö-
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dyllinen myös verosuunnittelussa. Lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuslaskelmat kannattaa kytkeä keskenään, jotta rahoituksen riittävyyttä kyetään suunnittelemaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Taulukko 8.2. Lyhyen aikavälin maksuvalmiuslaskelma.

Kassa kuukauden alussa
TULOT
Kotieläintulot
Kasvinviljelytulot
Suorat yksikkötuet
- kotieläintalous
- kasvinviljely
Muut tulot
Metsätalouden rahatulot
Sivuansiotalouden rahatulot
Korkotulot ja osingot
Omaisuuden realisointi
Tulot yhteensä
MENOT
Kotieläinmenot
Kotieläinten hankinta
Kasvinviljelymenot
Pellon vuokra
Muut menot (maatalous)

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
15000
39200
57550
54520
27970
17820

31000

29000

29000

27000

120

100

29120

27100

25000

25000

25000

25000

34000

65000

29000

32000

25000
45000

3000

5000

24500
2000

3000

4000

5000

Investointimenot
Lainojen hoitomenot
- sukupolvenvaihdoslainat
- muut lainat
Metsätalouden rahamenot
Sivuansiotalouden rahamenot
Verot
Yksityistalouden menot
Menot yhteensä
Lainan tarve
Kassa kuukauden lopussa

7600
12500
150

500

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2850
40800

2850
10650

2850
32150

2850
53650

2850
35150

2850
30750

39200

57550

54520

27970

17820

12070
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9. Yhteenveto
Matti Ryhänen ja Timo Sipiläinen
Maatalousyrittäjän on tarve kehittää liiketoimintaosaamistaan, jotta hänestä voi tulla menestyvä maatalousyrittäjä. Hänen on investoitava aikaa strategian laadintaan, liiketoimintaosaamisen parantamiseen ja hänellä on oltava halu oppia uusia asioita. Tässä julkaisussa tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjää parantamaan valmiuksiaan johtaa maatalousyritystään menestyksekkäästi. Julkaisussa on tarkasteltu maatalousyrityksen toimintaympäristöä, resursseja, maatalousyrityksen kokonaisuuden strategista johtamista, maatalousyrityksen toiminnan ja tuotannon kehittämistä sekä sitä tukevaa toiminnan ja tuotannon suunnittelua, taloudellisen tuloksen ja kannattavuuden määrittämistä, riskien analysointia, maksuvalmiuden
suunnittelua ja hallintaa. Tavoitteena on ollut:
• Tutustuttaa lukijoita maatalousyrityksen päätöksenteko- ja toimintaympäristöön.
• Kehittää lukijoiden valmiutta hakea tietoa maatalousyrittäjän päätöksenteko- ja toimintaympäristöstä ja parantaa heidän valmiuksiaan analysoida tietoa.
• Perehdyttää lukijoita maatalousyrityksen strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun.
• Tuottaa tietoa maatalousyrittäjän päätöksenteon tueksi ja hyödyntää uusia toimintatapoja maatalousyritysten johtamisessa ja kehittämisessä, tuotantoprosessien hallinnassa ja tuotannon tehostamisessa, jotta maatalousyrityksen strategiset ja taloudelliset
tavoitteet voidaan saavuttaa.
• Tuottaa lukijoille valmiudet laatia perusteellisia tuotantosuunnitelmia ja kyky valita
toteutettava tuotantosuunnitelma ja hyödyntää sitä käytännössä.
Maatalousyritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mikä asettaa haasteita
maatalousyrityksen johtamiselle ja tuotannon suunnittelulle. Markkinaohjautuvuuden kasvu,
instituutioiden, yleisen politiikan ja maatalouspolitiikan muutokset, automaatio ja tuotantoprosessien kehittäminen uudistavat maatalousyritysten toimintaympäristöä. Kilpailu maataloudessa ja elintarvikeketjussa on kovenemassa. Muutosten hallinnassa tietojen, taitojen ja
osaamisen merkitys korostuu. Nykyaikainen maatalousyrittäminen perustuu määrätietoiseen
ja suunnitelmalliseen johtamiseen. Kilpailun koveneminen maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla lisää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä. Strategisen johtamisen merkitys korostuu, sillä kilpailuun on vastattava. Maatalousyrittäjän on tarpeen tiedostaa, miten
maatalousyritystä kehitetään, jotta se on tulevaisuudessa kilpailukykyinen ja sillä on edellytykset kannattavaan yritystoimintaan.
Tuotannon suunnittelulla voidaan selvittää vaihtoehtoisten tuotantosuunnitelmien edellytykset toteuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Tuotannon suunnittelulla haetaan mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa paras toteutettavissa oleva suunnitelma strategian toteuttamiseksi. Samassa yhteydessä selvitetään, millaisiin taloudellisiin tuloksiin ja kannattavuuteen päästään, kyetäänkö maksuvalmius pitämään riittävällä tasolla ja hallitsemaan riskit.
Päätöksiä tehtäessä on tiedostettava, että tuotantosuunnitelmat ja niiden tulokset perustuvat
tulevaisuuden odotuksiin, joten ne ovat arvioita. Näiltä osin laskelmat ovat epävarmoja. Siksi
on tarpeen analysoida riskejä, tehdä herkkyystarkasteluja ja selvittää miten riskeiltä suojaudutaan ja miten niitä hallitaan.
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Systemaattisten suunnittelumenetelmien käyttö johtaa todennäköisesti ”intuitiivista suunnitelmaa” parempaan lopputulokseen. Systemaattinen maatalousyrityksen toiminnan ja tuotannon suunnittelu auttaa maatalousyrittäjää hakemaan luotettavaa tietoa, ymmärtämään päätöksenteko- ja toimintaympäristöä ja tekemään perusteltuja päätöksiä hyvään lopputulokseen
pääsemiseksi.
Maatalousyritystä johdettaessa ja tuotantosuunnitelmia tehtäessä on tiedostettava, että tässä
julkaisussa esitetty strategian luonti, analyysit, tuotantosuunnitelmien laadinta ja valinta soveltuvat esimerkkimaatalousyritykselle ja että julkaisussa esitetyt tulokset pätevät esimerkkimaatalousyrityksen oloissa. Esimerkkimaatalousyrityksessä yritystoiminnan kehittäminen
ja investoinnit toteutettiin edullisin ratkaisuin kuitenkin siten, että niiden käyttökelpoisuudesta ja laadusta ei tingitty.
Jokaisella maatalousyrityksellä on erilaiset lähtökohdat suunnittelulle. Siksi yritystoimintaa
kehitettäessä ja tuotannon suunnittelua aloitettaessa kyseisen maatalousyrityksen lähtökohtatiedot on aina kartoitettava tarkasti ja yrityskohtaisesti. Strategia on laadittava juuri kyseiselle maatalousyritykselle sen toimintaympäristöä ja tuotanto-oloja vastaavasti. Näin menettelemällä päästään parhaisiin mahdollisiin tuotannon suunnitelmiin ja valintoihin.
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Liite 1

Maatalousyrityksen liiketoimintasuunnitelman runko
I
II

Maatalousyrittäjä(perhe)
Toimintaympäristön ja yrityksen kuvaus
- Lähtökohtatilanteen kartoittaminen
- Ulkoiset tekijät
- Sisäiset tekijät

III

Strateginen suunnittelu
- Missio (toiminta-ajatus, arvot ja visio)
- Strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- Toimialan kuvaus (markkinat, toimittajat ja kilpailijat)
- Liiketoiminnot (tuotannonhaarat) ja kilpailustrategiat
- Kilpailuetuanalyysi sekä mahdollisuuksien ja uhkien analyysi
- SWOT-analyysi
- Strategian toteuttaminen käytännössä
- Strategian toteuttaminen ja kontrollointi

IV

Tuotannon suunnittelu
- Tuotantoprosessien suunnittelu1
- panos-panossuhteet
- panos-tuotossuhteet
- tuotos-tuotossuhteet
- Katetuottolaskelmien laatiminen tuotannonhaaroittain
- kasvinviljely
- kotieläintalous
- yhdistetyt tuotannonhaarat
- Tuotantosuunnitelmien laadinta
- Herkkyystarkastelu / riskianalyysi

IV

Tulos-, kannattavuus-, maksuvalmius- ja verotuslaskelmien laadinta
- Tulosten analysointi

V

Tuotantosuunnitelman valinta ja toteuttaminen

VI

Tuotantosuunnitelman toteutumisen tarkastelu ja korjaustoimet

1

Määräytyvät kasvinviljely- ja kotieläintuotantosuunnitelmien sekä maatalousyrityksen kehittämissuunnitelmien pohjalta taloudellisten tekijöiden ja toimintaympäristön asettamissa rajoissa.
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Liite 2
Liikepääoma
Liikepääoman laskeminen
Maatalousyrittäjä sijoittaa etupainotteisesti pääomaa ja työtä tulevaisuudessa saatavan sadon
tai kotieläintuotannon tuotoksen hyväksi. Pääomaa ja työtä sitoutuu myös vaihto-omaisuuteen, johon luetaan varastot, sadonvara ja myytävät kotieläimet. Vaihto-omaisuuteen sitoutuneesta pääomasta käytetään nimitystä liikepääoma. Tämän julkaisun katetuottolaskelmissa
liikepääoma on jaettu kahteen osaan siten, että kotieläimiin sitoutunut pääoma on pidetty
omana ryhmänään ja sitä on kutsuttu eläinpääomaksi. Katetuottolaskelmissa varasto- ja sadonvaraomaisuuteen sitoutunutta pääomaa on kutsuttu liikepääomaksi.
Maatalousyrityksen taloutta suunniteltaessa liikepääoma selvitetään vuotuisen korkokustannuksen laskemista varten. Tässä julkaisussa korkokustannuksen laskentaperusteena käytetään vuoden aikana tuotantoon keskimäärin sidottua liikepääomaa (mahdollinen virhe vähäinen). Kausiluontoisesti liikepääoman määrä voi tuotantosuunnasta riippuen olla huomattavasti keskimääräistä suurempi tai pienempi. Tämä on otettava huomioon rahoitus- ja maksuvalmiussuunnitelmia tehtäessä.

Kasvinviljelyn eri tuotannonhaarojen liikepääoman laskeminen
Liikepääoman määrää selvitettäessä voidaan laskentamenettelyä yksinkertaistaa lähtemällä
siitä oletuksesta, että yksittäisen tuotannonhaaran katetuottolaskelmaan kuuluvat muuttuvat
kustannukset ovat yhtä suuret kuin tähän tuotantoon sidottu liikepääoma. Muuttuviin kustannuksiin ei tällöin lueta poistoja eikä korkoja. Vaikka maatalousyrityksen vakituisen työvoiman työ luetaan yleensä kiinteisiin kustannuksiin, on sen arvo luettava liikepääoman määrää
laskettaessa muuttuviin kustannuksiin. Näin siksi, että maatalousyrittäjä sijoittaessaan työtä
tuotantoon saa siitä korvauksen vasta tuotteen myynnin yhteydessä.
Taulukossa I esiteltävät prosenttiluvut osoittavat, kuinka suuri osuus kunkin viljelykasvin
muuttuvista kustannuksista (työkustannus mukaan luettuna) on sidottu tuotantoon keskimäärin ympäri vuoden.
Mikäli kasvinviljelyn tuotannonhaarojen tuotteet käytetään maatalousyrityksessä eläinten rehuksi, kyseiseen tuotannonhaaraan tarvittava pääoma luetaan sisäruokintakauden alkuun
saakka kasvinviljelyyn kuuluvaksi ja sen jälkeen kotieläintuotantoon kuuluvaksi.
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Taulukko I. Liikepääoman suhteellinen osuus kasvinviljelyn muuttuvista kustannuksista. Liikepääoman määrän vaihtelusta esimerkkeinä ovat 3. ja 4. vuosineljännes.
Liikepääoma %:a muuttuvista kustannuksista
Tuotannonhaara

3. neljännes

4. neljännes

keskimäärin*

Syysviljat
100
45
60
Kevätviljat
100
30
Syysöljykasvit
100
50
60
Kevätöljykasvit
100
30
Peruna
75
90
35
Sokerijuurikas
40
90
30
Niittonurmi
100
25
50
Laidun
55
30
40
Luonnonlaidun
70
30
Kesanto
100
20
*Liikepääoman suhteellinen osuus kasvinviljelyn keskimääräisistä muuttuvista kustannuksista vaihtelee maatalousyrityksittäin, mikä otetaan laskelmissa huomioon yrityskohtaisesti.

Kotieläintuotannonhaarojen liikepääoman laskeminen
Kotieläintuotannonhaarojen liikepääoma lasketaan periaatteessa samalla tavalla kuin kasvinviljelyn edellä. Ennen liikepääoman laskemista kotieläintuotannonhaarojen kustannukset tarkistetaan siten, että muuttuviin kustannuksiin ei lueta rakennusten ja kaluston poistoja eikä
eläinten hankintamenoa tai poistoa eikä myöskään eläinpääoman korkoa. Eläinpääoman
korko lasketaan erikseen.
Maatalousyrityksessä tuotettu karkearehu hinnoitellaan kotieläintuotannonhaarojen liikepääoman laskennassa siten, että kustannukset määritetään karkearehuihin todella sitoutuneen
pääoman mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että muuttuvien kustannusten ja ihmistyökustannuksen summa jaetaan karkearehun hehtaarisadolla. Kuivalla heinällä kustannukset
jaetaan MJME-satojen suhteessa (heinä-säilörehu, heinä-laidun). Karkearehujen hinnat liikepääoman laskemista varten on esitetty kunkin tuotannonhaaran katetuoton laskelmataulukon
alaosassa.
Taulukossa II esitettävät prosenttiluvut osoittavat liikepääoman suhteellisen osuuden kotieläintuotannon muuttuvista kustannuksista. Kotieläintuotannossa tarvittavan liikepääoman
suhteellinen osuus esitetään:
a) kun rehuvilja tuotetaan maatalousyrityksessä tai se hankitaan syksyllä
b) kun rehuvilja hankitaan kerran kuukaudessa
Jos tuotantojakso poikkeaa vuodesta, poikkeama on otettava huomioon liikepääomaa ja sen
korkoa laskettaessa. Jotta tuotantoon sijoitettu liikepääoma voitaisiin laskea jatkuvassa tuotannossa, on edellisessä taulukossa esitetyt prosenttiluvut kerrottava vuosiksi muunnetulla
tuotantojakson pituudella. Esimerkiksi jos lihanauta kasvatetaan kaksivuotiaaksi, kerroin on
2, ja jos sianlihantuotannossa kasvatetaan kolme sikaerää vuodessa, kerroin on 1/3.
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Taulukko II. Liikepääoman suhteellinen osuus kotieläintuotannon muuttuvista kustannuksista.

Tuotannonhaara
Lypsylehmä
Poikiva hieho
Lihamulli
Lihasonni (18 kk)
Lihahärkä (24 kk)
Lammas
Emakko
Nuoremakko
Lihasika
Kana
Broiler

Liikepääoma %:a muuttuvista kustannuksista
Yrityksessä tuotettu tai
Ympäri vuoden ostettu
syksyllä ostettu rehuvilja
rehuvilja
20
10
60
55
65
50
60
55
60
60
60
60
25
10
65
50
150
60
20
10
50

Eläinomaisuuteen sijoitettu pääoma
Eläinpääomana käytetään tuotantoeläimiin keskimäärin tuotantojakson aikana sijoitettua
pääomaa. Kun uutta tuotantoa aloitetaan ostamalla eläimet, voidaan sekä rahoitustarve että
eläinomaisuuteen sijoitettu pääoma laskea hankinta-arvon perusteella. Tuotettaessa eläimet
maatalousyrityksessä, arvioidaan eläinten arvo joko tuotantokustannusten tai suhteellisen ostohinnan mukaan. Julkaisun esimerkkilaskelmissa on käytetty eläinpääomana hankinta-arvoa.
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