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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tausta 
 
Kasvinviljely Suomessa perustuu jalostettujen lajikkeiden viljelemiseen, jotka sovel-
tuvat tuotantoalueemme kasvu- ja ilmasto-oloihin. Kotimaassa viljeltävät viljalajik-
keet ovat suurimmaksi osaksi pohjoismaissa jalostettuja. Kasvinviljelyn onnistumi-
sen edellytyksenä on, että viljelyyn käytettävä siemen on hyvälaatuista, lajikkeeltaan 
tunnettua, oikein nimettyä ja lajikeaitoa. Hyvä kylvösiemen on yksi kasvintuotannon 
avaintekijöistä. (Kelly 1988).  
 
Kylvösiemenen tuotantoon ja markkinoiden laajuuteen vaikuttavat useat tekijät, ku-
ten esimerkiksi kasvintuotannon laajuus, kasvukauden sääolosuhteet, lajikeuutuuksi-
en tarjonta, siemenen hinta ja maataloustuotteiden markkinahinta sekä maatalouden 
tukipolitiikka.  
 
Viljojen siemenviljely onkin erikoistunutta kasvintuotantoa, joka vaatii ammattitaitoa 
ja jossa tuotantokustannukset ovat suuret. Lisäksi siemenviljelyssä ovat suuret riskit 
epäonnistua, joten siitä tulisi saada lisäkustannusten katteeksi parempi taloudellinen 
tulos kuin tavanomaisessa viljanviljelyssä. (MKL 1985a). Viljelijä voi saada tarvit-
semansa kylvösiemenen ostamalla sertifioitua siementä tai kunnostamalla osan itse 
tuottamasta sadosta siemeneksi (Tilan oma siemen, TOS). Muulla tavoin hankittu tai 
markkinoitu siemen on siemenkauppalain vastaista. (MMM 2002). 
 
Euroopan unionissa kylvösiemen tarkastusjärjestelmä perustuu sertifiointiin. Kaikilla 
jäsenmailla on oltava toimivaltainen sertifiointiviranomainen. Kylvösiementen serti-
fiointijärjestelmässä viranomainen valvoo siemenen tuotantoa kaikkien eri siemensu-
kupolvien ajan aina esiperussiemenestä viimeiseen sertifioituun kylvösiemeneksi 
käytettävään siemensukupolveen saakka (MMM 2001). 
 
Suomessa kylvösiemeneksi voi markkinoida ja myydä sertifioitua eli virallisesti 
varmennettua siementä. Sertifioitu siemen on virallisesti viljelystarkastettu ja se täyt-
tää polveutumiseltaan, aitoudeltaan, puhtaudeltaan, kosteudeltaan, terveydeltään ja 
itävyydeltään sertifioidun siemenen tuotantoa ohjaavien Euroopan yhteisön direktii-
vien, siemenkauppalain ja maa- ja metsätalousministeriön päätösten asettamat laatu-
vaatimukset. (MMM 2002). Sertifioidun siemenen tuotantoa valvoo Elintarviketur-
vallisuusvirasto. Evira valvoo myös siemenkauppaa sekä kouluttaa ja valtuuttaa kyl-
vösiemen tarkastukseen osallistuvat viljelytarkastajat ja viralliset näytteenottajat. 
(Evira 2009b). 
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Viljojen siementuotanto on tarkkaan säädeltyä toimintaa, johon vaikuttavat monet 
lait ja asetukset. Siemenviljelijä saa kansallista siementuotannon tukea 73 euroa/ha, 
mutta tuki poistuu vuoden 2011 alussa. (Valtiopäiväasiakirja 2007.) 
 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten siemenviljelyn kansallinen tuki ja tuen 
poistuminen vuoden 2011 alussa vaikuttavat siemenviljelyyn K-maatalouden sopi-
musviljelytiloilla. Lisäksi halutaan selvittää viljelijöiden tulevaisuuden aikomuksia 
vuoden 2010 jälkeen, sekä siemenviljelyn kehittämismahdollisuuksia K-maatalouden 
sopimusviljelytiloille.  
 
Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
 

1) Selvittää kansallisen siementuotannon tuen ja sen poistumisen vaikutusta so-
pimussiemenviljelijöiden motivaatioon viljellä jatkossa siemeniä, siementuo-
tannon laajuuteen ja tuotannon jatkuvuuteen. 

 
2) Selvittää, mitä viljelijät aikovat tulevaisuudessa viljellä. Selvittää, aikooko 

viljelijä kasvattaa vai vähentää siemenviljelyn pinta-alaa. Selvittää, viljel-
läänkö montaa eri lajia vai paljon samaa lajiketta. 
 

3) Selvittää K-maatalouden kanssa siemenviljelyn sopimustoimintaa harjoittavi-
en tilojen kehittämismahdollisuuksia. 

 
 
Tämä maisterin tutkielma jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoriaosaan 
kuuluvat luvut 1-4 ja empiiriseen osaan luvut 5-7. Ensimmäinen luku on johdanto-
luku. Toisessa luvussa esitellään siemenviljelyn lainsäädäntöä ja kuvataan siemenvil-
jelyn tukijärjestelmiä. Kolmannessa luvussa käsitellään viljojen siementuotantoa 
Suomessa, siemenviljan roolia elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaamisessa, 
siementuotannon sopimustoimintaa sekä siemenviljelyn taloudellisuutta. Luvussa 
neljä tarkastellaan sertifioidun siemenen ja tilan oman kylvösiemenen käyttöön ja 
laajuuteen vaikuttavia tekijöitä. Luvussa viisi kuvataan tutkimusaineisto sekä käytet-
tävät tutkimusmenetelmät. Luvussa kuusi käydään läpi tutkimustulokset. Lopuksi 
luvussa seitsemän esitellään tulosten tarkastelu ja johtopäätökset. 
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1.3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kuvio 1) kuvaa tutkittavaa ongelmaa ja siihen 
liittyviä tekijöitä. Viitekehys jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen toimintaympäristöön 
Siementuotannon ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavat maatalouspolitiikka, 
markkinat, lait ja sopimustuotanto. Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin luvuissa kaksi 
ja kolme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
 
Sisäinen toimintaympäristö muodostuu viljelijästä ja hänen viljelmänsä resursseista. 
Viljelijän motivaatio siemenviljelyyn vaikuttaa merkittävästi viljelyhalukkuuteen. 
Erityisesti kansallisen siementuotannon tuen poistumisen vaikutus siemenviljelyyn 
on mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa. 

ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
• Maatalouspolitiikka  

• (EU, Suomi) 
• Markkinat  

• (viljanviljely Suomessa) 
• Lait, asetukset ja säädökset 

• (EU, Suomi) 
• Sopimustuotanto 

• K-maatalous 

  SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

VILJELIJÄ + tilan tuotanto-
resurssit 

• Siementuotanto 
• Jatkuvuus, Jatkoha-

lukkuus 
• Motivaatio 

Siementuotannon tuen poistuminen 
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1.4. Aikaisemmat tutkimukset 
 
Viljojen siemenviljelyä ei ole tutkittu kovin monessa maatalouden liiketaloustieteen 
tai maatalouspolitiikan tutkielmissa. Peltola (2010) tutki omassa maatalouspolitiikan 
pro gradu -työssään viljakylvösiemensektorin toimintaedellytyksiä alan asiantuntijoi-
ta ja toimijoita, kuten viljelijöitä, siemenkauppiaita, siementarkastajia ja virkamiehiä 
haastattelemalla. Lisäksi kasvintuotannon alalla on tehty opinnäytetöitä, mutta niissä 
tarkastelukulma on ollut enemmän biologinen kuin taloudellinen. Tästä esimerkkinä 
on Kousan (2008) pro gradu-työ "Nurminatalajikkeiden siemenen muodostuksen 
erot".  
 
Viljamarkkinoita ja viljanviljelyä on tutkittu muissa maatalousekonomian opinnäyte-
töissä. Näistä esimerkkeinä mainittakoon seuraavat tutkimukset: Rantala 2010, Seita-
la 2007, Rytsölä 2008, Laurinen 2003 ja Männistö 1998. Lisäksi aihealueeseen liitty-
vistä tutkimuksista mainittakoon Jallin (2001) ja Hyytiäisen (2005) tutkimukset. 
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2. SIEMENVILJELYN LAINSÄÄDÄNTÖ JA TUKIJÄR-
JESTELMÄT  
 

2.1. Siemenviljelyä koskeva lainsäädäntö 
 
Euroopan unionissa kylvösiemenen tarkastusjärjestelmä perustuu sertifiointiin. Kai-
killa jäsenmailla on oltava toimivaltainen sertifiointiviranomainen. Kylvösiementen 
sertifiointijärjestelmässä viranomainen valvoo siemenen tuotantoa kaikkien eri sie-
mensukupolvien ajan aina esiperussiemenestä viimeiseen sertifioituun kylvösie-
meneksi käytettävään siemensukupolveen saakka (MMM 2001). Sertifioitu kylvö-
siemen, sertifiointiprosessi ja sertifiointiviranomainen määritellään tarkemmin luvus-
sa 4. 
 
Siementarkastusta koskevat seuraavat säädökset: 
 
    * Siemenkauppalaki 728/2000 
    * 109/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta 
    * 51/04 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta 
    * 116/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista 

* 117/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien sekä nurmi- ja rehu-
kasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta 

    * 118/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastusten suorittamisesta 
* 29/05 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viranomaisen valvomasta näyt-
teenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa 

    * 119/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvonnasta 
* 43/2002 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta kylvösiementuo-
tannossa 
* Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 896/1977, muutettu viimeksi 
1.1.2000 1126/1999 
* Laki kasvinjalostajan oikeudesta 789/1992, muutettu viimeksi 13.5.2005 
306/2005  

    * Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002 
    * Asetus hukkakauran torjunnasta 326/2002. 
 
Siementen sertifioinnin ja markkinoinnin edellytykset on kirjattu siementarkastusta 
koskeviin kasvilajikohtaisiin neuvoston direktiiveihin: (66/400/ETY juurikkaiden 
siementen pitämisestä kaupan, 66/401/ETY rehukasvien siementen pitämisestä kau-
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pan, 66/402/ETY viljakasvien siementen pitämisestä kaupan, 66/403/ETY siemenpe-
runoiden pitämisestä kaupan, 69/208/ETY öljy- ja kuitukasvien siementen pitämises-
tä kaupan, 70/457/ETY viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta ja 70/458/ETY 
vihannesten siementen pitämisestä kaupan) (MMM 2002). Kaikkia seitsemää kylvö-
siementen markkinointia ja lajikeluettelon pitämistä koskevaa direktiiviä on uudistet-
tu neuvoston direktiivillä 98/95/EY (Direktiivi 1998). 
 
Suomessa muutokset on otettu huomioon lainsäädännössä uudessa siemenkauppa-
laissa (Laki 2000) ja sen nojalla annetuissa kasvilajikohtaisissa siemenkaupan ase-
tuksissa. Laissa ja asetuksissa on säädetty vaatimukset muun muassa lajikkeiden hy-
väksymiselle, sukupolviketjun pituudelle, lajikeaitoudelle, viljelystarkastukselle, 
laboratorioanalyyseille, pakkauksen sulkemiselle, vakuuslipukkeille ja ostajalle an-
nettaville kylvösiemenerää koskeville tiedoille. 
 
Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäris-
töön on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY (Direktiivi 
2001). EU:n direktiivillä säädetään lisäksi muuntogeeniseltä kylvösiemeneltä vaadit-
tavia ominaisuuksia ja merkintöjä. Direktiivin mukaan muuntogeenisiä lajikkeita saa 
tuottaa ja markkinoida vain, jos on tehty tarpeelliset toimenpiteet ihmisille ja ympä-
ristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten toteamiseksi. Geenimuuntelun käytöstä 
on ilmoitettava asianmukaisin merkinnöin. 
 
Kasvinjalostajaoikeudesta annetun lain (1992b) mukaan kasvinjalostajanoikeudella 
tarkoitetaan, sitä että muut kuin lajikkeen omistaja eivät saa tuottaa lajikkeen lisäys-
aineistoa ilman omistajan suostumusta. Lisäksi lajiketta ei saa kunnostaa lisäystar-
koituksiin käytettäväksi, tarjota kaupaksi, myydä tai muulla tavoin markkinoida. 
Myös Suomesta vienti tai tuonti Suomeen sekä varastointi edellä mainittuihin tarkoi-
tuksiin käytettäväksi on kiellettyä.  
 
Jalostajanoikeuden voi saada henkilö, joka on jalostanut lajikkeen Suomessa tai se, 
jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. Jalostajanoikeuden voi myös saada henkilö, joka 
on kansainvälisen uusien kasvilajikkeiden suojaamiseksi perustetun UPOV-järjestön 
(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) jäsenmaan 
kansalainen. Kasvinjalostajanoikeuslain perusteella myös viljelijä, joka tuottaa 
omaan käyttöönsä suojatun lajikkeen kylvösiementä, on velvollinen maksamaan la-
jikkeen jalostajalle korvausta lajikkeen käyttämisestä eli TOS-maksua (Laki 1992b). 
Euroopan yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (Asetus 
1994) mukaan yhteisön kasvinlajikeviraston myöntämä kasvinjalostajanoikeus on 
voimassa kaikissa yhteisön jäsenmaissa. 
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2.2. Siemenviljelyn tukijärjestelmät 
 

2.2.1. EU:n siementen markkinajärjestelmä 
 
EU:n siementen markkinajärjestelmän perusteella maksetaan noin 40 eri kasvilajille 
muun muassa sertifioiduille nurmikasvien siemenille ja pellavalle kilokohtaista tukea. 
Tuki vaihtelee lajeittain, ja tukea maksetaan rekisteröidyillä sopimuksilla tuotetusta 
sertifioidusta siementavarasta. Komissio määrää markkinatilanteen huomioon ottaen 
tuen suuruuden kahdeksi vuodeksi kerrallaan (Valtiopäiväasiakirja 1994). 
 

2.2.2. Suomen kansallinen siementuki 
 
Suomi voi maksaa sertifioidun siemenviljan tuottajalle (vehnä, ohra, kaura, ruis) ja 
viljelytarkastuksessa hyväksytylle nurmikasvien siemenalalle (timotei, nurminata, 
puna-apila, koiranheinä, englannin raeheinä) kansallista siementuotannon tukea vuo-
teen 2011 asti (MMM 2002). Komission lupaa maksaa kansallista siementuotannon-
tukea tulevalle tuotantokaudelle odotetaan aina kevään aikana. Siementuotannon 
tarkastuskausi on aina kuluvan vuoden välillä 1.7. – 30.6, joten siementä kylvettäessä 
ei voi aina tietää sitä, saako kylvettävä siemen kansallista siementuotannon tukea. 
 
Tuki maksetaan viljoilla hehtaarikohtaisesti, enintään 73 euroa hehtaarilta ja nurmi-
kasveilla hehtaarikohtaisesti lajista riippuen, enintään 220 euroa hehtaarilta. Tukea 
voidaan maksaa enimmäistuotantomäärään tai -alaan asti, jonka jälkeen tukea leika-
taan ylitystä vastaavasti. Tuen myöntämisen edellytyksenä vuonna 2009 oli, että 
siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa siementuotantosopimuksen tai -
sitoumuksen, joka koskee vuonna 2009 viljelystarkastettua lohkoa tai lohkoja. Tau-
lukossa 1 on esitelty kasvilajit ja lajikkeet, joiden tuotannosta maksetaan siementuo-
tannon kansallista tukea vuodelta 2009. Valtakunnallisesti tuen maksimi on nurmi-
kasveilla enintään 442 200 ja viljoilla 2 190 000 euroa (Finlex 2009). Siementuotan-
non kansallinen nurmi- ja viljakasvien tuki rahoitetaan maa- ja puutarhatalouden 
kansallisen tuen momentilta (30.20.40), jonka käyttösuunnitelmaan varataan tukeen 
tarvittava määräraha (Valtiopäiväasiakirja 2007). 
 
Kansallinen siementuotannon tuki poistuu vuoden 2011 alussa. Tuen poistuminen 
perustuu EU:n komission päätökseen. Perusteluissaan tuen poistamiseksi komissio 
toteaa, että suomalaiset siemenviljelijät saavat tukia myös muista tukijärjestelmistä, 
joiden syynä on korvaus Suomen erityisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Tämän 
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vuoksi on komission mukaan tarpeellista estää kaksinkertaiset korvaukset. Lisäksi 
kansallinen siementuotannon tukijärjestelmä saattaa vääristää kilpailua ja kansallis-
ten tukien myöntäminen vaarantaisi siemenalan yhtenäismarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan EU:n alueella. Kansallinen tuki myös lisää keinotekoisesti suomalaisen 
siementuotannon kilpailukykyä suhteessa muista jäsenvaltioista tuotaviin siemeniin 
(Asetus 2005). Maaseudun tulevaisuuden (MT 2010b) mukaan mitään muuta vastaa-
vaa tukea ei ole myöskään tulossa suomalaisille siemenviljelijöille. 
 
Taulukko 1. Kasvilajit ja lajikkeet, joiden tuotannosta maksetaan siementuotannon 
                     kansallista tukea vuodelta 2009 (Finlex 2009). 

 
Kaura Ohra  Kevätvehnä 
Aarre Amber Aino 
Akseli Arra Anniina 
Aslak Artturi Bombona 
Eemeli Edel Demonstrant 
Fiia Edvin Kruunu 
Julius Eerik Mahti 
Kolbu Einar Marble 
Lisbeth Eliseta Picolo 
Marika Elmeri Puntari 
Peppi Erkki Wanamo 
Ringsaker Hankkijan Pokko Wellamo 
Roope Harbinger Syysvehnä 
Salo Kunnari Arktika 
Sofiina Kustaa Reetta 
Steinar Loviisa Rehti 
Suomi Olavi Urho 
SW Vaasa Pilvi Veeti 
Svala Pohto Kevätruis 
Veli Polartop Juuso 
Venla Rambler Rogo 
Viviana Rolfi Syysruis 
Yty Saana Kartano 
 Tiril Riihi 
 Tofta  
 Tolkien  
 Viivi  
 Vilde  
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3. VILJOJEN SIEMENTUOTANTO SUOMESSA 
 

3.1. Viljanviljely Suomessa 
 
Viljelty peltoala Suomessa on nykyään runsas 2,2 miljoonaa hehtaaria kesanto mu-
kaan lukien. EU-jäsenyysaikana viljelty ala on kasvanut tasaisesti yhteensä noin 83 
400 hehtaaria eli 3,9 prosenttia. Pinta-alalle maksettavat tuet ovat vaikuttaneet alan 
kasvuun, jolloin on otettu viljelykäyttöön keskimääräistä heikkotuottoisempia peltoja. 
Peltoa on myös raivattu lisää ja sitä myös raivataan jatkuvasti. Nautakarjatilojen vä-
hentyminen on vaikuttanut nurmialan pienenemiseen, mikä on lisännyt vilja-alaa. 
Vilja-alaa oli vuonna 1995 yhteensä 978 000 hehtaaria ja se on kasvanut 1,2 miljoo-
naan hehtaariin vuoteen 2009 mennessä (kuviot 2 ja 3). Viljelyalasta eniten kasvoi 
vehnän viljelyala, mikä johtui pääsääntöisesti kevätvehnäalan kasvusta. Vehnäala 
nousi 1995–2005 välisenä aikana sadastatuhannesta hehtaarista 225 tuhanteen heh-
taariin (MMM 2005 s. 10–11; Rytsä 1999). Ohran sekä kauran viljelyalat nousivat 
vuodesta 1995 vuoteen 2004 noin 50 000 hehtaarilla. 
 

 
 
Kuvio 2. Suomen vilja-alan jakauma vuonna 2008.    

Vilja-ala yhteensä 1 195 400 hehtaaria

Rehuohra-lajikkeet
26 %

Ruis
2,0 %Seosvilja

1,1 %

Muut
0,1 %

Syysvehnä 
1,9 %

Kevätvehnä
16 %

Mallasohra-lajikkeet
23 % Kaura

30 %
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Erityisesti vehnän kokonaissato on noussut tasaisesti vuodesta 1992 lukuun ottamatta 
heikkoja satovuosia 1998 ja 1999. Kauran kokonaissato on viime vuosina laskenut 
lähinnä alentuneen viljelyalan takia.  
 
EU-jäsenyyden alkuun saakka viljasatojen (kg / ha) trendi oli nouseva, mutta on sen 
jälkeen kääntynyt laskuun. Tähän kehitykseen on vaikuttanut monta eri tekijää, mutta 
suurimpana syynä on ollut EU-jäsenyyden aikana laskeneet tuottajahinnat sekä pa-
noshintojen nousu, jolloin tuotantopanosten käyttöä on ollut taloudellisesti perustel-
tua vähentää. Luonnonmukaisesti viljelty peltoala on myös kasvanut EU-aikana 45 
000 hehtaarista noin 160 000 hehtaariin (MMM 2005, s. 20–21, Evira 2010c). 
 

 
 
Kuvio 3. Viljelykasvien sato (milj. kg) ja pinta-ala (1000 ha) vuosina 1986–2009. 
               (Eurostat 2010). 
 
Kasvinjalostus Suomessa 
 
Viljalajikkeiden jalostuksella saavutettu satojen kasvu on ollut keskimäärin vain 0,5-
1 prosenttia vuodessa, joten uusien lajikkeiden vaikutus lyhyellä aikavälillä sato-
tasoihin on ollut vähäinen. Sertifioidulla siemenellä kylvetään noin kolmannes Suo-
men pelloista samalla, kun sen kasvanut käyttö on laskenut sertifioidun siemenen 
hintaa. Ruotsissa sertifioidun siemenen käytön osuus kylvettävästä siemenestä on 
noin 70 prosenttia. (MT 2010b). Sertifioidun siemenen hinnat ovat olleet maassam-
me kilpailukykyisiä useiden Euroopan maiden hintatasoon verrattuna. Suomessa 
siementuotannon kansallinen tuki on osaltaan vaikuttanut hintaa alentavasti. Jos ote-
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taan huomioon sertifioidun siemenen alhainen käyttöaste kotimaassa, niin kylvösie-
menen hehtaarikustannus suhteessa satoon on maassamme samalla tasolla kuin muis-
sa EU-maissa. Mikäli sertifioidun siemenen käyttöaste Suomessa nousisi merkittä-
västi nykyisestään, niin siemenkustannusten noususta aiheutuva kustannusten nousu 
pitäisi saada sadon nousuna takaisin. Tällöin siemenkustannus suhteessa satoon py-
syisi muiden Euroopan maiden tasolla (MMM 2005). 
 
Paikallisen ilmaston merkitys on suurempi kasvinjalostuksessa kuin muussa panos-
tuotannossa. Kasvinjalostuksen tärkein vahvuus kotimaassa on se, että täällä jalostus-
ta tehdään Suomen viljelyolosuhteisiin sekä suomalaisen elintarviketeollisuuden eri-
tyistarpeisiin. Suomalaisen viljelyn näivettyminen nähdään kasvinjalostuksen suu-
rimpana uhkana. Viljelijän markkinoilta saaman tuoton aleneminen ja tukipolitiikan 
kannustavuuden väheneminen ovat johtamassa hyvälaatuisen kylvösiemenen vähäi-
seen käyttöön peltoviljelyssä (MMM 2005). 
 

3.2. Siementuotanto Suomessa 
 
Siementuotanto Suomessa on vakiintunut 2000-luvulla noin 20 000 hehtaarin viralli-
sesti hyväksyttyyn viljojen siementuotantoalaan. Hyväksytyn eli sertifioidun viljan-
siemenen määrä on ollut viime vuosina noin 70 miljoonan kilon luokkaa (kuvio 4). 
Vuonna 2008 siementarkastuksessa hylätty pinta-ala oli hieman yli 1 000 hehtaaria. 
Suurin hylkäyssyy oli hukkakaura (noin 700 hehtaaria) ja vieraat lajit viljelyksellä 
(noin 130 hehtaaria) (Evira 2010b).  
 
Viljojen siemenviljely on laskenut huomattavasti huippuvuosista 1980-luvun lopulta. 
Vuonna 1988 siementuotanto oli huipussaan. Tuolloin tarvittiin paljon uutta siementä 
markkinoille, koska vuosi 1987 oli katovuosi, mistä johtuen siemeneksi tarkoitettujen 
viljaerien itävyydet romahtivat (Salopelto 1995). Esimerkiksi viljelykautena 1991–
1992 viljojen siementuotanto oli alimmillaan. Syinä voidaan pitää edullisia viljely-
vuosia (1988–1989), jolloin saatiin hyvin itävää siementä sekä pyrkimystä alentaa 
yksikkökustannuksia. Tuolloin tiloilla käytettiin tavanomaista enemmän kotovaraista 
siementä tai se ostettiin muilta viljelijöiltä. Yleisesti ottaen suuret tuotannon heilahte-
lut merkitsevät siemenalalle markkinahäiriöitä, joissa ylituotantoa on seurannut 
huomattava tuotannon leikkaus.  
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Kuvio 4. Viljansiementuotannon vuosivaihtelut vuosina 1988–2008 (Evira 2009a). 
 
Siemenvilja elintarvikehuoltovarmuuden turvaamisessa 
 
Suomen hallitus on vahvistanut huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (Laki 
1992a) nojalla maan huoltovarmuuden tavoitteet. Elintarvikehuoltovarmuuden perus-
tana on lain mukaan elintarviketeollisuuden sekä kotimaisen alkutuotannon jatku-
vuus. Huoltovarmuuskeskuksen (2009) työryhmän raportin mukaan Suomen on py-
rittävä vaikuttamaan Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan, jotta kotimaisella elin-
tarviketeollisuudella on riittävä kotimainen raaka-aineperusta. Elintarvikehuoltovar-
muuden perustavoitteena on maataloustuotteiden saatavuuden turvaaminen yhden 
heikon kotimaisen satokauden varalta. Varmuusvarastoissa on eri puolilla Suomea 
leipäviljaa vuoden normaalikulutusta vastaava määrä, sekä siemenviljaa tai laa-
tuominaisuuksiltaan siemeneksi kelpaavaa viljaa 80 000 tonnia, mikä kattaa noin 30 
prosenttia kylvöihin käytettävästä siemenestä. Viljantuotanto ja siemenhuolto on 
katsottu niin kriittiseksi alkutuotannon perustekijöiksi, että niiden turvaamiseksi on 
Suomessa varauduttu mittavalla varmuusvarastoinnilla. 
 
Viljansiemenen huoltovarmuus perustuu pääosin kotimaiseen tuotantoon, joten tuon-
tisiemenen osuus on vähäinen. Kotimaisen Boreal Kasvinjalostus Oy:n jalostamia 
lajikkeita käytetään viljan viljelyssä noin 70 prosenttia, loput noin 30 prosenttia on 
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ulkomaisten jalostajien lajikkeita. Vaikka tuontilajikkeiden osuus on noussut erityi-
sesti kevät- ja syysvehnän sekä mallasohran viljelyssä, niin viljanviljelyn perusta on 
kuitenkin vahvasti kotimaisten lajikkeiden varassa. Poikkeuksellisissa tilanteissa 
ulkomailta tuotuun siemeneen voidaan turvautua viljanviljelyssä vain rajoitetusti, 
eikä sopivien lajikkeiden saatavuudesta ole takeita (Huoltovarmuuskeskus 2009). 
 

3.3. Sopimustuotanto siementen viljelyssä 
 
Sopimustuotannolla on pitkä historia erityisesti siementuotannossa. Sopimustuotan-
non tavoite on hyödyttää kumpaakin sopimusosapuolta. Myyjälle varmistetaan 
markkinat ja ostajalle raaka-aine oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Viljamarkkinoi-
den toimintamuotona sopimustuotanto integroi maatalouden osaksi elintarvikeketjua. 
Integraation kasvaessa tuottajalle asetetaan enemmän vaatimuksia alkutuotannossa 
käytettävien tuotantomenetelmien suhteen. Tuotantomenetelmiä ohjataan muun mu-
assa laatujärjestelmien ja viljan ostajien asettamien viljelyohjeiden ja viljan laatuhin-
noittelun avulla. (Mäkelä ja Rytsä 2001). 
 
Tauriaisen ym. (1992) mukaan viljansiemenen tuotantosopimuksia on tehty yritys-
kohtaisesti. Vanha 1980-luvulla vallinnut yhtenäisten tuotantosopimusten aika päät-
tyi katovuosien jälkeiseen siementuotannon romahdukseen. Nykyisissä sopimuksissa 
eri siemenliikkeiden välillä ei ole suuria periaatteellisia eroja. Ensimmäinen todelli-
nen ero muodostui, vasta silloin kun Hankkija-Maatalous Oy alkoi hinnoitella raaka-
aineen saantokilojen perusteella. Muut siemenalalla toimivat yritykset ovat vastaa-
vasti kehitelleet muita saantoon ja laatuun perustuvia hinnoittelumalleja. 
 
Tuotannon kannattavuudelle keskeisiä tekijöitä ovat: perushinta, rahdeista aiheutuvat 
kustannukset ja kantasiemenen hinta. Nämä kolme tekijää yhdessä ratkaisevat sie-
mentuotannon suhteellisen kilpailukyvyn vaihtoehtoisiin tuotantosuuntiin verrattuna. 
Tällä hetkellä siementuotannon tärkein kilpailija on lajikepuhtaan viljan tuottaminen 
varmuusvarastoihin. 
 
Sopimustuotannossa on tärkeää löytää kumpaakin sopimuskumppania sitova ja pitkä-
jänteiseen toimintaan perustuva malli. Ostajalle ei saa antaa kohtuuttoman suuria 
vaikuttamisen mahdollisuuksia, koska silloin alkutuottajalle jää helposti niin sanotus-
ti "torpparin" rooli. Sopimustuotannon kehittäminen edellyttää ennen kaikkea sitä, 
että tuottajat sitoutuvat yhdessä sopimiinsa pelisääntöihin. Hyvä sopimus on sellai-
nen, jossa niin ostaja kuin myyjäkin voittavat ja jossa kumpikaan osapuoli ei häviä. 
(Rytsä 1999). 
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Sopimustuotanto kehittää tuotantoa rationaalisesti, koska sillä pyritään tuotannon 
joka vaiheessa kustannussäästöihin ja kannattavuuden parantamiseen. Sopimuksilla 
ostajat pyrkivät varmistamaan tuotteen saannin ja ohjaamaan tuotteen laatua tekemäl-
lä lajikekohtaisia sopimuksia. Ilman sopimustuotantoa laatukontrolli olisi täysin 
mahdotonta. Viljelijälle sopimustuotanto takaa tuotteiden varman menekin. Vaikka 
sopimustuotanto ei sinänsä paranna viljelyn kannattavuutta, se mahdollistaa tuotan-
non pitkäjänteisen suunnittelun (Tauriainen ym. 1992).  
 
K-maatalouden sopimussiementuotanto  
 
K-maatalous tekee sertifioidun siemenen tuotantosopimuksia tietyistä lajikkeista ja 
tietystä sadon määrästä. Siemensopimukset tehdään yhteistyössä K-
maatalouskauppojen kanssa. Sopimustuottajiksi valikoidaan ammattitaitoisia ja luo-
tettavia viljelijöitä, joten siementuotantomahdollisuus tarjotaan vain parhaille viljeli-
jöille.  
 
Vuonna 2009 K-maataloudella oli noin 225 siementen sopimusviljelijää. Viljelijät 
tuottivat viljan siementä noin 4 400 hehtaarin alalla, joka vastasi noin 19 prosenttia 
kokonaissiemenviljelyalasta. Lisäksi nurmensiementä tuotettiin noin 1 500 hehtaarin 
alalla, joka oli noin 14 prosenttia kokonaissiemenviljelyalasta. Ohraa viljeltiin sie-
meneksi noin 2 240 hehtaarilla, joka vastasi noin viidennestä kokonaisalasta. Kauraa 
kasvatettiin noin 1 230 hehtaarilla, joka oli noin 14 prosenttia koko siemenviljely-
alasta. Kevätvehnää viljeltiin noin 680 hehtaarilla, joka vastasi noin 21 prosenttia 
vehnän kokonaisalasta. Syysviljoja kasvatettiin noin 80 hehtaarilla ja kevätrypsiä 
noin 180 hehtaarilla. Viljan kunnostuksesta vastasi 11 eri pakkaamoa (Pakarinen 
2010).    
 
K-maataloudella on lisäksi oma koetila, joka tuottaa tukipalveluja Rautakesko Oy:lle 
ja K-maatalous -ketjulle. Koetilan päätehtävä on tuottaa tutkimustietoa ajankohtaisis-
ta aiheista. Tutkimuskasveja ovat kaikki viljalajit, öljykasvit, nurmet ja peruna. Koe-
tilan 110 ha:n talousviljelyksillä tuotetaan myös uusien lajikkeiden korkeimpia sie-
menluokkia (K-maatalouden kotisivut). 
 
Oma koetoiminta koetilalla tukee tuotantotarvikekauppaa ja luo asiakkaille mahdolli-
suuksia tuottaviin tuotevalintoihin. Koetilalla tehdään lajike-, kasvunsuojeluaine- ja 
lannoitustutkimuksia. Koetilan yhteydenpito maamme muuhun koe- ja tutkimustoi-
mintaan on myös vilkasta; yhteistyökumppaneina ovat muun muassa MTT, VTT ja 
Helsingin yliopisto. Lajikekoetoiminta perustuu K-maatalouden koetilalla yhteistyö-
hön Pohjoismaiden suurimman kasvinjalostusyrityksen, ruotsalaisen Svalöf Weibul-
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lin (SW) ja norjalaisen Graminorin kanssa. Laajasta jalostusmateriaalista onkin löy-
detty lajikkeita, jotka soveltuvat erityisesti Suomen viljelyolosuhteisiin. Lajikekoe-
toiminnassa on otettu huomioon myös teollisuuden tarpeet tuomalla viljelyyn lajik-
keita, jotka tuottavat haluttua laatua. (K-maatalouden kotisivut). 
     

3.4. Siemenviljelyn taloudellisuus  
 
Siemenviljely on nykyisin ennalta tarkoin suunniteltua sopimusviljelyä, jossa viljelijä 
sitoutuu viljelemään ja toimittamaan sopimusehtojen mukaisesti tietyn lajikkeen kyl-
vösiementä. (MMM 1988). Siementuotanto on myös viljelyä, jossa tuotteen hinta ja 
tuet, mutta myös viljelykustannukset ovat suuremmat kuin vastaavien kasvien vilje-
lyssä muuta käyttöä varten. Pakarisen (2010) mukaan tilakohtaiset kustannustekijät 
ja viljelijän ammattitaito ratkaisevat sen, päästäänkö siementuotannossa parempaan 
kannattavuuteen kuin esimerkiksi leipä- tai rehuviljan viljelyssä.  
 
Siemenviljelijältä edellytetään siemenkaupan laatusäännösten tuntemusta sekä riittä-
vää ammattitaitoa hyvän siemenen tuottamiseen. Siemenviljan tuottajalle maksetaan 
siemenlisää viljelyn aiheuttamista lisäkustannuksista tavanomaiseen leipä- tai rehu-
viljan viljelyyn nähden. Siemenlisä on ollut 1,7–2,5 senttiä kilolta riippuen lajikkees-
ta ja kauppaliikkeestä (Tuottopehtori 2010). Lisäksi maksetaan vielä kansallista sie-
mentuotannon tukea 73 euroa hehtaarille hyväksytystä siemenalasta (Finlex 2009). 
Tukien lisäksi voidaan maksaa vielä raakaerän puhtauden mukaan lisämaksua, toi-
saalta maksunalennus on myös mahdollinen. 
 
Lisäkustannukset vaihtelevat melko paljon viljelyolosuhteista, säistä sekä viljelijän 
oman työpanoksen määrästä. Siemenviljelijän on otettava huomioon ainakin seuraa-
vat lisäkustannukset ja -seikat: 
 
- Siemenviljelyssä kantasiemen eli sertifioitu siemen (C1-luokka) on uusittava vuo-
sittain. Se lisää siemenkustannusta noin 40–60 euroa hehtaarilta. 
 
- Rikkakasvien torjunta on tehtävä huolellisesti ja tehokkailla torjunta-aineilla. 
 
- Siemenraakaerän kuivatus on tehtävä huolellisemmin ja hitaammin kuin rehuviljal-
la, mikä lisää polttoöljyn ja sähkön kulutusta. 
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- Siemenviljelyn työkustannuksia lisää huomattavasti viljelyn tarkka suunnittelu ja 
seuranta sekä huolellisesti tehdyt viljelytyöt. Lisätyön määräksi Tuottopehtorissa 
(2010) on arvioitu noin 1–5 tuntia hehtaarilla. 
 
- Lannoitus on yleensä ottaen maltillista lakoontumisvaaran takia, mikä vähentää 
satotasoa. 
 
Puimuri, kuivuri, työkoneet ja -laitteet sekä varastotilat on pidettävä puhtaina erien 
sekoittumisen välttämiseksi. Viljelyn suunnittelu muun muassa viljelykierron, esi-
kasvien ja lannoituksen suhteen vaatii suurta huolellisuutta (MKL 1985b). Siemen-
viljelyseminaarin aineiston mukaan siemenviljelyssä edellytetään vähintään samaa 
satotasoa kuin esimerkiksi rehuviljan viljelyssä, jotta normaali siemenlisä kattaisi 
lisäkustannukset. Suuren osan siemenlisästä tulisi kattaa esimerkiksi huonoista kor-
juusäistä tai hukkakaurasta johtuvaa riskiä, koska tällöin siemenlisä voi jäädä koko-
naan saamatta, vaikka tuotantoon on panostettu työtä sekä pääomaa. 
 
Taulukkoon 2 on kerätty ProAgrian Tuottopehtori-ohjelmasta eri siemenviljojen ka-
tetuottoja, joita verrataan vastaavien viljelykasvien rehu-, mallas- ja luomutuotannos-
sa olleisiin vuoden 2009 hintoihin A-tukialueella. Satomääränä on käytetty 4 000 
kiloa viljaa, josta siemeneksi hyväksytyn viljan osuuden on arvioitu olevan 3 200 
kiloa.  
 
Kevätvehnän siemenviljelyssä katetuotto A on vain hieman suurempi kuin tavan-
omaisessa vehnän viljelyssä, jossa leipävehnän osuudeksi on arvioitu 3 400 kiloa. 
Luomukevätvehnän katetuotto A on kolminkertainen siemenkevätvehnän tuotantoon 
nähden, mutta myös luomun satotasona on käytetty 4 000 kiloa/ha, joka on käytän-
nössä epärealistinen tavoite. On huomattava, että luomuviljelyssä noudatetaan tark-
kaa viljelykiertoa. Jos luomuvehnän satotasona käytetään 2 000 kg/ha, niin katetuotto 
A on silti yli tuhat euroa. Siemenohran katetuotto A on suurempi kuin rehuohralla, 
mutta se jää alhaisemmaksi kuin mallasohran katetuotto. Siemenkauran katetuotto A 
on suurempi kuin rehukauralla. Vähennettäessä katetuotto A:sta laskennallinen työ-
kustannus saadaan katetuotto B. Katetuotto C jää selvästi negatiiviseksi kaikilla 
muilla viljakasveilla paitsi luomukevätvehnällä.  
 
Alhaiset katetuotot johtuvat suurelta osin matalista viljojen hinnoista. Siemenkevät-
vehnän arvioitu hinta on 150 euroa tonnilta, rehuvehnän hinta on 100 euroa tonnilta, 
leipävehnän hinta 140 euroa tonnilta ja luomuvehnällä 340 euroa tonnilta. Siemenoh-
ran hintana on käytetty 120 euroa tonnilta, rehuohran 100 euroa tonnilta ja mallasoh-
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ran 140 euroa tonnilta. Siemenkauran arvioitu hinta on 110 euroa tonnilta ja rehu-
kauran 90 euroa tonnilta. 
 
Yleensä siemenviljelyn kannattavuus on hieman parempi kuin rehu- tai leipäviljan 
viljelyn kannattavuus ja viljelyn vaatimalle lisätyölle on saatu palkkavaatimuksen 
verran lisätuottoa. Lopputulos riippuu tietenkin yrittäjä- ja tilakohtaisista tekijöistä ja 
markkinatilanteista. 
 
Taulukko 2. Eri viljalajien siementuotannon katetuotot 1) (€/ha) rehu-, mallas- sekä
 luomuviljantuotannossa käytettäessä 4000 kg:n satotasoa  

(Tuottopehtori 2010). 
 

Vuosi 2009, A-tukialue Katetuotto A Katetuotto B Katetuotto C 

Siemenkevätvehnä 547 329 -200 

Kevätvehnä 531 357 -172 

Luomukevätvehnä 1645 1442 879 
     

Siemenohra 544 326 -207 

Rehuohra 477 303 -230 

Mallasohra 553 379 -154 
     

Siemenkaura 470 252 -285 

Rehukaura 432 258 -279 

 
1) Laskentaperusteet ovat seuraavat: katetuotto A on kokonaistuotto vähennettynä muuttuvilla kustan-
nuksilla, katetuotto B on katetuotto A vähennettynä viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksella ja 
katetuotto C on katetuotto B vähennettynä yleiskustannuksella ja kiinteillä kustannuksilla. 
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4. SERTIFIOIDUN JA TILAN OMAN KYLVÖSIEMENEN 
KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

4.1. Sertifioitu kylvösiemen 
 
Suomessa kylvösiemeneksi voi markkinoida ja myydä sertifioitua eli virallisesti 
varmennettua siementä. Sertifioitu siemen on virallisesti viljelystarkastettu ja se täyt-
tää polveutumiseltaan, aitoudeltaan, puhtaudeltaan, kosteudeltaan, terveydeltään ja 
itävyydeltään sertifioidun siemenen tuotantoa ohjaavien Euroopan yhteisön -
direktiivien, siemenkauppalain ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) päätösten 
asettamat laatuvaatimukset. MMM:n alaisuudessa toimiva kasvilajikelautakunta hy-
väksyy lajikkeet Suomen kansalliseen lajikeluetteloon, joista sertifioitua siementä 
voidaan tuottaa. Sertifioitua siementä voidaan tuottaa myös lajikkeista, jotka on hy-
väksytty Euroopan unionin yhteiseen lajikeluetteloon (Kangas ym. 2008). 
 
Sertifioidun siemenen tuotantoa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Evira 
valvoo myös siemenkauppaa sekä kouluttaa ja valtuuttaa kylvösiemen tarkastukseen 
osallistuvat viljelytarkastajat ja viralliset näytteenottajat (Evira 2009b). 
 
Sertifioidun siemenen tunnistaa aina vakuustodistuksesta, josta ilmenee myös sieme-
nen laatuluokka. Taulukossa 3 on esitelty sertifioidun kylvösiemenen laatuluokat, 
jotka ovat esiperussiemen (kansainvälinen lyhenne PB), perussiemen (B) ja sertifioi-
tu siemen (C). Siemenluokka määräytyy kantasiemenestä polveutumisen, erän aitou-
den ja muiden laatuominaisuuksien mukaan. Siemenluokan tunnistaa myös vakuusli-
pukkeen väristä. Kylvösiementen tuotannossa kantasiemenenä voidaan käyttää esipe-
russiementä, perussiementä sekä sertifioidun siemenen ensimmäistä sukupolvea 
(MTT 2000).  
 
Sertifioitua kylvösiementä voidaan vapaasti markkinoida EU:n alueella ilman, että 
sitä tarvitsee sertifioida uudelleen myytäessä siementä jäsenvaltiosta toiseen. Perus-
periaatteena on se, että Suomessa saa markkinoida ainoastaan sertifioitua kylvösie-
mentä joko kansallisessa tai EU:n lajikeluettelossa olevista lajikkeista.  
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Taulukko 3. Sertifioidun siemenen laatuluokat (Evira 2009b).  
 

Ohra, kaura ja vehnä: 

Esiperussiemen (PB) 

Perussiemen 1. sukupolvi (B1) 

Perussiemen 2. sukupolvi (B2) 

Perussiemen 3. sukupolvi (B3) 

Sertifioitu siemen 1. sukupolvi (C1) 

Sertifioitu siemen 2. sukupolvi (C2) 

 
 
Sertifioidun siemenen osuus kaikesta käytettävästä kylvösiemenestä on noin kol-
mannes (kuvio 5). Suomen Gallup Elintarviketiedon (2010) teettämän kyselyn perus-
teella (kuvio 6) viljelijöiden käyttämä rypsin siemen on lähes yksinomaan sertifioitua 
siementä. Rukiilla ja rehuohralla sertifioitua siementä käyttää noin puolet viljelijöistä. 
Mallasohran viljelijöiden sertifioidun siemenen käyttö on laskenut viime vuosina 24 
prosenttiin. Myös rehuvehnällä sertifioidun siemenen käyttö on pudonnut 29 prosent-
tiin. Viljelijän viljasta saaman markkinatuoton aleneminen ja tukien suhteellisen 
osuuden kasvu viljanviljelyn kokonaistuloista saattavat entisestään heikentää hyvä-
laatuisen kylvösiemenen käyttöä. (MMM 2005). 
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Kuvio 5. Eri viljojen tarkastetun siemenen käyttöaste vuosina 1995–2009 Suomessa. 
              (Kylvösiemen 2000–2010). 
 

 
 

Kuvio 6. Sertifioidun siemenen käyttöaikomukset vuosina 2007-2010.  
              (Suomen Gallup Elintarviketieto 2010). 
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4.2. Siementuotannon valvonta- ja sertifiointiprosessi 
 
Sertifioidun siemenen ja siementuotannon tarkastukset tehdään MMM:n asetusten, 
siemenkauppalain, kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien ja siementarkas-
tusyksikön ohjeiden mukaan. Siementuotannon tarkastukseen sisältyy kasvukaudella 
suoritettava viljelytarkastus ja kantasiemenen kenttäkoetarkastus. Lisäksi tarkastuk-
seen kuuluu kasvukauden jälkeinen näytteenotto, viralliset laboratoriomääritykset 
sekä siemenerän sertifiointi. Kylvösiemen pakkaaminen markkinointia varten edel-
lyttää pakkaamolupaa. Sertifioitua siementä voi kunnostaa ja pakata ainoastaan elin-
keinonharjoittaja, jolle Evira on myöntänyt pakkaamoluvan. Myös maatilojen väli-
nen sertifioimattoman siemenen kauppa on lain vastaista. Pakkaamot ja siemenliik-
keet voivat tehdä viljelysopimuksia siemenviljelijöiden kanssa. Jokaisesta siemenvil-
jelyksestä tehdään viljelystarkastusilmoitus, joka on lähetettävä toukokuun 22. päi-
vään mennessä siementarkastusosastolle. (Evira 2009b). 
 
Siemenviljelyn suunnitteleminen 
 
Eviran (2009b) ohjeen (13006/1) siementuotantoa koskevat sertifioinnin vaatimusten 
mukaan viljelysuunnitelmia laadittaessa on huomioitava esikasvirajoitukset, eris-
tysetäisyydet, siementarkastusyksikön ylläpitämän lajikerajoitusluettelon vaatimuk-
set, lajikkeen muu tuotanto tilalla ja lohkon hukkakaurattomuus. Siemenviljelyä kos-
kee ehdoton hukkakaurattomuus. Kuviosta 7 nähdään, että hukkakaura on yleistynyt 
yksipuolisen viljanviljelyn seurauksena maamme parhailla viljelyalueilla muun mu-
assa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. 
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Kuvio 7. Hukkakauran saastuttaman peltoalan osuus (%) vuonna 2007 (MMM 2007). 
 
Viljelystarkastukset 
 
Viljelystarkastuksessa kylvösiemen lajikeaitous, puhtaus ja terveys varmistetaan. 
Eviran valtuuttamat tarkastajat tekevät tarkastuksen, he voivat olla esimerkiksi Pro-
agria Maaseutukeskusten tai siemenliikkeiden palveluksessa. Viljelystarkastuksessa 
varmistetaan lisäksi, että tilan olosuhteet, kantasiemenen alkuperä, hukkakauratilan-
ne, esikasvit, tilan muut lajikkeet, sekä viljelyksen lajikeaitous täyttävät siemenvilje-
lyä koskevat määräykset. Samalla tarkastetaan lisäksi puhtaus muista viljelykasveista 
ja rikkakasveista, tautitilanne ja etäisyydet toisista saman lajin kasvustoista. Tarkas-
tuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka perusteella viljelyksen hyväksymisestä sie-
meneksi tehdään päätös (Evira 2006). 
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Virallinen näytteenotto ja laboratoriomääritykset 
 
Pakkaamo tekee hyväksytystä sertifioitavasta viljelyksen sadosta kauppaerän, mikä 
voi olla suurimmillaan viljoilla 30 000 kiloa. Tästä kunnostetusta erästä Eviran val-
tuuttama näytteenottaja ottaa virallisen näytteen. Näytteenotossa noudatetaan kan-
sainvälisen siementarkastusjärjestön ISTA:n (International Seed Testing Association) 
sääntöjä. Kauppaerästä on saatava mahdollisimman edustava näyte, jotta se kuvaisi 
koko erän laatua. Näyte toimitetaan siementarkastusyksikköön virallisiin laborato-
riomäärityksiin, jossa viljanäytteestä määritetään kosteus, puhtaus (erotetaan roskat 
ja vieraiden kasvilajien siemenet), muiden kasvilajien siementen kappalemäärä, 1000 
siemenen paino ja itävyys. MMM:n päätöksissä on määritetty näiden ominaisuuksien 
laatuvaatimukset eri lajeilla. Terveyslaboratorio tekee taudinaroista lajikkeista pakol-
liset tautimääritykset ja antaa niiden perusteella mahdolliset peittaussuositukset tai 
käyttökiellot. Ohrasta määritetään viirutauti, siemenlevintäinen verkkolaikku ja len-
tonoki, vehnästä lento- ja haisunoki sekä kaurasta avonoki (Evira 2010a). 
 
Kenttäkoetarkastus 
 
Kenttäkoetarkastus on eri kuin siemenviljelyksillä tehtävä viljelystarkastus. Kenttä-
koetarkastuksessa tarkistetaan lajikkeen aitous virallisesti otetuista siemennäytteistä 
kylvetyistä koeruuduista siementarkastusyksikön koekentillä. Tämä tarkastus on 
luonteeltaan jälkitarkastus, jonka tulokset vaikuttavat siemenerällä perustettujen sie-
menviljelysten hyväksymiseen. Siementarkastusyksikössä on verrannenäyte kaikista 
markkinoilla olevista lajikkeista. Kenttäkoetarkastuksessa siemenerää verrataan ver-
rannenäytteeseen. Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti kenttäkoeruuduista tehdään 
havaintoja läpi kasvukauden. Koeruuduilla havainnoidaan lajikkeiden rakenteellisiin 
yksityiskohtiin ja kehitysrytmiin liittyviä ominaisuuksia. Lajikeaitous sallii siemen-
luokittain tietyn määrän poikkeavia yksilöitä. Jos raja ylittyy, lajike joko hylätään tai 
siemenluokkaa alennetaan (Kangas ym. 2009). 
 
Siemenerien hyväksyntä ja vakuustodistukset 
 
Siemenerä voidaan sertifioida, kun se on kenttäkoetarkastuksessa, virallisessa vilje-
lys- ja laboratoriotarkastuksessa todettu täyttävän asetetut laatuvaatimukset. Sertifioi-
tu kylvösiemen myydään suljetuissa pakkauksissa, joissa jokaisessa pakkauksessa on 
vakuustodistus kiinnitettynä. Suomessa vakuuslipukkeessa ilmoitetaan laji, lajike, 
siemenluokka, kauppaerän numero, pakkauksen netto- tai bruttopaino, käytetty peit-
tausaine, itävyys, puhtaus, muiden lajien siementen määrä, 1000 siemenen paino ja 
pakkauksen sulkemisajankohta (kuukausi ja vuosi) tai viimeisimmän näytteenoton 
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ajankohta. Siemenerä voidaan markkinoida myös ennakkovakuudella, jolloin viralli-
nen itävyys ei ole vielä valmistunut. Pakkaaja ilmoittaa tällöin oman itävyystulok-
sensa. Sertifioitua siementä ostettaessa on hyvä varmistaa, että jokaisessa myynti-
pakkauksessa on virallinen vakuuslipuke (Evira 2009b). 
 

4.3. Tilan oma siemen (TOS) 
 
Kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1992b) mukaan kasvinjalostajanoikeutta 
rajoitetaan siten, että viljelijällä on omalla tilalla oikeus käyttää suojatun kaura-, oh-
ra-, ruis-, vehnä-, ruisvehnä-, rypsi- ja rapsilajikkeen omalla tilalla tuotettua siementä 
lisäystarkoitukseen maksamalla siitä TOS-maksu lajikkeen omistajalle. Tilan omasta 
siemenestä on mennyt vuodesta 2000 lähtien kasvinjalostajalle vuosittainen maksu. 
Vuonna 2009 maksu oli viljoilla 3,85 euroa hehtaarilta. Maksun avulla turvataan 
kotimaisen kasvinjalostuksen säilyminen, koska nykyisin jalostusta ei enää rahoiteta 
julkisella rahoituksella. Sertifioidun siemenen hinnassa on rojalti, mikä on korvaus 
kasvinjalostajalle eli kaikki viljelijät osallistuvat kasvinjalostuksen ylläpitämiseen 
käyttäessään uusia kasvilajikkeita (Maaseutuvirasto 2009).  
                                            
TOS-maksu on alempi kuin sertifioidun siemenen hintaan sisältyvä korvaus. Kansal-
lisesti suojattujen lajikkeiden osalta TOS-maksu velvollisia ovat yli 10 peltohehtaarin 
tilojen viljelijät. EU-suojattujen lajikkeiden osalta TOS maksuvelvollisuus koskee yli 
92 tonnia satoa tuottavia viljelijöitä. Korvauksen tasosta pyritään sopimaan vuosit-
tain lajikkeiden omistajia edustavan Siemenkauppiaitten yhdistyksen (SKY) sekä 
viljelijöitä edustavien MTK:n (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) ja SLC:n 
(Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund) kesken (Maaseutuvirasto 2009). 
Kasvinjalostajaoikeuslain mukaan viljelijä on velvollinen antamaan viranomaiselle ja 
lajikkeen omistajalle tarvittavat tiedot maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Nämä tie-
dot kerätään tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen yhteydessä omassa sarakkees-
saan. Korvauksen perimistä varten käytetään lisäksi maaseutuelinkeinorekisterissä 
olevia hakijaa ja pinta-aloja koskevia tietoja. Tiedot luovutetaan Siemenkauppiaitten 
yhdistykselle, joka huolehtii jalostajien puolesta edellä mainitussa laissa tarkoitettu-
jen maksujen perimisestä (Maaseutuvirasto 2009).  
 
Tilan oman siemenviljan käyttö kasvoi vuonna 2009 lähes 5 prosenttia 668 000 heh-
taariin. Samalla TOS-maksua maksavien viljelijöiden lukumäärä kasvoi 26 000:teen. 
Lähes puolet viljelijöistä maksaa TOS-maksua. Sertifioidun siemenen hintaan sisäl-
tyviä rojalteja ja viljelijän oman siemenen käyttömaksuja kertyi vuonna 2009 noin 
2,7 miljoonaa euroa (MT 2010a). 
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Tilalla tuotettu siemen voi olla lähes sertifioidun siemenen veroista, mutta sen tuo-
tanto ja kunnostus on tehtävä huolella. Sukupolvien ketju tulee olla lyhyt eli samaa 
siementä ei saa lisätä tilalla vuodesta toiseen. Tällöin siemen säilyttää elinvoimaisuu-
tensa. Tilalla siementuotantoon on käytettävä parhaita lohkoja, joilla peruskunnostus 
ja viljelykierto ovat kunnossa. Kasvinsuojeluun ja erityisesti lohkon hukkakaurava-
pauteen on panostettava. Hukkakaurasta on vaikea päästä eroon, jos se pääsee leviä-
mään tilan oman siemenen mukana kaikille lohkoille. 
 



 29

5. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
 

5.1. Tutkimusaineisto ja sen esittely 
 
Tämän maisterin tutkielman tutkimusjoukkona olivat K-maatalouden kevätviljojen 
sopimussiemenviljelijät. K-maataloudella on vuonna 2010 kevätviljojen siementuo-
tantosopimuksia yhteensä 190 ja sopimusviljelijöitä 119. K-maatalouden sopimus-
siemenviljelijöitä on kaikilla tukialueilla ympäri Suomea. Sopimusviljelytilat ovat 
keskittyneet Länsi-Suomeen ja Hämeeseen A- ja B-tukialueelle, mutta viljelijöitä on 
myös pohjoisempana C1- ja C2- alueella. Kyselyn aineisto esitellään yksityiskohtai-
semmin kappaleissa 6.1. ja 6.2. 
 
Tämän maisterin tutkielman aineisto perustuu näille 119 sopimussiemenviljelijälle 
postitse lähetetyn lomakekyselyn (liite 3) vastauksiin. Kysely lähetettiin maaliskuus-
sa 2010 ja vastaukset saatiin huhtikuun 2010 alussa. Kyselylomake sisälsi yhteensä 
42 kysymystä. Useissa kysymyksissä oli myös alakysymyksiä. Kysymyksien kohdal-
la käytettiin viisiportaista Likertin -vastausasteikkoa, jossa vaihtoehto viisi (5) tar-
koitti erittäin paljon/eritäin todennäköistä/erittäin hyvin ja vaihtoehto yksi (1) tarkoit-
ti erittäin vähän/erittäin epätodennäköistä/erittäin huonosti. Kyselylomake sisälsi 
myös avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeen postitus suoritettiin Rautakesko Oy:n 
kautta.    
 
Kyselyyn vastasi 71 siemenviljelijää. Vastausprosentti oli näin ollen 60, jota voidaan 
pitää kohtuullisen hyvänä. Kyselystä ei lähetetty muistutuskirjeitä. Muistutuskirjeitä 
ei lähetetty, sillä ajankohta olisi ollut juuri viljelijöiden kevättöiden ja -kiireiden 
kanssa päällekkäin, jolloin oletettiin, ettei lisää vastauksia olisi saatu. Varsinaiseen 
tutkimusaineistoon hyväksyttiin kaikki kyselyyn vastanneiden viljelijöiden vastauk-
set. Muutamat vastaukset olivat joiltakin osin puutteellisia, mutta ne eivät vaikutta-
neet kyselyn analysointiin. Esimerkiksi viljelijän ikä ja tukialue olivat tyypillisiä il-
moittamatta jätettyjä tietoja. 
 

5.2. Tutkimusmenetelmän valinta ja -aineiston keruu 
 
Tässä tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista tutkimusotetta, jolla pyritään löytä-
mään vastaukset kolmeen tutkimustavoitteeseen. Empiirisen aineiston käyttöön pe-
rustuvalla kvantitatiivisella tutkimuksella selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuk-
siin liittyviä kysymyksiä, sekä eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa asi-
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assa tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavat tiedot voi-
daan kerätä muiden tilastoista, tietokannoista tai hankkia itse. Oman aineiston tie-
donkeruumenetelmä määräytyy tutkimusongelman ja kohdejoukon perusteella. 
Oman aineiston kerääminen on empiirisessä tutkimuksessa hyvin tavallista. Aineis-
ton keräämiseen käytetään yleensä standardoitua tutkimuslomaketta, jossa on valmiit 
vastausvaihtoehdot. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan analysoitua suuri ja 
edustava otos. Sen heikkoutena on pinnallisuus, koska sillä ei voida selvittää syitä tai 
seurauksia (Heikkilä 2008, s. 16–19). 
 
Survey-kyselyksi kutsutaan sellaista kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoa, 
joissa aineisto kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen 
tai näytteen tietystä perusjoukosta (Hirsjärvi ym. 2004, s. 182). Survey-kysely on 
taloudellinen ja tehokas tapa tiedon keräämiseen, kun tutkittavia on paljon. Survey-
tutkimuksen aineisto kerätään käyttämällä kyselylomaketta (Heikkilä 2008, s. 19).  
 
Kyselytutkimusten yleisin etu on se, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimus-
aineisto. Tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja heiltä voidaan kysyä mo-
nia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas tapa säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. 
Lomakkeen ollessa huolellisesti suunniteltu aineisto voidaan nopeasti käsitellä tal-
lennettuun muotoon ja analysoida se tietokoneella. Lisäksi aikataulun ja kustannuk-
set tutkija voi arvioida melko tarkasti etukäteen. Kyselytutkimusten tietojen käsitte-
lyyn on olemassa tilastolliset analyysitavat ja raportointimuodot (Hirsjärvi ym. 2004, 
s. 184). 
 
Kyselyä käytettäessä haastattelijan vaikutus poistuu ja kysymykset ovat kaikille vas-
taajille yhdenmukaiset. Kyselyssä ei kuitenkaan voida antaa lisäselvityksiä hankaliin 
kysymyksiin, jolloin niihin voi jäädä vastaukset saamatta. Kyselymenetelmä antaa 
vastaajalle mahdollisuuden vastausten pohdintaan ja tarkistamiseen, mikä lisää jois-
sain tapauksissa vastaamisen luotettavuutta. Vastaajalla on myös mahdollisuus lukea 
kysymykset läpi ja vastausjärjestyksen voi myös päättää itse (Jyrinki 1977, s. 25). 
 
Postikyselyn suurimpana heikkouksena voidaan pitää vastaamattomien määrää, joka 
postikyselyssä on suurempi kuin haastattelussa. Erityisen suureksi puutteeksi vas-
taamattomuus tekee sen, että se ei ole satunnaista. Postikyselyyn vastanneet erottuvat 
näin ollen jollakin tavalla niistä, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn. Vastaamatto-
muus ilmenee kahdella tavalla; osa otokseen valituista ei osallistu lainkaan kyselyyn 
ja osa palauttaa lomakkeen puutteellisesti täytettynä (Jyrinki 1977, s. 25–27). Alku-
lan ym. (1994, s. 139) mukaan vastausten kadon syitä on tutkittu, ja siihen vaikuttaa 
eniten tutkimuksen aihe ja erityisesti sen kiinnostavuus. Kun katoa halutaan vähentää, 
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pitää muun muassa kysymykset kyetä muokkaamaan sellaisiksi, että ne ovat vastaa-
jan kannalta mielekkäitä ja riittävän konkreettisia. Toinen yhtä tärkeä asia on aineis-
ton keruun ammattimainen ote. 
 
Kyselytutkimuksissa kyselylomakkeiden laadintaan on panostettava runsaasti aikaa 
ja vaivaa. Suunnitteluun kuuluu aiheeseen perehtyminen, tutkimusongelman pohti-
minen ja täsmentäminen sekä käsitteiden määrittely ja tutkimusasetelman valinta 
(Jyrinki 1977). Jyringin (1977, s. 41) mukaan tutkimuksen suunnitteleminen ja lo-
makkeen laatiminen on noin 70 prosenttia tutkimuksen kokonaistyöstä. 
 
Tämän tutkimuksen kyselylomake (liite 3) sisältää seitsemän eri pääkohtaa eli tee-
maa. Ensimmäisessä kysyttiin viljelijöiden siemenviljelyksessä olevia pinta-aloja, 
lajikelukumääriä, tulevaisuuden aikomuksia, mielipiteitä siementuotantomääräyksis-
tä, hukkakaurariskiä ja oman tilan soveltuvuutta siemenviljelyyn. Toisessa teemassa 
haluttiin selvittää viljelijöiden syitä siementuotantoon. Kolmannessa teemassa tutkit-
tiin kansallisen siementuen vaikutusta siemenviljelyyn sekä kysyttiin viljelijöiden 
mielipiteitä tuen takaisin korvaamisesta ja maatilan toiminnan kehittymisestä lähitu-
levaisuudessa. Neljännessä teemassa viljelijöitä pyydettiin arvioimaan K-
maatalouden siementuotantoehtoja ja sopimustoimintaa. Viidennessä teemassa selvi-
tettiin viljojen siemenviljelyn lopettamisen syitä. Samalla kysyttiin viljelyn jatkoai-
komuksia. Kuudennessa teemassa kysyttiin viljelijöiden mielipiteitä yhteistyöstä K-
maatalouden kanssa, K-maatalouden taustamateriaalista ja sen järjestämästä koulu-
tuksesta. Kyselylomakkeen lopuksi kysyttiin siemenviljelijöiden taustatietoja. 
 

5.3. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettävät testit 
 
Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-pohjaisella PAWS Statistics-ohjelmalla. Aluksi 
tiedot syötettiin tutkimuslomakkeelta havaintomatriisimuotoon. Havaintomatriisi on 
taulukko, jossa vaakarivit vastaavat tilastoyksiköitä ja pystysarakkeet muuttujia. Yh-
dellä vaakarivillä on yhden tutkittavan vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja yhdessä 
sarakkeessa on kaikkien tutkittavien vastaukset yhteen kysymykseen. Tiedot on käsi-
teltävä niin, että tutkimuskysymyksiin saadaan vastaus ja tutkimusongelma saadaan 
ratkaistua (Heikkilä 2008, s. 123). 
 
Tutkimusaineiston analysointi aloitettiin tutkimalla muuttujien arvoja. Tämä tehtiin 
frekvenssijakaumia analysoimalla ja tilasto-ohjelman kuvailevaa statistiikkaa käyt-
tämällä. Tuloksien taulukot ja kuviot laadittiin frekvenssien pohjalta Microsoft Ex-
cel-ohjelmalla. Tietyistä muuttujista laskettiin tunnuslukuja, jotka helpottivat ja-
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kauman sijainnin havainnollistamista ja selvensivät jakauman muotoa. Laskettuja 
tunnuslukuja olivat keskiarvo, moodi, mediaani ja keskihajonta. Lisäksi analysoitiin 
muuttujien maksimi- ja minimi-arvot sekä kvartiilivälit. Yksittäinen tunnusluku ku-
vaa jakaumaa huonosti ja sen perusteella tehdään virheellisiä päätelmiä. Tarkastele-
malla useita tunnuslukuja yhtä aikaa voidaan jakaumasta tehdä luotettavia johtopää-
töksiä. (Holopainen ja Pulkkinen 2008, s. 78–95). 
 
Ennen varsinaisia analyysimenetelmien käyttöönottoa testattiin muuttujien normaali-
jakautuneisuutta. Parametristen testien käyttäminen edellyttää, että jakauma on nor-
maalisti jakautunut ja muuttuja on mitattu vähintään välimatka-asteikolla. Normaali-
jakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. Normaalijakautuneisuu-
den nollahypoteesin hylkäämisrajana pidettiin alle 0,05 merkitsevyystasoa eli p-
arvoa. Kaikkien muuttujien osalta nollahypoteesi voitiin hylätä alle 0,05:n riskitasol-
la. Kolmogorov-Smirnovin testin tuloksen perusteella päädyttiin käyttämään ei-
parametrisiä testejä (liite 4, taulukko 1).  
 
Ei-parametrisia eli jakaumasta riippumattomia testejä käytetään muun muassa ja-
kauman muodon ja sijainnin selvittämiseen. Ei-parametrisia testejä voidaan käyttää, 
jos parametristen keskiarvotestien ehdot eivät ole voimassa. Ei-parametrisia testejä 
käytetään usein analysoitaessa luokittelu- ja järjestysasteikon muuttujia (Holopainen 
ja Pulkkinen 2008, s. 178–195). Ei-parametristen testien käyttövaatimukset ovat vaa-
timattomia ja niistä yleisempiä esimerkkejä ovat Mann-Whitneyn U-testi, Wilcoxo-
nin testi, Kruskall-Wallisin yksisuuntainen varianssianalyysi, x2-yhteensopivuustesti, 
mediaanitesti ja Kolmogorov-Smirnovin testi (Heikkilä 2008, s. 233).  
 
Vertailtaessa ryhmien keskiarvoja voidaan käyttää erilaisia keskiarvotestejä. Tässä 
tutkimuksessa käytettiin riippumattomien otosten Studentin t-testiä vertailtaessa sie-
menviljelyksessä olevan pinta-alan ja maatilan kokonaispinta-alan keskiarvoja.  
 
Kruskall-Wallisin testillä voidaan tutkia usean riippumattoman populaation keskiar-
voja. Se on varsinaisesti yksisuuntaisen varianssianalyysin eli F-testin parametriton 
vastine. Usean riippumattoman otoksen testeissä vertaillaan tutkittavan muuttujan 
jakaumia useamman kuin kaksiluokkaisen ryhmittelymuuttujan luokissa. Näillä tes-
teillä tutkitaan, ovatko nämä muuttujat riippumatonta otosta samoin kuin jakautunut-
ta perusjoukkoa. Tässä tutkimuksessa Kruskall-Wallisin testiä käytetään tutkittaessa 
syitä viljansiemenviljelyn harjoittamiseen. Sitä käytetään varianssianalyysin sijasta 
ei-normaalien jakaumien ja järjestysasteikollisten muuttujien ryhmien välisiä eroja 
arvioitaessa (Metsämuuronen 2009, s. 936 ja 1115).  
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6. TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tutkimuksen tulokset esitetään kyselylomakkeen (liite 3) teemojen mukaisesti. Ku-
vioiden ja taulukoiden tiedot perustuvat kyselylomakkeen vastauksista laskettuihin 
frekvensseihin ja keskiarvoihin. 
 

6.1. Tutkimustilojen taustatiedot 
 
Kyselyyn vastanneet 71 viljelijää olivat iältään 26–67 vuotiaita keski-iän ollessa 49 
vuotta. Eniten viljelijöitä oli B-tukialueelta, 30 vastaajaa, A-tukialueelta oli 23 vas-
taajaa, C1-tukialueelta oli kahdeksan viljelijää ja seitsemän viljelijää oli C2-
tukialueelta. Kyselyyn vastanneista viljelijöistä kolme ei ilmoittanut tukialuettaan.  
 
Siemenviljelijöiden ammatillinen koulutus on nähtävissä taulukosta 3. Kyselyyn vas-
tanneista viljelijöistä 37 prosentilla oli ammattikorkeakoulututkinto ja kuudella vilje-
lijällä oli yliopistotutkinto. Maamieskoulun oli käynyt 34 prosenttia vastaajista. 
Kursseja tai muita vastaavia oli käynyt viisi viljelijää. 11 prosentilla kyselyyn vas-
tanneilla maataloudellinen koulutus oli ollut omakohtaista, niin sanottua ”isältä po-
jalle” -oppimista. 
 
Pearsonin korrelaatiokertoimilla tutkittaessa viljelijän ikä, tukialue tai ammatillinen 
koulutus ei korreloinut viljelyksessä olevien hehtaarien, kokonaispeltoalan tai vilje-
lyksessä olevien lajikkeiden kanssa, joten näillä tekijöillä ei ollut yhteyttä toisiinsa. 
 
Taulukko 3. Siemenviljelijöiden ammatillinen koulutus. 
 

Maataloudellinen koulutus Lukumäärä % 

omakohtainen oppiminen 8 11,3 
kurssit tms. 5 7 

maamieskoulu tai vastaava 24 33,8 
AMK 26 36,6 

yliopisto 6 8,5 
ei tietoa 2 2,8 

 
Muuta ammatillista koulutusta oli 23 vastaajalla. Muuksi ammatilliseksi koulutuk-
seksi vastaajat ilmoittivat eri alojen insinööri-tutkintoja, metallialan koulutuksia, 
linja-auton kuljettajan ja liikennelentäjän ammatin. 
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Siemenviljelijöistä lähes 80 prosenttia oli päätoimisia viljelijöitä. Osa-
aikaviljelijöiksi itsensä luokitteli 18 prosenttia vastanneista. Sivuansio-viljelijöitä oli 
kolme vastanneista. 
 
Viljojen siemenviljely oli pääasiallisena tuotantosuuntana 63 prosentilla vastaajista 
(kuvio 8). Tavanomaista viljanviljelyä tai kotieläintuotantoa piti pääasiallisena tuo-
tantosuuntana kahdeksan prosenttia vastaajista. Yhdeksällä prosentilla oli mallasoh-
ran tuotanto päätuotannonhaarana. Pääasiallisena tuotannonhaarana vastaajilla oli 
myös heinän- ja nurmensiementen viljely, urakointi, siemenperunan tuotanto sekä 
siementen pakkaamotoiminta. Viisi kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut päätuotan-
tosuuntaansa. 
 

 
 
Kuvio 8. Tutkimukseen vastanneiden viljelijöiden pääasiallinen tuotantosuunta tai  
               tuotannonhaara.  
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6.2. Tutkimustilojen siemenviljely ja siihen liittyvät tekijät  
 
Kyselyyn vastanneiden tilojen kokonaispinta-alat ja siementen viljelyyn käytetyt 
pinta-alat käyvät ilmi taulukosta 4. Kokonaispeltoala vaihteli 16,3 hehtaarista 321 
hehtaariin. Vastaajat viljelivät keskimäärin 93 hehtaarin maatilaa. Siemenviljan vilje-
lyyn käytetty pinta-ala vaihteli 11 hehtaarin ja 209 hehtaarin välillä keskiarvon olles-
sa noin 46 hehtaaria. Yhteensä 14 viljelijää viljeli öljykasviensiemeniä viljansiemen-
ten lisäksi. Öljykasviensiementen viljelypinta-alat olivat viidestä hehtaarista 40 heh-
taariin keskiarvon ollessa 14 hehtaaria. 24 tutkimukseen vastanneella viljelijällä oli 
lisäksi nurmensiementä tuotannossa. Nurmensiementen viljelyalat olivat kolmesta 
hehtaarista sataan hehtaariin keskiarvon ollessa 26 hehtaaria.  
 
Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden viljelijöiden pellon käyttöä kuvaavia tietoja. 
 

  
Minimi 

ha 
Maksimi 

ha 
Keskiarvo 

ha 
Lukumäärä
viljelijöitä 

Kokonaispeltoala 16,3 321,0 93,11  71 

Viljansiemenviljelyala 11,0 209,0 46,48  71 

Öljykasviensiemenviljelyala 5,0 39,7 14,44 14 

Nurmensiemenviljelyala 3,0 100,0 26,31 24 

 

Viljelyalojen keskiarvoja tutkittiin t-testillä (liite 5, taulukko 2 ja liite 6, taulukko 1 ). 
Studentin t-testillä testattiin, onko keskiarvoa isommilla tiloilla siemenviljelyyn käy-
tetyt pinta-alat suuremmat. Tutkimukseen osallistuneet viljelijät jaettiin kokonaispin-
ta-alan mukaan kahteen ryhmään valitsemalla keskiarvojen leikkauspisteeksi 93,1 
hehtaaria. Jakopisteeksi valittiin kokonaispinta-alan keskiarvo. Tällöin havaittiin, että 
pienemmillä eli alle 93,1 hehtaarin viljelmillä viljelyksessä oli noin 38 hehtaaria vil-
jansiementä, 9,5 hehtaaria öljykasviensiementä ja 19,3 hehtaaria nurmensiementä 
tuotannossa. Suurempaan ryhmään kuuluneilla tiloilla oli viljansiementä 59,6 hehtaa-
ria, 16,6 hehtaaria öljykasviensiementä ja 30,7 hehtaaria nurmensiementä tuotannos-
sa (liite 5, taulukko 2). Viljojen siemenviljelyalat eivät olleet tilastollisesti merkitse-
viä (p-arvo <0,05). Ryhmien välillä oli kuitenkin eroja, jolloin havaittiin että koko-
naispeltoalan keskiarvoa suuremmilla tiloilla oli enemmän viljansiementä viljelyssä.  
Öljykasvien ja nurmien siemenviljelyalat olivat tilastollisesti merkitseviä (p-
arvo >0,05), eikä ryhmien välillä ollut eroja, joten kokonaispeltoalan keskiarvoa suu-
remmilla tiloilla oli tilastollisesti vähemmän öljykasvien- tai nurmensiementä vilje-
lyssä kuin pienemmillä tiloilla (liite 6, taulukko 1). 
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Eri lajikkeiden viljely siemeneksi; viljakasvit, öljykasvit ja nurmikasvit  
 
Noin kolmanneksella vastaajista oli kahta eri viljalajiketta siemenviljelyksessä. Toi-
sella kolmanneksella oli yksi lajike, ja noin 20 prosentilla kolmea eri lajiketta vilje-
lyssä. Viidellä siemenviljelijällä oli neljää eri lajiketta viljelyksessä. Viittä tai kuutta 
eri lajiketta viljeli yksi tutkimukseen vastanneista. 
 
Öljykasvien viljelijöillä oli suurimmaksi osaksi vain yksi lajike siemenviljelyksessä. 
Yhdellä vastaajalla oli kahta eri lajiketta viljelyksessä. Nurmensiementen tuottajilla 
oli lähes sama tilanne kuin öljykasvien siemenviljelijöillä lajikkeiden lukumäärien 
suhteen. Yhtä lajiketta viljeli 16 eri siementuottajaa, kahta eri lajiketta oli neljällä 
viljelijällä ja yhdellä kolme eri nurmensiemenlajiketta viljelyksessä. 
 
Kyselylomakkeen (liite 3) kysymyksellä 2 selvitettiin viljelijöiden arviot siemenvil-
jelyn muutoksista tulevaisuudessa. Kuviosta 9 voidaan havaita, että yli puolet (63 
prosenttia) siemenviljan viljelijöistä aikoo jatkaa viljelyä muuttumattomana. Neljän-
nes vastaajista aikoo lisätä hieman siemenviljan pinta-alaa. Yhdeksän prosenttia vas-
tanneista aikoo vähentää siemenviljan viljelyä ja kaksi viljelijää aikoo lopettaa sie-
menviljan tuottamisen kokonaan.  
 

 
 
Kuvio 9. Viljelijöiden arviot siemenviljelyn muutoksista tulevaisuudessa. 
 
Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista viljelijöistä, joilla oli lisäksi öljykasviensie-
mentä tuotannossa, ei aio muuttaa viljelyalaa. 15 prosenttia viljelijöistä aikoo hieman 
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lisätä viljelyalaansa, ja kahdeksan prosenttia aikoo lopettaa kokonaan öljykasvien-
siementen viljelyn (kuvio 10). 
 

 
 
Kuvio 10. Viljelijöiden arviot öljykasviensiementen viljelyn muutoksista  
                 tulevaisuudessa. 
 
Nurmensiementen viljelijöillä tilanne oli vastaava kuin öljykasviensiementen tuotta-
jilla. Suurin osa ei tee muutoksia viljelyyn. Vajaa viidennes vastanneista aikoo hie-
man lisätä pinta-alaa ja kuusi prosenttia viljelijöistä aikoo lopettaa kokonaan nur-
mensiementen viljelyn (kuvio 11). 
 

 
 

Kuvio 11. Viljelijöiden arviot nurmensiementen viljelyn muutoksista tulevaisuudessa. 
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Kyselylomakkeen (liite 3) kysymyksellä 4 haluttiin selvittää viljelijöiden mielipiteitä 
hallinnosta, siemenviljelyn lainsäädännöstä ja asetuksista. Viljelijöistä lähes neljä 
kymmenestä piti siemenviljelyyn liittyvää byrokratiaa ja lainsäädäntöä vaikeina tai 
erittäin vaikeina asioina, mutta sama määrä vastaajista piti niitä toisaalta helppoina. 
Viidennes viljelijöistä piti hukkakauramääräyksiä vaikeina, mutta 69 prosenttia vas-
taajista piti niitä helppoina tai erittäin helppoina määräyksinä. Suurin osa viljelijöistä 
piti myös esikasvirajoituksia ja lajikeryhmärajoituksia helppoina asioina toteuttaa 
(kuvio 12). Lisäksi lähes kaikki vastaajista pitivät siemenviljelyksiä koskevia tarkas-
tuksia ja tarkastajien toimintaa asiallisena tai erittäin asiallisena. 
 

 
 
Kuvio 12. Viljelijöiden mielipiteet viranomaisten siementuotantomääräyksistä.  
 
Kyselylomakkeen (liite 3) kysymyksissä 6, 7 ja 8 tiedusteltiin maatilan hukkakaura-
riskistä ja maatilan soveltumisesta siemenviljelyyn. Oman maatilan hukkakaurariskiä 
noin 40 prosenttia viljelijöistä piti pienenä, mutta kolmanneksen mielestä riski oli 
suuri tai erittäin suuri. Reilusti yli puolet vastaajista piti hukkakaurariskiä lähialueel-
laan suurena, kun taas viidennes vastaajista piti sitä pienenä (kuvio 13). Hukkakaura-
riskiä ja erityisesti naapureiden hukkakauraa pidettiin riskinä. Noin kolmannes vas-
tanneista viljelijöistä mainitsi tämän avoimen kysymyksen vastauksessa eräänä oman 
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maatilansa suurimmista ongelmista siemenviljelyksessä. Kyselyyn vastanneista vilje-
lijöistä yli 90 prosentin mielestä oma maatila soveltui hyvin tai erittäin hyvin viljojen 
siemenviljelyyn. 
 

 
 
Kuvio 13. Viljelijöiden arviot oman maatilansa ja lähialueensa hukkakaurariskistä 
 
Kyselylomakkeen (liite 3) avoimeen kysymykseen 11 "Suurimmat vaikeudet sie-
menviljelyksessä mielestänne maatilallanne?" vastasi kaikkiaan 31 prosenttia kyse-
lyyn osallistuneista viljelijöistä. Kommentit olivat samansuuntaisia ja niissä korostui 
vahvasti se, että hukkakauraa pidetään siemenviljelyn suurimpana uhkana. Siemen-
viljelyn kannattavuutta myös kyseenalaistettiin ja viljelijöiden mielestä siemenvilje-
lyn aiheuttamasta lisätyöstä ei saa riittävää korvausta. Seuraavaksi joitakin suoria 
lainauksia viljelijöiden vastauksista: 
 
 "Suuri laji- ja lajikemäärä teettää paljon kitkentätyötä sekä kaluston
 puhdistustyötä erityisesti sadonkorjuuaikaan. Puhdasta raakasiementä 
 tavoiteltaessa joudutaan 3-4 vuoden saman lajin monokulttuuriin, mikä 
 heikentää mm. maan rakennetta (muut haitat on hallittavia)." 

  
 "Kannattavuus! Laatua ei arvosteta tarpeeksi. Siemenviljelyn eteen on 
 tehty huolellista työtä jotta saadaan hyvää siementavaraa, kuitenkin 
 siitä panostuksesta palkitseminen ei näy hinnoittelussa niin, että se  mo-
 tivoisi jatkamaan pidempään tulevaisuuteen, vaan on mietittävä vuo-
 si kerrallaan." 
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"Kannattavuus! Kannattavuuteen vaikuttaa eniten tuotettavan viljan 
hinta ilman tukia ja lisähintaa. Monena vuotena vilja on hinnoiteltu 
alemmaksi, mitä olisi mahdollista saada rehuviljanmarkkinoilta. Matala 
hintataso syö tukea ja lisähintaa. Kantasiemenen joka vuotuinen osto 
tuo kuluja huomattavasti. Omalta tilalta löytyisi siemenen kunnostus ja 
peittauslaitteet. Kun kantasiemen ostettaisiin harvemmin, toisi se sääs-
töjä ja työpalkkaa. Korjuukalustoon on investoitu rehuntuotantoa 
enempi. Siementuotanto rajoittaa rahtitoimintaa. " 

 
"Epävarmuus johtuen hinnanmuodostuksesta ja hukkakauran torjunnas-
ta", "Hukkakaurattomien vuokramaiden löytyminen" 
 
"Naapureiden hukkakaura, ostettavien/vuokrattavien lohkojen hukka-
kaura, oman hukkakaura tarkkailulohkon puhtaus" 

 
"Hukkakauran leviäminen lähipelloilta. Laajentaminen muutenkin 
mahdotonta. Peltoa ei ole myynnissä ja hullut nostavat vuokrahinnat 
pilviin. Maanviljely on tällä paikkakunnalla muutenkin henkisesti hy-
vin raskasta." 
 
"Paine hukkakauraan muulta kohtalainen; sitä kuitenkin on lähiseudul-
lakin. Mielestäni viim. 5 vuoden aikana suhtautuminen hukkakauraan 
ja toimenpiteisiin on parantunut" 
 
"Hukkakauran leviämisriski. Siementuotannon tuki ja tuettavat lajik-
keet selviävät vasta kylvöjen jälkeen" 
 
"Ulkopuolelta tuleva hukkakaurariski. Erilaiset puhdistukset lajikkei-
den vaihdon yhteydessä (työvoiman rajallisuus)", "Hukkakaurariski, 
varastojen puhtaanapito/peräkärryjen, puimurin puhdistus" 

 
"Esikasvit (kitkentä)", "Viljelykierto", "Kannattavuus ja jatkajat", 
"Siemenviljelyn kannattavuus suhteessa rehu- / leipäviljan viljelyyn" 
 
"Luonnonolosuhteet ja säät. Varaston puutos ollut ongelma, mutta tänä 
kesänä rakennetaan kuivuri+varastot, joten se helpottuu huomattavasti" 
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Kysymyksellä 9 (liite 3) selvitettiin viljelijöiden investointiaikomuksia. Siemenvilje-
lijöiden jo tekemät tai lähitulevaisuudessa tehtävät investoinnit käyvät ilmi kuviosta 
14. Viljelijät ovat investoineet tai aikovat investoida maanmuokkaus- ja kylvökalus-
toon. Lisäksi varastorakennuksiin investointi on todennäköistä. Sen sijaan investoin-
nit leikkuupuimuriin tai kuivauskalustoon olivat epätodennäköisempiä kuin inves-
toinnit edellä mainittuihin kohteisiin.  
 

 
 
Kuvio 14. Viljelijöiden investointiaikomukset eri kohteisiin siemenviljelyssä. 
 
Viljelijöiden panostusta tuotantoteknisiin seikkoihin mahdollisimman suuren sie-
mensatotason saavuttamiseksi selvitettiin kysymyksellä 10 (liite 3). Siemenviljelijät 
panostavat erityisesti viljellyn siemenen laatuun ja kasvinsuojeluun. Tämä on ym-
märrettävää, sillä siemenen laadulle on asetettu erittäin korkeat laatuvaatimukset. 
Lisäksi rikkakasvi- ja tautitorjunnalla voidaan myös nostaa satotasoja. Sen sijaan 
panostaminen viljelykiertoon tai lannoitukseen oli vähäisempää kuin panostaminen 
edellä mainittuihin tekijöihin (kuvio 15). Lannoitustasot ovat siementuotannossa al-
haisempia viljan lakoontumisriskin alentamiseksi. Viljan lakoontuessa sen laatu 
heikkenee ja siihen voi tulla tauteja, mikä osaltaan selittää viljelijöiden vähästä kiin-
nostusta lisätä lannoitusta. 
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Kuvio 15. Viljelijöiden panostusaikomukset eri kohteisiin siemenviljelyksessä. 
 

6.3. Syyt siemenviljelyn harjoittamiseen 
 
Kysymyksellä 12 (liite 3) tutkittiin syitä siemenviljelyn harjoittamiseen. Vastaajat 
katsoivat siemenviljelyn olevan omalle maatilalle sopiva tuotantosuunta. Lisäksi 
siemenviljelyn katsottiin olevan mielenkiintoista. Siemenviljely ei vastaajien mieles-
tä ollut kovin taloudellisesti kannattavaa toimintaa, joten se ei ollut pääsyynä sie-
menviljelyyn. Kansallisen siemenviljelyn tuella ei myöskään ollut kovin suurta mer-
kitystä siementen viljelyyn (kuvio 16). Tutkittaessa siemenviljelyn syitä ei-
parametrisella Kruskall-Wallisin testillä (liite 7, taulukot 1 ja 2) havaittiin, että syyt 
siemenviljelyyn eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, p-arvo>0,05, mutta ryhmien 
välillä oli kuitenkin eroja. 
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Kuvio 16. Keskeiset siemenviljelyn harjoittamiseen vaikuttavat syyt. 
 
Alla on muutamia suoria lainauksia kysymyksestä 12 (liite 3), jossa selvitettiin syitä 
siihen miksi tilalla harjoitetaan siemenviljelyä: 
 

"Vastaanotto varasto yhden kilometrin päässä", "Pakkaamo lähellä ti-
laa", "Piintynyt tapa", "Siemenkeskus lähellä", "Olen hidas tekemään 
muutoksia",  
 
"Viljelykierto perunan kanssa", "Ammattiylpeys", "Perinteet" 
 
"Sertifioitu puhdas siemen, satoisat uudet lajikkeet vähentävät sieme-
nen kunnostustyötä" 

 
"Tuo sopivasti haastetta pelkkään rehuviljan tuotannon rutiiniin" 
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6.4. Tuen poistumisen vaikutus siemenviljelyyn ja viljelykas-
vien valintaan 
 
Kansallisen siementuotannon tuen poistumisen vaikutukset käyvät ilmi kuviosta 17. 
Tuen poistumisen kokonaisvaikutus siemenviljelyn jatkamiseen on hyvin vähäinen. 
Kyselyyn (liite 3, kysymys 13) vastanneista viljelijöistä seitsemän piti hyvin toden-
näköisenä lopettaa siemenviljely. Neljä viljelijää aikoi toisaalta kasvattaa siemenvil-
jelyalaa tuen poistosta huolimatta. Siemenviljelijöistä 36 aikoo jatkaa viljelyä joka 
tapauksessa, vaikka siementuotannon tuki poistuukin. Toisaalta 22 viljelijällä oli 
aikomuksena vähentää siemenviljelyä. 
 

 
 
Kuvio 17. Tuen poistumisen vaikutus siemenviljelyn jatkamiseen. 
 
Poistuvan kansallisen siementuotannon tuen vastineeksi viljelijät haluaisivat saman 
korotuksen tuottamaansa siemenen hintaan. Siementuotannon tuen korvaaminen jol-
lakin muulla tuella ei viljelijöiden mielestä ollut hyvä vaihtoehto (kuvio 18). 
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Kuvio 18. Miten kansallinen siementuotannontuki tulisi korvata viljelijöille? 
 
Seuraavaksi siemenviljelijöiden mielipiteitä poistuvan kansallisen siementuotannon 
tuen korvaamiseksi: 
 

"Hintaan sidottava vaihtoehto ainut mahdollinen, jos halutaan jatkaa 
siemenviljelyä myös tulevaisuudessa.", "Subventoituun hintaan kanta-
siementä." 
 
"Siemenviljelyyn panostus tulisi korvata viljelijälle, muutoin tuotanto 
ei kannata."  
 
"Oletuksena siemenviljelyn jatkolle on, että tuki korvataan jotenkin 
muuten; ainakin osaksi." 

 
Kuviossa 19 on esitetty siemenviljelijöiden näkemyksiä oman maatilan lähitulevai-
suuden kehittymisestä. Kyselyyn (liite 3, kysymys 15) vastanneista viljelijöistä vain 
kolme piti kokonaan maanviljelyn lopettamista todennäköisenä vaihtoehtona. Lähitu-
levaisuudessa todennäköisimpänä vaihtoehtona viljelijät pitävät maatilansa pysyvän 
ennallaan tai hieman laajenevan. Vastaajista yhdeksän aikoo laajentaa maatilaansa 
huomattavasti. Samalla he aikoivat myös lisätä siemenlajikkeiden lukumäärää. 
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Kuvio 19. Viljelijöiden näkemyksiä oman tilan toiminnan kehittymisestä  
                  lähitulevaisuudessa. 
 
Siemenviljelyn lopettavat tilat 
 
Kuvioon 20 on kerätty vastausten prosenttiosuudet selvitettäessä tärkeimpiä syitä 
siemenviljelyn lopettamiselle. Tähän kysymykseen vastasi 13 viljelijää, jotka aikoi-
vat lähitulevaisuudessa lopettaa siementuotannon. Siemenviljelyn lopettamisen syiksi 
vastaajat ilmoittivat viljelyn kannattamattomuuden tai sen, että siementuotantotilalla 
ei ole jatkajaa toiminnalle. Investointien tarve jatkossa tai siementuotannon suuri 
työmäärä ei näytä vaikuttavan siemenviljelyn lopettamiseen.  
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Kuvio 20. Tärkeimmät siemenviljelyn lopettamisen taustalla olevat syyt (n=13).  
 
Avoimeen kysymykseen (liite 3, kysymys 26) "Tärkeimmät syyt siemenviljelyn lo-
pettamiseen?" saatiin muun muassa seuraavanlaisia vastauksia: 
 
 "Nykyisillä viljan hinnoilla taloudellisesti tappiollista -> motivaatio 
 loppuu!" 
 
 "Siementavaran hinta, tukien poistuminen, koneiden puhdistus." 
 
Kuvioon 21 on koottu viljelijöiden aikomuksia sopimussiementuotannon loppuessa. 
Siementuotannon loppuessa viljelijät jatkavat erittäin todennäköisesti tavanomaista 
viljantuotantoa. Erikoiskasvien viljely on myös todennäköistä. Heinän tai energia-
kasvien viljely on epätodennäköisempää kuin viljanviljely. Tähän kysymykseen vas-
tasi vain 21 viljelijää, joten vastauksia voidaan pitää suuntaa-antavina.  
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Kuvio 21. Viljelijän aikomukset siemenviljelyn loppuessa (n=21). 
 

6.5. K-maatalouden siemenviljelyn sopimustuotannon kehit-
täminen ja arviointi 
 
Siemenviljelijöiltä kysyttiin myös lomakkeella (liite 3, kysymykset 28–34) siemen-
tuotannon ja sopimustoiminnan arviointia sekä yhteistyötä K-maatalouden kanssa 
(kuviot 22 ja 23). Kysymykset käsittelivät koko yhteistyöketjua aina siemensopi-
muksen tekemisestä liikkeen maksamaan siemenlisään ja siemenen tilitykseen asti. 
Lisäksi tutkittiin viljelijöiden mielipiteitä K-maatalouden lajikkeista, niiden satoi-
suudesta ja viljelyvarmuudesta. Siemenviljelijöiden saamasta koulutuksesta oli myös 
omat kysymyksensä. 
 

Kyselyyn vastanneista viljelijöitä lähes 90 prosenttia piti siemensopimuksen tekemis-
tä helppona tai erittäin helppona. Kantasiemenien hinnoittelua pidettiin sekä hyvänä 
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että huonona, mutta kantasiemenen laatuun ja toimituksiin oltiin tyytyväisiä (kuvio 
22). 
 
Esinäytteiden analysointia ja siemenraakatavaran vastaanottoa sekä raakatavaran 
vastaanottoehtoja pidettiin myös hyvinä. Siemenraakatavaran laatuhinnoitteluun ja 
liikkeen maksamaan siemenlisään vastaajat olivat sekä tyytyväisiä että tyytymättö-
miä. Tilityksiä sekä rahtietua eli tilan sijaintia lähellä kunnostuspistettä pidettiin hy-
vänä (kuvio 22). 
 

 
 
Kuvio 22. Viljelijöiden näkemykset yhteistyöstä K-maatalouden kanssa. 
 
 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kantasiemenen hinnoittelu

Kantasiemenen laatu

Kantasiemenen toimitukset

Esinäytteiden analysointi

Siemenraakatavaran vastaanotto ja -ehdot

Siemenraakatavaran hinnoittelu

Liikkeen maksama siemenlisä

Tilitykset

Rahtietu (tilan sijainti kunnostuspisteestä)

erittäin huono huono en osaa sanoa hyvä erittäin hyvä



 50

Keskon lajikkeita vastaajat pitivät kilpailukykyisinä, ja lajikevalikoima on ollut riit-
tävän kattava. Uutta mallasohra -lajiketta kuitenkin kaivattiin valikoimiin. Uusien 
lajikkeiden satoisuutta ja lajikkeiden viljelyvarmuutta pidettiin myös hyvänä. K-
maatalouden siementen mainosmateriaaliin ja lehtimainontaan oltiin myös tyytyväi-
siä (kuvio 23).  
 
K-maatalouden Viljelyohjelma-palvelua oli käyttänyt 14 vastaajaa, ja 12 vastaajaa 
oli käyttänyt sitä soveltaen. 21 viljelijää ei ollut ollenkaan käyttänyt sitä apuna sie-
menviljelyssä. 
 

 
 
Kuvio 23. Viljelijöiden mielipiteet K-maatalouden järjestämästä koulutuksesta ja 
                 muista siemenviljelyyn liittyvistä asioista. 
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Avoimeen kysymykseen (kysymys 35, liite 3) "Minkälaista koulutusta mahdollisesti 
haluaisitte siemenviljelyyn liittyen?" saatiin muun muassa seuraavanlaisia vastauksia: 

 
 "Hyvälaatuista peruskoulutusta", "Lajiketietoutta ja viljelytekniikkaa"  
"Tautianalyysejä kasvukaudella", "Sähköpostiin viestejä" 
 
 "Tilakäyntejä", "Tutkimustuloksia", "Selkeitä casejä onnistumisista" 
"Viranomaisten siementuotantomääräyksistä" "Uusista kasvinsuojelu-
aineista", "Lajikevertailua enemmän" 
 
 "Miten on mahdollista tuottaa taloudellisesti ja kannattavasti mahdolli-
simman suuri siemensato. Tähän mennessä ei ole ollut mitään koulutus-
ta, luvattu on." 
 
 "Viljan markkinointi ja hinnoittelu, pörssien vaikutus" 
 
 "Enempi paikallista: Hauho etelässä, meillä erilaiset olosuhteet, esim. 
yötön yö ja nopea kasvurytmi" 
 

Avoimella kysymyksellä (kysymys 36, liite 3) selvitettiin viljelijöiden kehittämiseh-
dotuksia sekä tarpeita siitä, millaista informaatiota ja tiedotusmateriaalia siemenvilje-
lijät haluavat. Seuraavaksi joitakin viljelijöiden suoria vastauksia tähän kysymykseen: 
 

 "Ruotsinkielistä palvelua", "Hinnan kiinnittäminen, varastointisopi-
mukset", "Miten siemenviljelyn saa kannattavaksi" 
 
 "Tarkemmat tiedot kantasiemenen ja raakatavaran hinnoista",  
"Kasvinsuojelu, uudet lajikkeet, viljelytekniikka" 
 
 "Kannattavuuslaskelmia siementuotannosta, kasvuohjelmia" 
 "Ennakkosuunnitelman muotoista aikataulua saapuvien siemenien ja 
raaka-aineiden toimitusajankohdista" 
 
 "Tilalla viljeltävistä lajikkeista olisi mieluisaa saada markkinoin-
tiesite/lajike esim. siemensopimuksen mukana. Siinä näkyisi sopimus-
lajikkeen vahvuudet tiivistetysti (markkinointiesite on ulkoasultaan hy-
vä)." 
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7. TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1. Tulosten tarkastelu 
 
Tässä maisterin tutkielmassa on tarkasteltu kevätviljojen siementuotantoa Suomessa 
K-maatalouden sopimusviljelijöille lähetetyn kyselylomakkeen vastausten perusteel-
la. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kansallisen siementuotannon tuen 
poistuminen vuoden 2011 alusta vaikuttaa siementen sopimusviljelyyn, lajikevalin-
taan ja viljelijöiden viljelymotivaatioon. Lisäksi haluttiin selvittää millaisia sopimus-
siemenviljelyn kehittämisehdotuksia viljelijöillä oli. Tutkimusaineisto koostui 71 
sopimussiemenviljelijästä, jotka palauttivat 119 viljelijälle lähetetyn kyselylomak-
keen täytettynä. 
 
Tulosten mukaan kansallisen siementuotannon tuen poistuminen ei juurikaan näyttä-
nyt vaikuttavan siemenviljelyn jatkuvuuteen tai jatkohalukkuuteen. Siementuotannon 
tukea pidettiin varsin alhaisena (tuki on 73 €/ha). Huomattavasti siementuotannon 
tukea enemmän siemenviljelyyn näytti vaikuttavan yleinen maatalouden ja etenkin 
viljanviljelyn alhainen kannattavuus. Siemenviljelijät katsoivat, että siementuotan-
nosta aiheutunut lisätyö pitäisi korvata nykyistä paremmin. Toisaalta vain muutamat 
siemenviljelijät aikoivat lopettaa tuotannon, vaikka pitivät siemenviljan viljelyä huo-
nosti kannattavana. Tällaiseen näkemykseen saattoi olla syynä se, että viljelijöillä oli 
siemententuotantoon soveltuva kalusto, ammattitaito ja rutiini. Tutkimukseen osallis-
tuneet viljelijät katsoivat lisäksi, että oma maatila soveltui erittäin hyvin siementen-
tuotantoon.  
 
Suurin osa kyselyyn vastanneista viljelijöistä aikoi jatkaa siementuotantoa nykyisel-
lään. Neljännes vastanneista aikoo hieman lisätä tuotantoa, mutta vain muutama vil-
jelijä aikoi lopettaa viljelemisen kokonaan. 
 
Siementuotannon suurimpana haasteena ja ongelmana pidettiin hukkakauraa omilla 
ja etenkin naapuritilojen pelloilla. Siemenviljelyä koskee ehdoton hukkakauratto-
muus, joten viljelijät olivat erityisesti huolissaan sen leviämisestä.  
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi siemenviljelyn sopimustoiminnan kehittä-
mismahdollisuuksia K-maataloudelle. Yleisesti ottaen K-maatalouden sopimustoi-
mintaan oltiin tyytyväisiä. Liikkeen maksamaan siemenlisään ja siemenraakatavaran 
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hintaan viljelijät olivat ymmärrettävästi tyytymättömiä. Kehittämisehdotuksia tuli 
runsaasti niin koulutuksen kuin tiedotusmateriaalin ja informaation osalta. 
 
Tuen poistuminen saattaa osaltaan edesauttaa joidenkin viljelijöiden siemenviljelyn 
lopettamispäätöstä. Siementuotannon lopettamiseen vaikuttaa tuen lopettamista 
enemmän se, että maatilalla ei ole jatkajaa, siementuotannon vaatima lisätyömäärä 
tai tuotannon kannattamattomuus.  
 

7.2. Tulosten luotettavuuden arviointi 
 
Luotettavat vastaukset tutkimuskysymyksiin ovat onnistuneen tutkimuksen pääkri-
teerit. Tutkimus on tehtävä rehellisesti, puolueettomasti ja niin, että tutkimukseen 
osallistuneelle vastaajalle ei aiheudu siitä haittaa (Heikkilä 2008, s. 29). Tutkimuksen 
on oltava ulkoisesti ja sisäisesti luotettava. Sisäisellä luotettavuudella tarkoitetaan 
aineiston soveltuvuutta juuri niihin ongelmiin, joita on ollut tarkoitus tutkia. Ulkoi-
sella luotettavuudella tarkoitetaan aineiston tietojen yleispätevyyttä laajaan kohde-
joukkoon. Aineiston sisäisen luotettavuuden ollessa huono, ulkoisella luotettavuudel-
la ei ole oikeastaan merkitystä (Alkula ym. 1995, s. 44–45). 
 
Kyselyn kohderyhmään kuului kaikkiaan 119 siemenviljelijää. Kyselylomakkeen 
palautti 71 viljelijää, jolloin vastausprosentiksi muodostui 60. Sitä voidaan pitää kir-
jekyselylle hyvänä. Muissa vastaavissa kirjekyselyä käyttäneissä tutkimuksissa vas-
tausprosentit ovat olleet samaa luokkaa. Esimerkiksi Mattilan (2008) tutkimuksessa, 
jossa selvitettiin kyselylomakkeella ympäristötuen vaikutuksia ja lisätoimenpiteiden 
valintaan vaikuttavia tekijöitä, olivat kyselyn otanta- ja vastausprosentti likimain 
samansuuruisia.  
 
Lomakkeen kysymyksiin oli vastattu pääosin huolellisesti ja johdonmukaisesti. 
Avoimiin kysymyksiin oli myös vastattu. Tuloksia arvioitaessa on hyvä tiedostaa, 
että vastausten sisältöön saattaa vaikuttaa vastaajan kiinnostus kysyttäviin asioihin, 
mielentila tai esimerkiksi työkiireet.  
 
Kyselylomake lähetettiin maaliskuussa 2010. Tutkimusajankohta saattoi olla myö-
häinen, koska viljelijät olivat saattaneet suunnitella valmiiksi kevään kylvösuunni-
telmat ja heillä oli EU-tukipapereiden täyttäminen mielessä. Tutkimuksessa käytetty 
kyselylomake oli melko pitkä sisältäen monta eri kohtaa, mikä saattoi vaikuttaa lop-
pupään kysymysten vastausten laatuun. Lomake oli kuitenkin rakennettu niin, että 
kysymyksiin oli mahdollisimman helppo ja nopea vastata. 
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Korkeahkon vastausprosentin ja lomakkeiden huolellisen täytön seurauksena saatiin 
vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Siksi tämän tutkimuksen validiteettia ja 
reliabiliteettia voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävinä. Näin tutkimuksen tulokset 
antavat melko luotettavan kuvan K-maatalouden sopimussiemenviljelijöiden viljely-
aikomuksista.  
 
Aineisto soveltui hyvin tämän tutkimuksen tutkimusongelman ratkaisemiseksi, jol-
loin sisäistä luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Koska viljelijät olivat erikoistuneita 
sopimusviljelijöitä ja heidän tilansa olivat keskimääräistä suurempia, tuloksia ei voi-
da yleistää tavanomaisiin viljanviljelijöihin. Tämä tutkimus kattoi osan Suomen sie-
menviljelijöistä, joten tulosten yleistäminen ei senkään vuoksi ole perusteltua. 
 

7.3. Johtopäätökset 
 
Viljanviljelyn ja erityisesti laadukkaan tuotannon perustana on hyvä kylvösiemen.  
Suomi on pääsääntöisesti ollut omavarainen siementuotannon suhteen. Omavaraisuus 
siemenen suhteen on tärkeä seikka jo Suomen huoltovarmuudenkin kannalta.  
 
Sertifioidun siemenen tuotanto on laskenut huippuvuosistaan 1980-luvun lopusta 
nykyiseen reiluun 20 000 hehtaariin vuodessa siemenmäärän ollessa noin 70 miljoo-
naa kiloa. Alhainen viljan hinta vähentää oletettavasti jatkossa sertifioidun siemenen 
käyttöä, mikä vaikuttaa myös siementuotantoon vuoden tai kahden viiveellä. Tutki-
muksen vastausten perusteella voidaan todeta, että poistuvan kansallisen siementuo-
tannon tuen vastineeksi viljelijät haluaisivat saman korotuksen tuottamaansa sieme-
nen hintaan. Jos sertifioidun siemenen hinta nousee tämän vuoksi, se voi puolestaan 
vähentää sertifioidun siemenen käyttöä. Toisaalta myös siemenviljely saattaa vähen-
tyä. Tällöin esimerkiksi suurilla maito- ja lihakarjatiloilla voi tulla pulaa kylvösieme-
nestä, koska näillä tiloilla ei ole mahdollista kunnostaa tai tuottaa laadukasta omaa 
kylvösiementä.  
 
Tässä ja Peltolan (2010) tutkimuksessa nousevat esiin samat siementuotannon on-
gelmat. Näitä ovat: siementuotannon heikko kannattavuus tavanomaiseen viljanvilje-
lyyn verrattuna, siementuotannon keskimääräistä korkeammat tuotantokustannukset, 
keskimääräistä suuremmat investoinnit viljelykalustoon sekä siementuotannon edel-
lyttämä lisätyö. Nämä tekijät jarruttavat uusien siemenviljelijöiden alalle tuloa sekä 
nykyisten siemenviljelijöiden siementuotannon jatkumista. Siementuotannossa kan-
nattavuus on heikkoa myös muilla siemenviljelyalan toimijoilla kuten pakkaamoilla 
ja jalostajilla.  
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Huoli kylvösiemenalan tulevaisuudesta Suomessa on saanut tuottajajärjestöt, sie-
menkauppiaat, -jalostajat ja viranomaiset perustamaan työryhmän pohtimaan siemen-
tuotannon tulevaisuutta. Työryhmän tehtävänä on huolehtia, että siementuotanto on 
tukien poistuttuakin houkutteleva vaihtoehto. Huoli ei ole aiheeton, koska Suomen 
Gallup Elintarviketiedon (2010) tekemän kyselyn perusteella sertifioidun siemenen 
käyttöaikomukset ovat vähentyneet viime vuosina lähes joka viljalajilla. Erityisesti 
rehuvehnän ja mallasohran sertifioidun siemenen käyttö on vähentynyt huomattavasti. 
Sertifioidun siemenen kysynnän vähäisyys on pitänyt siemenen tuotantokustannukset 
korkealla ja on samalla nostanut lopputuotteen hintaa, mikä taas on vaikuttanut sie-
menen menekkiin. Toisaalta jos sertifioidun siemenen käyttöaste saataisiin nostettua 
vähintään 50 prosentin tasolle, siemenen tuotantokustannukset ja samalla lopputuot-
teen hinta oletettavasti laskisivat. 
 
Siementuotanto Suomessa ei ole kriisissä, vaikka alalla on havaittavissa kasvavia 
ongelmia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että K-
maatalouden sopimussiementuottajat aikovat jatkaa siementen viljelyä, vaikka vilje-
lijöiden mielestä se ei ole kannattavaa. Heille siementen viljely on kunnia-asia ja he 
pyrkivät myös tulevaisuudessa olemaan maassamme viljanviljelyn kärkiosaajia. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. 
Kyselylomakkeen saatekirjeet 
 
Hyvä siemensopimusviljelijä, 

 

Ohessa lähetämme siemenviljelykyselyn, minkä perusteella tulemme kehittämään 

siemenviljelytoimintaamme. Kysely postitetaan palautuskuoressa takaisin. Siemen-

viljelijäkyselyn suorittaa opinnäytetyönä maat. ja metsät. yo Harri Nopanen Helsin-

gin yliopiston Taloustieteen laitokselle.  Kiitos etukäteen näkemästänne vaivasta.  

 

Kiitoksena siementuotantosopimuksesta lähetämme ohessa siemensopimusviljelijöil-

le suunnatun sadan euron etusetelin kasvinsuojeluainehankintoihin. Etuseteli tulee 

käyttää K-maatalouteen 30.6.2010 mennessä.  

 

 

Lähetyksen sisältö 

1. Yleinen saatekirje (Liite 1.) 

2. Viljelijäkyselyn saatekirje (Liite 2.) 

3. Kyselylomake (Palautetaan viimeistään 2.4. Kyselyyn vastaamiseen menee 

noin 10 min.) (Liite 3.) 

4. Kyselylomakkeen palautuskuori 

5. 100 € etuseteli tautiainehankintoihin K-maatalouteen (käytettävä 30.6.2010 

mennessä) 

 

 

Hyvää kasvukautta  

 

Terveisin  

Tuotelinjajohtaja 

Antti Korpinen  

Vilja, siemen ja maatilatarvikkeet 

RAUTAKESKO OY 
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Liite 2. 

Arvoisa Viljelijä, 

 

Olen opiskelija Helsingin ylipiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa pää-

aineenani maatalouden liiketaloustiede. Pro-gradu tutkielmani aiheena on " Kevätvil-

jojen siemenviljelyn jatkuvuus ja jatkohalukkuus K-maatalouden sopimusviljelyti-

loilla 2010". Teen lopputyöni yhteistyössä Rautakeskon siemenyksikön kanssa, jossa 

työtäni ohjaa siementuotantopäällikkö Jouko Pakarinen ja tuotelinjajohtaja Antti 

Korpinen. Ohjaajani toimii lisäksi Professori Matti Ylätalo Taloustieteen laitokselta.  

Lopputyöni tavoitteena on tutkia miten siemenviljelyn kansallinen tuki ja tuen pois-

tuminen vaikuttaa siemenviljelyyn Suomessa. 

 

Tutkimukseni onnistumisen kannalta Teidän vastauksenne kyselyyn on ensisijaisen 

tärkeää. Siksi toivonkin, että kiireistänne huolimatta ehtisitte vastata kyselyyn, koska 

vain Teidän antamienne tietojen avulla on mahdollista saada tutkittua siemenviljeli-

jöiden jatkohalukkuus siementen tuotantoon kansallisen tuen poistuessa. 

 

Kyselylomake on lähetetty kaikille K-maatalouden kevätviljojen siemensopimusvil-

jelijöille.  

 

Kysymykset on laadittu siten, että niihin on helppoa ja nopeaa vastata. Mukana on 

myös etukäteen maksettu palautuskuori. Vastauksenne tullaan käsittelemään tilastol-

lisesti ja luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastauksia ei anneta ulkopuolisten tietoon.  

 

Toivon, että vastaisitte mahdollisimman nopeasti, viimeistään 2.4.2010 mennessä. 

 

Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja tutkimuksestani. Minut tavoittaa parhainten 

sähköpostitse tai puhelimitse. Huomasittehan kyselylomakkeen ohessa tulleen lahja-

kortin. 

 

Helsingissä 10.3.2010 

 

Harri Nopanen, maat. ja metsät. yo 

s-posti: harri.nopanen@helsinki.fi, puh. 040 742 9980 



 
 
KYSELYLOMAKE     Liite 3. 
      
Kansallinen siementuotantotuki on poistumassa vuoden 2010 aikana:       
Miten tämä vaikuttaa Teidän siemenviljelyn jatkuvuuteen ja jatkohalukkuuteen?     
      
VASTAUSOHJEET: Ympyröikää tai rastittakaa vastauksenne, sen mukaan miten vaihtoehdot parhainten soveltuvat Teille tai kirjoittakaa vastaukset kysymysten 
perässä olevalle viivalle (voitte tarvittaessa jatkaa vastaustanne kääntöpuolelle). 
      
      
I VILJOJEN SIEMENVILJELY:      
      

1. Kuinka montaa eri lajiketta viljelette siemeneksi?   
Eri lajiket-

ta (kpl)       

viljakasvit        

öljykasvit        

nurmikasvit        
      

2. Aiotteko viljellä tulevaisuudessa samalla tavalla vai lisäättekö / vähennättekö viljelyalaa? 
lisääntyy huo-

mattavasti 
lisääntyy 
hieman ei muutosta 

vähenee hie-
man 

loppuu koko-
naan 

viljakasvit          

öljykasvit           

nurmikasvit           
           

3. Nykyisin siemenviljelyksessä oleva pinta-ala (ha) sekä maatilanne kokonaispeltoala (ha)? 
      

viljakasvit öljykasvit nurmikasvit tilan kokonaispeltoala 
          
          
      

4. Millaisina pidätte viranomaisten siementuotantomääräyksiä? 
erittäin help-

poina helppoina 
en osaa 
sanoa vaikeina erittäin vaikeina 

Esikasvirajoitukset 5 4 3 2 1 
Lajikeryhmärajoitukset 5 4 3 2 1 

Hukkakauramääräykset 5 4 3 2 1 
Entä byrokratia ja lainsäädäntö yleensä siemenviljelyssä 5 4 3 2 1 
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5. Teidän mielipiteenne tarkastuksista siemenviljelyssä ja tarkastajien toiminta? 

 
erittäin asiallis-

ta 
 

asiallista 
 

neutraali 
 

epäasiallista 

 
erittäin epäasi-
allista 

      
      

6. Millainen on hukkakaurariski maatilallanne?  erittäin suuri suuri 
en osaa 
sanoa pieni erittäin pieni 

      

7. Entä millainen on hukkakaurariski maatilanne lähialueella? erittäin suuri suuri 
en osaa 
sanoa pieni erittäin pieni 

      

8. Miten mielestänne maatilanne soveltuu siemenviljelyyn? erittäin hyvin  hyvin 
en osaa 
sanoa huonosti 

erittäin huonos-
ti 

      
      
9. Aiotteko investoida siemenviljelyyn lähitulevaisuudessa; esim. kalustoon tai varastoihin? Tai 
oletteko jo investoineet siemenviljelyyn? 

erittäin toden-
näköistä 

todennä-
köistä 

en osaa 
sanoa 

epätodennä-
köistä 

erittäin epäto-
dennäköistä 

Maanmuokkaus / kylvö 5 4 3 2 1 
Kuivaus 5 4 3 2 1 

Puinti  5 4 3 2 1 
Varastoihin 5 4 3 2 1 

Muuhun; mihin? 5 4 3 2 1 
       

           

10. Kuinka paljon omasta mielestänne panostatte mahdollisimman suuren siemensatotason 
saavuttamiseksi? (lannoitustaso, kasvinsuojelu, maan kasvukunto, viljelykierto jne.) 

     
     

erittäin paljon paljon 
jossain 
määrin vähän en lainkaan 

Lannoitustaso 5 4 3 2 1 
Kasvinsuojelu 5 4 3 2 1 

Maan kasvukunto 5 4 3 2 1 
Viljelykierto 5 4 3 2 1 

Viljellyn siemenen laatu 5 4 3 2 1 
Muuhun; mihin? 5 4 3 2 1 
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11. Suurimmat vaikeudet siemenviljelyksessä mielestänne maatilallanne?   

 
Avoin kysymys         

      
II SYYT SIEMENVILJELYYN:      
      

12. Miksi viljelette siemenviljaa? erittäin hyvin  hyvin 
en osaa 
sanoa huonosti 

erittäin huonos-
ti 

Viljely on taloudellisesti kannattavaa 5 4 3 2 1 
Siemenviljely on kiinnostavaa 5 4 3 2 1 

Siemenviljely on maatilalleni sopiva tuotanto 5 4 3 2 1 
Saan uudet lajikkeet viljelyyn 5 4 3 2 1 

Sadon varma markkinointi 5 4 3 2 1 
Kansallinen siementuotanto tuki 5 4 3 2 1 

Jokin muu syy; mikä? 5 4 3 2 1 
       
           
      
III KANSALLISEN SIEMENTUEN (73€/ha) VAIKUTUS SIEMENVILJELYYN:      
  erittäin toden-

näköistä 
todennä-

köistä 
en osaa 
sanoa 

epätodennä-
köistä 

erittäin epäto-
dennäköistä 13. Tuen poistuessa aioitteko jatkaa siemenviljelyä entiseen tapaan? 

Aion joka tapauksessa 5 4 3 2 1 
Aion vähentää 5 4 3 2 1 

Aion lisätä 5 4 3 2 1 
Aion lopettaa 5 4 3 2 1 

      
 sopisi erittäin 

hyvin 
sopisi 
hyvin 

en osaa 
sanoa 

sopisi huo-
nosti 

sopisi erittäin 
huonosti 14. Miten haluaisitte tuen määrän korvattavan teille takaisin? 

Siirtämällä tuki suoraan siemenestä saatavaan hintaan 5 4 3 2 1 
Jollain muulla tuella 5 4 3 2 1 

Jotenkin muuten; miten? 5 4 3 2 1 
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erittäin toden-

näköistä 
todennä-

köistä 
en osaa 
sanoa 

epätodennä-
köistä 

erittäin epäto-
dennäköistä 

 
15. Miten ajattelette maatilanne toiminnan kehittyvän lähitulevaisuudessa? 

Laajenee paljon 5 4 3 2 1 
Laajenee hieman 5 4 3 2 1 
Pysyy ennallaan 5 4 3 2 1 

Supistuu 5 4 3 2 1 
Loppuu kokonaan 5 4 3 2 1 

      
IV SIEMENTUOTANNON JA SOPIMUSTOIMINNAN ARVIOINTI:      
      

16. Siemensopimuksen tekeminen erittäin helppoa helppoa 
en osaa 
sanoa vaikeaa  erittäin vaikeaa 

      

  erittäin hyvä hyvä 
en osaa 
sanoa huono erittäin huono 

17. Kantasiemenien hinnoittelu 5 4 3 2 1 
      
18. Kantasiemen laatu 5 4 3 2 1 
      
19. Kantasiementen toimitukset 5 4 3 2 1 
      
20. Esinäytteiden analysointi 5 4 3 2 1 
      
21. Siemenraakatavaran vastaanotto – raakatavaran vastaanottoehdot 5 4 3 2 1 
      
22. Siemenraakatavaran laatuhinnoittelu 5 4 3 2 1 
      
23. Liikkeen maksama siemenlisä 5 4 3 2 1 
      
24. Tilitykset 5 4 3 2 1 

      
25. Rahtietu (tilan sijainti lähellä kunnostuspistettä) 5 4 3 2 1 
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V VILJOJEN SIEMENVILJELYN LOPETTAMINEN: (Vastaus siinä tapauksessa jos aikoo lopettaa) 
      
26. Tärkeimmät syyt siemenviljelyn lopettamiseen? Miten seuraavat väittämät soveltuvat Teidän 
tilallenne? 

sopii erittäin 
hyvin  sopii hyvin 

en osaa 
sanoa sopii huonosti

sopii erittäin 
huonosti 

Ei ole jatkajaa 5 4 3 2 1 
Ei kannata taloudellisesti 5 4 3 2 1 

Hukkakauraa 5 4 3 2 1 
Liian paljon vaivaa 5 4 3 2 1 

Investointien tarve jatkossa 5 4 3 2 1 
Joku muu, mikä? 5 4 3 2 1 

       
            
      

27. Jos viljojen siemenviljely supistuu tai loppuu kokonaan, mitä aiotte jatkossa viljellä? 
erittäin to-

dennäköistä 
todennäköis-

tä 
en osaa 
sanoa 

epätodennä-
köistä 

erittäin epäto-
dennäköistä 

Viljaa 5 4 3 2 1 
Erikoiskasveja 5 4 3 2 1 

Heinää 5 4 3 2 1 
Energiakasveja 5 4 3 2 1 

Jotakin muuta; mitä? 5 4 3 2 1 
       
           
      
VI YHTEISTYÖNNE K-MAATALOUDEN KANSSA, SEKÄ K-MAATALOUDEN TAUSTAMA-
TERIAALI, KOULUTUS, TMS.      
      
  5 erittäin kilpailukykyisiä;                                  1 ei lainkaan kilpailukykyisiä 
28. Keskon lajikkeet ovat kilpailukykyisiä ominaisuuksiltaan 5 4 3 2 1 
      

  erittäin hyvä hyvä 
en osaa 
sanoa huono erittäin huono 

29. Keskon lajikevalikoiman kattavuus mielestänne 5 4 3 2 1 
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30. Uusien lajikkeiden satoisuus 5 4 3 2 1 
      
31. Uusien lajikkeiden viljelyvarmuus 5 4 3 2 1 
      
      

Puuttuuko lajikkeista mielestänne mitään?           
      
32. Millaista on K-maatalouden siementen mainosmateriaali ja lehtimainonta? 5 4 3 2 1 
       
33. Millaista on ollut K-maatalouden järjestämä siemenviljelijöiden koulutus? 5 4 3 2 1 
       
       

34. Oletteko käyttänyt K-maatalouden Viljelyohjelmia siementuotannossa? 
Avoin kysy-

mys         
       
       

35. Minkälaista koulutusta mahdollisesti haluaisitte siemenviljelyyn liittyen? 
Avoin kysy-

mys         
       
       

36. Mitä tietoa ja tiedotusmateriaalia kaipaatte siemenkauppaa koskien? 
Avoin kysy-

mys         
     
      
VII TAUSTAKYSYMYKSIÄ:      
      
37. Minkä ikäinen olette?   vuotta       
      
38. Millä tukialueella maatilanne sijaitsee?     A          B  C1         C2         C3   C2P          C4   
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39. Mikä on Teidän maataloudellinen koulutuksenne? 

  
1)   omakohtainen oppiminen ns. "isältä 
pojalle"   

  
2)   kurssit 
tms.     

  
3)   maamieskoulu tai vas-
taava    

  
4)   ammattikorkeakou-
lu/opisto    

  5)   yliopisto     
      
40. Onko Teillä muun alan ammatillista koulutusta? Ei ole Kyllä on; mikä?     
      
41. Oletteko päätoiminen, sivuansio- vai osa-aikaviljelijä bruttotulojen mukaan (myyntitu-
lot+tuet)? 

     
          

  
Päätoiminen (maatalouden tulo-osuus yli 
75 %)   

  
Sivuansio (maatalouden tulo-osuus 50-
75 %)   

  
Osa-aika (maatalouden tulo-osuus alle 
50 %)   
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42. Onko viljojen siementuotanto maatilanne päätuotantosuunta; jos ei niin mikä se on tai onko 
tilallanne muuta tuotantoa? 

Pääasiallisin tuotantosuunta (vain yksi 
merkintä) 

Muu tuotanto (voi olla useita eri 
merkintöjä) 

  
Kotieläintuo-
tanto      

  Viljanviljely      
  Viljojen siemenviljely     
  Mallasohran tuotanto     

  
Erikoiskasvintuotanto (mm. herne, peru-
na)     

  
Muu kasvintuotanto (heinä 
ym.)     

  Metsätalous      

  
Muu tuotanto tai toiminta; 
mitä?     

      
 
      
PALJON KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE!  Kyselylomakkeen voitte lähettää takaisin oheisella palautuskuorella (postimaksu maksettu)  
Vapaat kommentit tutkimukseen liittyvästä asiasta tai viljojen siemenviljelystä (voitte jatkaa kääntöpuolelle):   
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  Liite 4 (1/2). 

Taulukko 1. Kyselylomakkeen kaikkien muuttujien normaalijakautuneisuuden testaus. Tilastollisena menetelmänä Kolmogorov-Smirnov testi. 
 
Normaalijakautuneisuus, One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi

   Eri lajiketta vilja Eri lajiketta 
öljykasvit 

Eri lajiketta 
nurmikasvit 

Viljanviljelyn 
muutos 

Öljykasvienvilje-
lyn muutos 

Nurmienviljelyn 
muutos 

Siemenviljan 
hehtaarit 

N  71 11 21 71 26 33 69 
Normal Parametersa,,b Mean 2,13 1,09 1,29 3,14 3,00 3,03 46,475 

 Std. De-
viation 

1,081 ,302 ,561 ,703 ,693 ,684 31,2693 

Most Extreme Differences Absolute ,237 ,528 ,457 ,312 ,423 ,391 ,128 
 Positive ,237 ,528 ,457 ,312 ,346 ,336 ,112 
 Negative -,149 -,382 -,305 -,308 -,423 -,391 -,128 

Kolmogorov-Smirnov Z  1,995 1,750 2,093 2,627 2,157 2,249 1,066 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed)  ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,206 

         
  Siemenöljykas-

vien hehtaarit 
Siemennurmien 

hehtaarit 
Viranomaisten 
esikasvirajoi-

tukset 

Lajikeryhmära-
joitukset 

Hukkakaura-
määräykset 

Byrokratia ja 
lainsäädäntö 

Tarkastukset ja 
tarkastajien 

toiminta 
N  14 24 71 71 71 70 68 

Normal Parametersa,,b Mean 14,443 26,313 3,99 3,76 3,62 2,99 4,21 
 Std. De-

viation 
8,9550 25,4361 ,463 ,665 ,947 1,014 ,612 

Most Extreme Differences Absolute ,242 ,310 ,456 ,443 ,346 ,256 ,323 
 Positive ,242 ,310 ,417 ,317 ,217 ,220 ,323 
 Negative -,164 -,180 -,456 -,443 -,346 -,256 -,265 

Kolmogorov-Smirnov Z  ,904 1,516 3,841 3,737 2,917 2,139 2,662 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed)  ,387 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

         
  Maatilan hukka-

kaurariski 
Hukkakaurariski 

lähialueella 
Maatilan sovel-
tuvuus siemen-

viljelyyn 

Investointi 
maanmuokka-
ukseen ja kyl-

vöön 

Investointi kui-
vaukseen 

Investointi puin-
tiin 

Investointi va-
rastoon 

N  71 70 71 70 68 68 68 
Normal Parametersa,,b Mean 2,94 3,49 4,08 2,99 2,76 2,53 3,01 

 Std. De-
viation 

1,027 1,004 ,500 1,186 1,340 1,099 1,252 

Most Extreme Differences Absolute ,244 ,339 ,398 ,304 ,245 ,303 ,255 
 Positive ,244 ,204 ,398 ,211 ,245 ,303 ,203 
 Negative -,214 -,339 -,348 -,304 -,189 -,174 -,255 

Kolmogorov-Smirnov Z  2,052 2,834 3,355 2,542 2,023 2,496 2,103 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
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Liite 4 
(2/2). 

 

  
Panostaminen 
lannoitukseen

Panostaminen 
kasvinsuojeluun 

Panostaminen 
maan kasvukun-

toon 
Panostaminen vilje-

lykiertoon 

Panostaminen viljel-
lyn siemenen laa-

tuun 
Viljely on taloudelli-
sesti kannattavaa 

Siemenviljely on 
kiinnostavaa 

N 71 71 71 70 70 69 69 
Normal Parametersa,,b Mean 3,75 4,03 3,89 3,71 4,16 3,14 3,99 

Std. 
Deviation 

,751 ,792 ,747 ,965 ,754 ,974 ,675 

Most Extreme Differences Absolute ,280 ,246 ,222 ,216 ,275 ,201 ,364 
Positive ,227 ,218 ,220 ,170 ,254 ,184 ,318 
Negative -,280 -,246 -,222 -,216 -,275 -,201 -,364 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,360 2,076 1,870 1,810 2,298 1,672 3,021 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,003 ,000 ,007 ,000 

                  

  

Siemenviljely 
on maatilalle 

sopiva tuotan-
to 

Siemenviljelijä saa 
uudet lajikkeet 

Sadon varma 
markkinointi 

Kansallinen sie-
menviljelyn tuki 

Aikoo jatkaa jokata-
pauksessa 

Aikoo vähentää 
siemenviljelyä 

Aikoo lisätä sie-
menviljelyä 

N 71 71 70 68 63 59 56 
Normal Parametersa,,b Mean 4,01 3,80 3,90 3,19 3,67 3,17 2,32 

Std. 
Deviation 

,548 ,888 ,764 1,162 ,880 ,968 1,029 

Most Extreme Differences Absolute ,377 ,292 ,352 ,213 ,219 ,210 ,227 
Positive ,369 ,215 ,277 ,186 ,204 ,197 ,183 
Negative -,377 -,292 -,352 -,213 -,219 -,210 -,227 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,177 2,461 2,945 1,753 1,738 1,614 1,702 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,005 ,011 ,006 

                  

  
Aikoo lopettaa 
siemenviljelyn

Siementuotantotuki 
korvataan siirtä-
mällä se hintaan 

Siementuotantotuki 
korvataan muulla 

tuella 
Lähitulevaisuudessa 
tila laajenee paljon 

Lähitulevaisuudessa 
tila laajenee hieman

Lähitulevaisuudessa 
tila pysyy ennallaan

Lähitulevaisuudessa 
tila supistuu 

N 58 71 51 56 62 58 51 
Normal Parametersa,,b Mean 2,29 4,51 2,82 2,32 3,26 3,74 1,69 

Std. 
Deviation 

1,124 ,734 1,292 1,029 1,227 ,983 ,678 

Most Extreme Differences Absolute ,189 ,355 ,209 ,265 ,292 ,293 ,276 
Positive ,189 ,251 ,209 ,265 ,160 ,189 ,276 
Negative -,149 -,355 -,191 -,163 -,292 -,293 -,247 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,440 2,988 1,491 1,987 2,297 2,234 1,969 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed) ,032 ,000 ,024 ,001 ,000 ,000 ,001 



Liite 5. 
 

Taulukko 1. Kyselylomakkeen taustatietojen normaalijakautuneisuuden testaus. Tilastollisena  
                    menetelmänä Kolmogorov-Smirnov testi.    
 

 

 

Taulukko 2. Riippumattomien otosten T-testin luokittelutilasto kysymyksestä 3. (Nykyisin    
                    siemenviljelyksessä oleva pinta-ala (ha) sekä maatilanne kokonaispeltoala (ha).   
                   Tilastollisena menetelmänä Studentin t-testi. 
 

Luokittelutilasto 

  
Kokonaispeltoala N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe 

Siemenviljahehtaarit >= 93,1 27 59,6 40,2 7,7 
< 93,1 39 38,6 20,1 3,2 

Öljykasviensiemenhehtaarit >= 93,1 10 16,6 9,9 3,1 
< 93,1 3 9,5 1,3 ,76 

Nurmiensiemen hehtaarit >= 93,1 16 30,7 28,8 7,2 
< 93,1 7 19,3 15,2 5,7 

 
 

Viljelyssä olevat hehtaarit on jaettu pinta-alan mukaan kahteen ryhmään valitsemalla pinta-

alan leikkauspisteeksi 93,1. Jakopiste on valittu lähelle kokonaispinta-alan keskiarvoa. 

 

 

 

 

 

 
  

Viljelijän 
ikä Tukialue

Maataloudellinen 
koulutus 

Onko 
muuta 

koulutusta 

Onko pää-
toiminen-, 
sivuansio- 
vai osa-

aikaviljelijä 
Pääasiallisin 

tuotantosuunta
N 67 68 69 68 69 66 

Normal Parametersa,,b Mean 48,52 1,99 3,25 1,34 1,39 3,26 
Std. 

Deviation 
11,553 ,938 1,104 ,477 ,771 1,471 

Most Extreme Differen-
ces 

Absolute ,104 ,273 ,223 ,423 ,477 ,373 
Positive ,103 ,273 ,160 ,423 ,477 ,373 
Negative -,104 -,168 -,223 -,256 -,306 -,264 

Kolmogorov-Smirnov Z ,854 2,253 1,855 3,487 3,960 3,027 
P-arvo, Asymp. Sig. (2-tailed) ,460 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 
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Liite 6. 

 
Taulukko 1. Riippumattomien otosten T-testin testitaulukko kysymyksestä 3. (Nykyisin sie- 

menviljelyksessä oleva pinta-ala (ha) sekä maatilan kokonaispeltoala (ha). 

Tilastollisena menetelmänä Studentin t-testi. 

 

Riippumattomien otosten testitaulukko 

  

Levene's testi 
yhtäsuurille 
variansseille t-test for Equality of Means 

F 
P-

arvo. t 
Vapausasteet 

(df) 

P-arvo 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Alempi Ylempi 
Vilja- 
hehtaarit 

Yhtäsuuret 
oletetut 
varianssit 

4,843 ,031 2,794 64 ,007 20,9578 7,5018 5,9713 35,9443 

Yhtäsuuret 
ei oletetut 
varianssit 

    
2,500 35,096 ,017 20,9578 8,3842 3,9387 37,9769 

Öljykasvi- 
hehtaarit 

Yhtäsuuret 
oletetut 
varianssit 

2,045 ,181 1,199 11 ,256 7,0700 5,8960 -5,9070 20,0470 

Yhtäsuuret 
ei oletetut 
varianssit 

    
2,198 9,948 ,053 7,0700 3,2170 -,1031 14,2431 

Nurmi- 
hehtaarit 

Yhtäsuuret 
oletetut 
varianssit 

3,356 ,081 ,978 21 ,339 11,3705 11,6255 -12,806 35,5471 

Yhtäsuuret 
ei oletetut 
varianssit 

    
1,234 19,950 ,231 11,3705 9,2108 -7,8461 30,5871 
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Liite 7 (1/2). 

 
Taulukko 1. Ei-parametrinen varianssianalyysi kysymyksestä 12. (Miksi viljelette siemenvil- 

jaa, syyt siemenviljelyyn). Tilastollisena menetelmänä Kruskall-Wallisin testi. 
Taulukossa 1 (liite 7, sivu 1/2) on eri vastausvaihtoehtojen keskimääräiset jär-
jestysluvut ja taulukossa 2 (liite 7, sivu 2/2) on erojen tilastolliset merkitsevyy-
det. 

 
Luokittelutilasto 

  Vilja muutos N 
Luokan keskiha-

jonta 
Viljely on taloudellisesti 
kannattavaa 

loppuu kokonaan 2 11,50 
vähenee hieman 6 25,17 
ei muutosta 43 36,45 
lisääntyy hieman 17 36,47 
lisääntyy huomattavasti 1 53,50 
Yhteensä 69   

Siemenviljely on kiinnos-
tavaa 

loppuu kokonaan 1 34,00 
vähenee hieman 6 34,42 
ei muutosta 43 34,74 
lisääntyy hieman 18 35,92 
lisääntyy huomattavasti 1 34,00 
Yhteensä 69   

Siemenviljely on maatilalle 
sopiva tuotanto 

loppuu kokonaan 2 20,00 
vähenee hieman 6 25,00 
ei muutosta 44 38,63 
lisääntyy hieman 18 35,08 
lisääntyy huomattavasti 1 35,00 
Yhteensä 71   

Siemenviljelijä saa uudet 
lajikkeet 

loppuu kokonaan 2 39,50 
vähenee hieman 6 31,00 
ei muutosta 44 35,88 
lisääntyy hieman 18 36,00 
lisääntyy huomattavasti 1 64,50 
Yhteensä 71   

Sadon varma markkinointi loppuu kokonaan 2 23,25 
vähenee hieman 6 36,50 
ei muutosta 44 36,17 
lisääntyy hieman 17 34,79 
lisääntyy huomattavasti 1 36,50 
Yhteensä 70   

Kansallinen siemenviljelyn 
tuki 

vähenee hieman 6 33,58 
ei muutosta 44 33,53 
lisääntyy hieman 17 35,59 
lisääntyy huomattavasti 1 64,00 
Yhteensä 68   
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Liite 7 (2/2). 

 
Taulukko 2. Ei-parametrinen varianssianalyysi kysymyksestä 12. (Miksi viljelette siemenvil- 

jaa, syyt siemenviljelyyn). Tilastollisena menetelmänä Kruskall-Wallisin testi. 
Taulukossa 1 (liite 7, sivu 1/2) on eri vastausvaihtoehtojen keskimääräiset jär-
jestysluvut ja taulukossa 2 (liite 7, sivu 2/2) on erojen tilastolliset merkitsevyy-
det. 

 

Testin testitaulukkoa,b 

  
Viljely on taloudel-
lisesti kannattavaa 

Siemenviljely 
on kiinnosta-

vaa 

Siemenviljely 
on maatilalle 

sopiva tuotan-
to 

Siemenviljelijä 
saa uudet 
lajikkeet 

Sadon 
varma 

markkinointi 

Kansallinen 
siemenviljelyn 

tuki 
Chi-Square 5,851 ,081 6,299 2,719 1,088 2,566 

Vapausasteet 
(df) 

4 4 4 4 4 3 

P-arvo 
(Asymp. Sig.) 

,211 ,999 ,178 ,606 ,896 ,463 

 
a. Kruskal Wallisin 
testi      

 b. Ryhmä muuttuja: Vilja muutos     
 
 


