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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomalaisia maatiloja on vaivannut heikko kannattavuuskehitys. Kannattavuuskerroin ottaa 

huomioon sekä yrittäjän oman palkkavaatimuksen sekä oman pääoman korkovaatimuksen. 

Tunnusluku on jo pitkään ollut suomalaisilla maatiloilla alle yksi. Kun kannattavuuskerroin on alle 

yhden, yrittäjän palkkavaatimus ja oman pääoman korkovaatimus ei täyty (Luonnonvarakeskus, 

2020). 

 

Raportissaan Uusi alku, Karhinen (2019) nostaa esille muun muassa neuvojien vastuun heikosta 

kannattavuudesta. Maatalousyrittäjät kaipaavat huippuluokan talous- ja kustannusneuvontaa. 

Viljelijät ovat tyytymättömiä nykyisen neuvonnan tasoon ja kaipaavat tulevaisuuslähtöisyyttä sekä 

nykyaikaista palvelua. On huomioitava tuotantosuuntien ja tilakokoluokkien vaatimat erityistarpeet. 

Tilakokoluokkien huomioiminen on erityisen tärkeää, sillä Euroopan tasolla pienten tilojen saama 

neuvonta ei ole ollut laadukasta etenkään sen jälkeen, kun neuvonnan pääpaino on siirtynyt 

yksityisille yrityksille (Labarthe & Laurent, 2013). Toisaalta yksityisten yritysten tekemä neuvonta 

voi olla erittäin laadukasta ja parantaa tuotannon tehokkuutta, jos tilalla on siihen varaa (Harter & 

Hass, 1992).  

 

Luonnonvarakeskuksen kirjanpitotulokset kertovat suomalaisen maatalouden ja alkutuotannon 

heikosta taloudellisesta tilanteesta. Koska olen itsekin maatilojen kannattavuuden asiantuntija, 

koskettaa maatilojen heikko kannattavuus henkilökohtaisesti. Työskentelen Envitecpolis Oy:ssä. 

Yrityksen pääasiallisina asiakkaina ovat ruokaketjussa toimivat yritykset, kuten maatilat ja 

elintarvikeyritykset. Yksi yrityksen palveluista on Maatilan Voitto -laskelma, jolla selvitetään tilan 

kannattavuuden ”mustat aukot”. Asiakkaalle tarjotaan kannattavuuslaskenta, jossa kootaan tilan 

kannattavuuden tunnusluvut yhteen helposti tarkasteltavaksi paketiksi (Envitecpolis Oy, 2018). 

Laskennassa on huomioitavaa se, että siinä ei oteta huomioon oman pääoman korkovaatimusta. 

Laskelma kuitenkin tuottaa tiedon, mikä on omalle pääomalle jäävä korko. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa Envitecpolis Oy:n asiantuntijoiden käyttöön niin sanottu 

benchmarking eli vertailuanalyysiaineisto kaikista Maatilan Voitto -konseptin 

kannattavuuslaskelmista. Tarkoituksena on rakentaa vertailuaineisto Excel -pohjaan. Aineistoa 

tutkitaan tilastollisen analyysin menetelmin ja tässä tutkimuksessa keskitytään maidontuotannon 

kannattavuuteen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee maatilayrityksen kannattavuuslaskentaa ja vertailuanalyysin 

teoriaa.  Tarkoituksena on käydä läpi tavat, joilla kustannuslaskentaa yleensä toteutetaan. Samalla on 

tarkoitus tutustua yleisimpiin tilastollisen analyysin menetelmiin ja etenkin niihin, joilla pystytään 

parhaiten tutkimaan Maatilan Voitto -laskennoista muodostettavaa dataa. Tutkimuksessa avataan 

myös Maatilan Voitto -laskentakehikko siltä osin kuin se on tutkimuksen kannalta tarpeellista.   

 

Tutkimuskysymykset ja tavoitteet ovat: 

- Tuottaa Benchmarking eli vertailuanalyysitaulukko Envitecpolis Oy:n neuvojien käyttöön, 

jolla saadaan lisäarvoa asiantuntijoiden ja asiakkaiden tueksi.  

- Tutkia, mitä tunnuslukuja laskenta tuottaa ja miten tilat sijoittuvat toisiinsa nähden.  

- Tutkia, miten tunnuslukuja voitaisiin hyödyntää ja käyttää, jotta saataisiin syvällisempää 

tietoa tilan kannattavuudesta ja kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

Yrityksen tarkoituksena on tuottaa omistajalleen voittoa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Näin 

todetaan muun muassa osakeyhtiölaissa (Osakeyhtiölaki 2006/624). Voitto on korvausta oman 

pääoman käytöstä ja kannattavuuden mittari. Voitto saadaan kokonaistuoton ja 

kokonaiskustannuksen erotuksena, huomioitavaa on että voitto -termejäkin on useita 

(liikevoitto/tulos, nettovoitto, voitto verojen ja satunnaiserien jälkeen sekä yrittäjänvoitto). Koska 

kannattamatonta yritystoimintaa ei voida jatkaa pitkään, on yrityksen kannattavuuden tavoittelu 

vähintäänkin yrittäjän epäsuora tavoite, ja sillä on merkitystä muiden tavoitteiden toteuttamiseen. 

Huono kannattavuus johtaa väistämättä yritystoiminnan loppumiseen tappion kuluttaessa 

yritystoimintaan sijoitettua pääomaa (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Yritysten menestymisen 

kuvaamiseen kannattavuuden laskeminen on mahdollisesti ainut universaali tapa. Positiivinen eli 

kannattava tulos osoittaa sen, että yrityksen tuotanto on arvokkaampaa kuin tuotannon ylläpitämiseen 

uhratut tuotantopanokset ja pääoma (Saari, 2006).  

 

Maataloustuotanto voidaan kuvata prosessina, jossa tuotantopanokset muuttuvat tuotantoprosessissa 

tuotokseksi. Tuotoksesta saadaan tuottoja sekä mahdollisia tukia ja korvauksia. Kannattavuus on sitä, 

että kustannukset jäävät pienemmiksi kuin tuotoksesta saatava myyntihinta, tuet ja korvaukset. Hyvä 

tuottavuus ja tehokkuus tuotantopanosten käytössä ovat tärkeä osa kannattavuutta. Mitä parempaan 

tuotavuuteen yrittäjä onnistuu pääsemään ja mitä paremmin hän onnistuu optimoimaan 

tuotantopanosten hyödyntämistä, sitä kannattavampi yritys on. Maatalousyrittäjän tavoitteena onkin 

muuttaa panokset mahdollisimman tehokkaasti tuotokseksi (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Tuotannon prosessien tuottavuutta voidaan mitata tuotoksen ja panoksen käytön suhteella (y/x). 

Yritystoimintaa kehittäessä tuotosmäärä suhteessa panoksen käyttöön kasvaa, eli samalla panosten 

käytöllä tuotetaan enemmän, tai sama tuotantomäärä saadaan aikaan pienemmällä panosten käytöllä. 

Tuottojen kasvulla ja kustannusten alenemisella mahdollistetaan yrityksen voiton kasvattaminen ja 

kannattavuuden parantaminen. Tuotantoa suunnitellaan niin, että päästään mahdollisimman hyvään 

kokonaistaloudelliseen tulokseen. Suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa tulos- ja 

kannattavuuslaskelmista eli laskentatoimea (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 
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2.1 Laskentatoimi 

Laskentatoimen avulla kerätään maatalousyrityksen toimintaa kuvaavat määrä- ja arvoluvut 

(Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Laskentatoimi jakaantuu kahteen päätehtävään, joita ovat rekisteröinti 

ja hyväksikäyttö. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010) Rekisteröinti eli kirjanpito, tuottaa informaatiota, 

jota tilat, neuvojat ja esimerkiksi rahoittajat voivat hyödyntää. Hyväksikäyttö koostuu ulkoisesta ja 

sisäisestä laskentatoimesta. Lainsäädäntö määrittelee ulkoista laskentatoimea, joka tuottaa 

tuloslaskelman ja taseen. Ulkoisen laskentatoimen tehtävänä on lakisääteisten tulo- ja 

varallisuusselvitysten laatiminen viranomaisille, tai esimerkiksi taloudellisen tilan selvittäminen 

rahoittajille. Ulkoisen laskentatoimen ideana onkin, että tuotettu tieto hyödynnetään pääosin 

yrityksen ulkopuolella. (Ryhänen & Sipiläinen, 2018) Ulkoista laskentatoimea voidaan kutsua usein 

yleiseksi laskentatoimeksi, nimityksellä ulkoinen – on haluttu korostaa laskentatoimen tuottaman 

tiedon merkitystä yrityksen sidosryhmille (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010). 

 

Sisäisen laskentatoimen ideana on auttaa maatilayrittäjää liiketoiminnan suunnittelussa ja 

johtamisessa. Laskenta antaa päätöksenteolle kvantitatiiviset perusteet, ja auttaa kohdistamaan 

huomiota ja resursseja tuottavimpiin kohteisiin. Sisäinen laskentatoimi on yrityskohtaista, eikä 

lainsäädäntö rajoita sisäisen laskennan toteutustapaa. Laskentatoimi antaa tietoa toteutuneesta 

taloudellisesta tuloksesta, kuinka menneisyydessä on onnistuttu. Suunnitelmalaskennat antavat 

arvioita tulevan ajan kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, kassavirroista ja vakavaraisuudesta 

(Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Sisäistä laskentatoimea voidaan kutsua myös johdon 

laskentatoimeksi, nimensä mukaisesti ja kuten aiemmin kuvattua, laskennan tarkoituksena on auttaa 

yrityksen johtoa päätöksenteossa (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010). 

 

Maatalousyrittäjä tarvitsee suunnittelun ja tuotannon tueksi tulos-, kannattavuus-, ja 

vakavaraisuuslaskelmia. Tuotantosuunnitelmat antavat tietoa tuotantoprosessien suorituskyvystä. 

Tulos- kannattavuus- ja vakavaraisuuslaskelmilla saadaan tiivistettyä tuotannon tulos taloudellisiksi 

tunnusluvuiksi. Tunnusluvut kuvaavat maatalousyrityksen taloudellista tulosta. Pitkällä aikavälillä 

kannattavuus on merkityksellisin tekijä, jolla on yhteys rahoitukseen eli maksuvalmiuteen ja 

vakavaraisuuteen (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Maatalousyrittäjän on jatkuvasti kyettävä mittaamaan tuloksiaan. Tässä apuna voidaan käyttää muun 

muassa benchmarkingia, josta nähdään yrittäjän sijoittuminen, kun hänen toimintaansa verrataan 

muihin yrityksiin. Vertailu on hyödyllistä, jos sitä voidaan tehdä samankaltaisiin maatilayrityksiin. 
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Tilaa kehittävän yrittäjän on haettava vertailuperusta parhaiten menestyvistä maatalousyrityksistä. 

Keskiarvoja ei kannata käyttää vertailuperusteena, sillä ne eivät kuvaa tulevaisuuden tavoitteita 

(Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Kustannuslaskenta 

On ratkaisevan tärkeää tuntea yrityksen liiketoiminnan kustannukset. Ilman tietoa kustannuksista 

järkevien päätösten tekeminen vaikeutuu. Osa toiminnasta voi olla kannattavaa, mutta samalla 

heikosti kannattavia tai tappiollisia tuotannon osia on pyrittävä löytämään. Kustannuslaskentaa 

voidaan toteuttaa monin tavoin, mutta tärkeintä on löytää tarkoituksenmukainen tapa, jotta tietoa 

voidaan soveltaa päätöksenteon tueksi (Pellinen & Enroth, 2008). 

 

Tarvittavia tietoja kustannuslaskentaan löytyy esimerkiksi kirjanpidosta ja viljelymuistiinpanoista. 

Jotta näitä tietoja voidaan hyödyntää, niiden on oltava riittävällä tarkkuudella tehtyjä (Pellinen & 

Enroth, 2008). Kustannuslaskennassa oleellisinta on välillisten ja välittömien kustannusten jaottelu. 

Välittömät kustannukset voidaan ohjata suoraan suoritteelle. Sen sijaan välilliset kustannukset 

selvitetään ensin kustannuspaikoittain ja vasta sen jälkeen kohdistetaan tarkoituksenmukaisella 

tavalla suoritteelle. Laskennassa voidaan erottaa kolme osa-aluetta: kustannuslaji-, kustannuspaikka- 

ja suoritelaskenta (Riistama & Jyrkkiö, 1991). 

 

Kustannus 

Yrityksestä pois siirtyvät rahalliset erät voidaan jakaa useisiin eri käsitteisiin: meno, kulu ja 

kustannus. Meno liittyy yrityksen maksutapahtumiin. Kun yrityksen kassasta liikkuu rahaa muualle, 

on kysymys menosta. Kuitenkaan pelkkä menojen mittaaminen vuositasolla ei anna tarkkaa kuvaa 

yrityksestä. Sen sijaan yrityksen kannattavuudesta saadaan paljon parempi käsitys tarkastelemalla 

vuosittaista tulosta. Vuosituloksen laskemiseksi on kyettävä erottamaan juuri laskentavuodelle osuvat 

menot. Juuri tätä varten on käsite kulu, joka kuvaa yrityksen tilikauden tai halutulle tarkastelujaksolle 

osuvia menoja. Kustannus tarkoittaa vuotuista voimavarojen käytön rahallista arvo. Kustannusten 

mittaus edellyttää erilaisten voimavarojen kulutuksen mittauksia (Pellinen & Enroth, 2008).  

 

Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin (Pellinen & Enroth, 2008). Kiinteät 

kustannukset aiheutuvat kiinteiden panosten omistamisesta, eikä maatalousyrittäjä voi lyhyellä 

aikavälillä vaikuttaa kiinteiden kustannusten määrään. Kiinteiden kustannusten selvittäminen 

edellyttää muun muassa poistojen, korkojen ja vakuutuskustannusten laskemista yhteen. Kiinteän 
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panoksen arvoa alennetaan poistoilla, tarkoituksena on jakaa kiinteiden panosten kustannukset 

käyttövuosille samassa suhteessa todellisen arvon aleneman kanssa (Ryhänen & Sipiläinen, 2018).  

 

Muuttuvat kustannukset ovat suoraan sidoksissa yrityksessä tapahtuvaan tuotantoon, eli jos tuotteen 

tuotantoa kasvatetaan, nousevat myös muuttuvat kustannukset (Ikäheimo, Malmi & Walden, 2019). 

Se onko yrityksen kustannukset muuttuvia vaiko kiinteitä, riippuu myös valitusta näkökulmasta. 

Yrityksen muuttuvia kustannuksia ovat ne kustannukset, jotka vaikuttavat tuotannon määrään. 

Tuotannossa yksittäinen tuote vaatii aina vakioisen määrän materiaalia (vakio rajatuotos, rajatuotos 

voi myös olla aleneva, jolloin muuttuva kustannus alkaakin kohota). Toisaalta mitä enemmän 

tuotteita tuotetaan tuotantokapasiteetin puitteissa, sitä pienempi osuus kiinteitä kustannuksia tarvitaan 

tuotteen valmistamiseksi, jolloin syntyy niin kutsuttu skaalavaikutus (Pellinen & Enroth, 2008). 

Maataloudessa esimerkiksi lannoitteet, rehut ja polttoaineet ovat muuttuvia kustannuksia, joiden 

käyttöä maatalousyrittäjä voi kontrolloida lyhyellä aikavälillä (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Välillisillä ja välittömillä kustannuksilla viitataan kustannusten kohdennettavuuteen. Välillisiä 

kustannuksia ei voida suoraan osoittaa mihinkään yksittäiseen kohteeseen. Välittömät kustannukset 

voidaan osoittaa suoraan jollekin laskentakohteelle. Kustannukset voivat myös olla niin sanotusti 

erillisiä tai yhteiskustannuksia. Erilliskustannukset aiheutuvat vain jonkin tietyn tuotteen 

tuottamiseen. Sen sijaan yhteiskustannukset koskevat koko yrityksen kaikkia tuotteita (Ikäheimo ym. 

2019).  

 

Suoritekohtainen laskenta 

Suorite on tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa. Suoritekohtaiseen laskentaan kuuluu useita erilaisia 

malleja, joita ovat muun muassa minimi- keskimääräis- ja normaalikalkyylilaskenta sekä jako- ja 

lisäyslaskenta (Ikäheimo ym. 2019).  

 

Kun tarkoituksena on selvittää suoritekohtainen kannattavuus tai kustannus, päätetään aluksi, mitä 

kustannuksia laskennassa huomioidaan. Suoritekohtaista laskentaa kutsutaan kalkyyliksi. 

Minimikalkyylissä huomioidaan ainoastaan muuttuvat kustannukset. Kun suoritteen tuotoista 

vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan katetuotto. Keskimääräiskalkyylilaskennassa 

muuttuvien kustannusten lisäksi huomioidaan kiinteät kustannukset. Nämä kustannukset jaetaan 

laskentakauden suoritemäärällä. Ongelmaksi muodostuu tilanne, jossa tuotannon volyymi vaihtelee, 

jolloin kiinteä kustannus tulee jaettua vuosittain eri suoritemäärillä, mikä johtaa tuotekohtaisen 
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kustannuksen vaihteluun. Normaalikalkyyli eroaa aiemmasta mallista siinä, että muuttuvat 

kustannukset jaetaan toteutuneen tuotannon määrällä ja kiinteät kustannukset normaalituotannon 

määrällä. Normaalituotannolla tarkoitetaan tuotannon tasoa, johon normaalioloissa kokemuksen 

mukaan päästään (Ikäheimo ym. 2019). 

 

Jako- ja lisäyslaskennan avulla voidaan laskea esimerkiksi tuote-, palvelu- tai asiakaskohtaisia 

kustannuksia pyrkien noudattamaan aiheuttamisperiaatetta. Yksinkertaisin tapa on jakolaskenta, joka 

sopii hyvin aloille, joilla yritys ei tuota kuin yhtä tai vain muutamaa tuotetta. Välilliset ja välittömät 

kustannukset voidaan jakaa tuotannon määrällä, jollain saadaan esimerkiksi kustannukset tehtyä 

tuotetta kohden. Jos yritys tuottaa suuren määrän erilaisia tuotteita, jakolaskenta ei ole sopiva tapa ja 

voi johtaa mielivaltaisiin tuloksiin. Tähän tilanteeseen sopii lisäyslaskenta, jonka perusajatuksena on, 

että välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan suoritteelle. Sen sijaan välilliset kustannukset 

viedään ensin kustannuspaikoille, joista ne kohdennetaan eteenpäin suoritteelle tai tuotteelle. 

Esimerkiksi kohdennus kustannuspaikoilta tuotteille voidaan toteuttaa välittömien kustannusten 

suhteessa. Kohdennuksessa täytyy pyrkiä noudattamaan aiheuttamisperiaatetta, sillä muuten 

tuotteiden kannattavuuksista voi muodostua väärä kuva (Ikäheimo ym. 2019). 

 

Toimintolaskenta 

Toimintolaskennassa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta niin pitkälle kuin mahdollista. Toiminnot 

kuvaavat yrityksen toimintaa ja kustannukset pyritään kohdistamaan niihin, toiminnot ovat siis 

eräänlaisia kustannuspaikkoja. Toimintaa voidaan määrittää hyvin yleisesti, esimerkiksi 

taloushallintona tai yksityiskohtaisemmin työntekijöiden tunti-ilmoitusten avulla. Toiminnoilta 

kustannukset kohdennetaan tuotteille, ja jokaisen toiminnon kohdalla tulisikin pohtia, mitä 

kustannuksia se aiheuttaa (Ikäheimo ym. 2019).  

 

Maatilayrityksessä traktorin käyttö on toiminto, jolle voidaan kohdistaa traktorin käytöstä syntyviä 

kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia. Traktorista syntyvien vuosikustannusten ollessa selvillä, voidaan 

vuosikustannus jakaa käyttötuntien määrällä ja kohdistaa kustannukset eteenpäin tuotteille 

traktorityötuntien perusteella. Jos yrittäjä käyttää navetastaan 50 neliön tilan muuhun kuin eläinten 

pitoon, esimerkiksi koneiden korjaukseen, lasketaan tilasta syntyvät kustannukset korjaukseen 

liittyviin kuluihin eikä eläinten aiheuttamiin kustannuksiin (Pellinen & Enroth, 2008). 
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Katetuottolaskenta 

Katetuottolaskenta perustuu kustannusten jakamiseen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. 

Tuottojen ja muuttuvien kustannusten erotusta kutsutaan katetuotoksi. Kun tästä katetuotosta 

vähennetään vielä kiinteät kustannukset, saadaan voitto. Muuttuvat kustannukset voidaan jakaa 

välillisiin-, välittömiin- ja työkustannuksiin. Myös kiinteitä kustannuksia voidaan jaotella eri tavoin 

(Riistama & Jyrkkiö, 1991). Sipiläisen ja Ryhäsen (2018) mukaan maatalouden muuttuvia, kiinteitä 

ja työkustannuksia voidaan jaotella vielä tarkemmin. Esimerkiksi maidontuotannossa muuttuvia 

kustannuksia voi olla: ostorehut (esimerkiksi rypsirouhe ja kivennäiset), lääkkeet, siemennys- ja 

sorkkahoito, kuivitus ja eläinpääoman uudistus sekä liikepääoman korko. Karkearehun kustannus 

määritetään katetuottolaskelmissa samoin kuin säilörehun katetuottolaskelmissa, lypsylehmä 

”maksaa” vaihtoehtoarvon mukaan käyttämistään karkearehuista. Toisaalta voidaan käyttää suoraan 

maatalousyrityksen omaa säilörehun nettotuotantokustannusta tai keskimääräisiä kustannuksia 

(ProAgria, 2020). Työnmenekkiä voidaan tarkastella eläinryhmittäin tai eläinyksikköä kohden. 

Kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi koneista ja rakennuksista aiheutuvat poistot ja korot, sekä 

vakuutusmaksut (Ryhänen & Sipiläinen, 2018).  

 

Katetuottolaskelmasta on lisäksi erillinen kateanalyysi, jonka avulla pystytään etsimään kriittisiä 

pisteitä. Voidaan esimerkiksi määrittää, kuinka paljon tuotetta on valmistettava, jotta tuotteen 

myynnillä pystytään kattamaan sen valmistuksesta koituneet kustannukset tai kuinka monta tuotetta 

on myytävä, jotta sama tavoite täyttyy (Ikäheimo ym. 2019). Näiden lisäksi katelaskelmalla voidaan 

tutkia lyhyen tähtäimen kannattavuutta, eli katetta kiinteinä pidetyille kustannuksille. Aikajänne on 

muuttumaton eli esimerkiksi vuosi. On syytä huomioida, että katetuottolaskenta ei kuvaa yrityksen 

kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Se on kuitenkin toimiva tapa verrata vaihtoehtoja lyhyen aikavälin 

päätöksenteossa (Pellinen & Enroth, 2008). 

 

Maatilan Voitto -laskelman kuvaus 

Maatilan Voitto -laskennassa käytetään hyväksi maatalousyritysten kirjanpitoa ja muita mahdollisia 

ulkoisen laskentatoimen tuottamia tietoja. Tämän lisäksi selvitetään maatilayrityksen 

tuotantoprosessi viljelysuunnitelmaa, kone- ja rakennusluetteloa sekä muita yrittäjältä saatavia tietoja 

hyödyntäen. Myös tuotannon tuotot ja maataloustuet selvitetään. Laskennan tarkoituksena on kuvata 

maatilayrityksen reaaliprosessi mahdollisimman tarkasti. Vaikka kyseessä on kannattavuuslaskenta, 

on tulos käytännössä sama kuin tuloslaskelmassa, mutta tulosten esitystapa on erilainen.  
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Kustannukset tuodaan Envitec Tuotto -laskurin tilikartalle, josta ne laskennan edetessä jaetaan monin 

eri perustein tuotantoprosesseille. Esimerkiksi lannoitteet ohjataan eri viljelykasveille 

viljelysuunnitelman mukaisesti. Jos viljelysuunnitelman mukaan lannoitteita ei levitetä esimerkiksi 

laitumelle, ei laitumelle aiheudu kustannusta lannoitteista. Välittömien kustannusten kohdentaminen 

on helpointa. Esimerkiksi maidontuotannon kustannukset kuten ostorehut ja lypsyrobotin kiinteät 

kustannukset jyvitetään suoraan maidontuotannon kustannukseksi. 

 

Välilliset kustannukset kohdennetaan erilaisin perustein toiminnoille. Esimerkiksi polttoaineesta 

syntyvät kustannukset kohdennetaan toimintojen kautta tuotantoon. Maatilan Voitto -laskennassa 

maatalousyrityksen jokaiselle tuotantolinjalle rakennetaan koneketju. Jos koneketjun työvaiheiden 

työaika ei ole tiedossa, käytetään hyväksi oletusarvoja. Kun tiedetään, kuinka paljon eri työvaiheissa 

kuluu keskimäärin polttoainetta hehtaaria kohden, saadaan laskelmalla jaettua polttoaineen kulutus 

eri tuotantolinjoille. Työtuntien perusteella jaetaan myös koneista syntyvät kiinteät kustannukset.  

 

Tilan tulokset esitellään katelaskelman muodossa tuotannonhaaroittain: esimerkiksi koko tila, 

maidontuotanto, säilörehu, kevätvilja ja laidun. Säilörehun, kevätviljan ja laitumen 

tuotantokustannuksista vähennetään tuet, jolloin saadaan nettokustannus. Säilörehun nettokustannus 

siirtyy maidontuotannon muuttuviin kustannuksiin oman rehun kustannuksena. Tässä on huomattava, 

että alun perin säilörehun tuotantokustannus koostui muuttuvista-, työ- ja kiinteistä kustannuksista. 

Kuitenkin maidontuotannon tulossivuilla säilörehun tuotannosta syntyvät kustannukset ovat kaikki 

muuttuvia kustannuksia.  

 

Tilan tulos koostuu tuotoista, josta vähennetään muuttuvat, työ- ja kiinteät kulut, poistot ja 

rahoituskulut, jolloin lopputulemana saadaan nettotulos. Nettotulos ei kuvaa yrityksen kannattavuutta 

samalla tavoin kuin liitteessä 3 esitellyt kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Nettotulos on omalle 

pääomalle jäävää korkoa, koska yrittäjän palkkavaatimus on vähennetty ensin. Nettotulos voi myös 

olla tappiollinen, mutta se ei välttämättä näy yrityksen kassan tai maksuvalmiuden ongelmina, jos 

yrittäjä tulee toimeen palkkatavoitettaan pienemmällä tulolla. 

 

Laskennalla pystytään tarkastelemaan tilan eri toimintojen kannattavuutta. Koko tilan tulos koostuu 

tuotannon eri haaroista, esimerkiksi maidontuotannosta ja kasvintuotannon eri osista: säilörehusta, 

ohrasta, kaurasta ja laitumesta. Kaikkia edellä mainittuja tuotannonhaaroja voidaan tarkastella 

erikseen. Jokaisesta tuotannon haarasta muodostuu tunnuslukuja, esimerkiksi säilörehulla kuiva-
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ainekilon tuotanto- ja nettokustannus, tehdyt työtunnit hehtaaria kohden ja panoskustannukset 

hehtaaria kohden. Alla selitykset tunnusluvuille. Liitteessä 4 tarkemmat maidontuotannon tulossivut: 

 

Kotieläintulot:  

koostuvat maidon myyntituloista, teuraslehmät/hiehot ja sonnivasikoiden 

myyntituloista. Ei sisällä maidon tuotantotukea tai lypsylehmäpalkkiota. 

Muut maatalouden tulot:  

Muut mahdolliset tulot, kuten esimerkiksi energianveronpalautus, mikä on jakautunut 

kotieläintuotantoon ja kasvintuotantoon polttoaineenkäytön perusteella. 

Maatalouden tuet: 

 koostuvat maidontuotannon osalta tukialueesta riippuen, joko lypsylehmäpalkkiosta tai  

 C-tukialueen maidon tuotantotuesta. 

Liikevaihto: 

 koostuu edellä mainituista tuotoista yhteensä. 

 

Muuttuvat kustannukset koostuvat  

Kotieläinten aine- ja tarvikekulut: 

Oman sadon nettokustannus: koostuu esimerkiksi kaikista säilörehun ja oman 

rehuviljan tuotantokustannuksista, josta on vähennetty kasvintuotannon tuet. 

Ostorehut: koostuu kaikista tilan ulkopuolelta ostetuista rehukomponenteista. 

Eläinten hankinta:  

Eläinlääkemenot: 

Kuivikkeet: 

Muut kotieläintarvikkeet: koostuu muun muassa tuotannon pientarvikkeista, kuten 

sankoista, harjoista ja lantakolista. 

Ulkopuoliset palvelut: koostuu esimerkiksi siemennys-, lomitus ja muista 

ulkopuolisista   palveluista. 

Muut muuttuvat kulut: koostuu muun muassa jäte- ja vesimaksuista sekä 

työvaatekustannuksista.  

Muuttuvat konekustannukset: koostuvat esimerkiksi lypsyjärjestelmän 

sähkökustannuksista ja niistä traktorin polttoainekustannuksista, jotka kohdistuvat 

suoraan maidontuotantoon (esimerkiksi seosrehun teko).  

Työkustannukset: 
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Muodostuu omasta palkkavaatimuksesta (14 €/tunti) kerrottuna työajalla, sekä 

työntekijöiden palkkakustannuksista. 

Kiinteät kustannukset koostuvat: 

Konekustannukset: muodostuu koneiden kunnossapito ja huoltokuluista, sekä 

poistoista, siltä osin kuin ne jakautuvat juuri maidontuotannolle (jyvitys koneen 

työtuntien perusteella).  

Rakennuskustannukset: muodostuu maidontuotannon rakennusten kunnossapidosta, 

sekä poistoista. 

Yleiskustannukset: muodostuu muun muassa maatalouden korkokuluista siltä osin, 

kun ne kuuluvat maidontuotantoon, sekä maatalouden veroista (verot jakautuvat 

tuotantoon katetuotto B:n suhteessa, eli kun tuotoista on vähennetty muuttuvat- ja 

työkustannukset).  

 

  

2.2 Vertailuanalyysi eli Benchmarking 

Benchmarking on menetelmä, jonka avulla yritys pystyy vertailemaan itseään muihin, yleensä 

oletukseltaan paremmin toimiviin yrityksiin (Cassel, Nadin & Gray, 2001). Menetelmässä verrataan 

yrityksen tuottavuutta tai laatua valioluokkaa edustaviin yrityksiin nähden. Analyysissä siis etsitään 

ja yritetään tunnistaa parhaita menetelmiä ja toimintatapoja. Tunnistettuja kehityskohteita ja 

menetelmiä pyritään sitten soveltamaan yrityksen toiminnan tehostamiseen (Neilimo & Uusi-Rauva, 

2010). 

 

Benchmarking prosessi 

Benchmarking prosessi voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, joita ovat sisäinen, ulkoinen ja 

toiminnallinen benchmarking. Prosessi on kaikissa samankaltainen mutta erot syntyvät 

vertailukohteissa. Sisäistä benchmarkingia harjoitetaan suurissa yrityksissä, yleensä syynä on 

tytäryhtiörakenne, jolloin eri tuotantoyksiköiden tai liiketoimintaryhmien toimintaa halutaan vertailla 

yrityksen sisäisesti. Koska toiminta on melko samankaltaista, vertailu on helppoa. Sisäisen 

benchmarkingin ongelmana on se, että jos kaikki vertailtavat kohteet ovat keskenään huonoja, ei 

löydetä selkeää kiintopistettä, mitä kohti pyrkiä (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010). 

 

Ulkoisessa benchmarkingissa yritys vertailee toimintaansa ulkopuolisiin samankaltaisiin yrityksiin. 

Vertailtavat yritykset voivat keskenään olla esimerkiksi kilpailijoita. Olennaista on, että yritysten 

tuotantoprosessit ja toiminnot ovat keskenään tarpeeksi samankaltaisia, jolloin ne ovat 
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vertailukelpoisia. Toiminnallisella benchmarkingilla tarkoitetaan oman toiminnan, tuotteiden, 

palvelujen tai esimerkiksi työskentelyprosessien vertaamista toisiin yrityksiin ja toimintaan, jotka on 

todettu erinomaisiksi toimialasta riippumatta. Toimialojen ollessa erilaisia ei tehdä yritysten 

kokonaistasojen vertailua, vaan keskitytään toiminnan osiin (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010). 

 

Benchmarkingin avulla voidaan löytää keskeisiä kehittämiskohteita maatalousyrityksen panosten ja 

resurssien käytössä sekä tuotantoprosesseissa. Toimintoja tehostamalla voidaan saavuttaa 

kilpailuetua (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Kilpailuetu on yrityksen kyky luoda enemmän 

taloudellista arvoa kuin kilpailevat yritykset. Kilpailuetu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksen 

suorituskyky on millä tahansa mittarilla muita parempi, vaan kilpailuetu voidaan saavuttaa erilaisin 

tavoin (Barney & Clark, 2007). Wolfin, Blackin ja Stephensonin (2020) mukaan lypsykarjatilojen 

benchmarkingilla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Kuitenkin vertailuanalyysin tulisi olla 

vuosittaista, jotta tilan kannattavuuskehityksestä saadaan paras kuva. Vertailun avulla myös 

rahoittajat pystyvät arvioimaan lainojen riskitasoa.  

 

Jotta benchmarkingista olisi hyötyä maatilayrittäjälle, asiantuntijan on ymmärrettävä 

maataloustuotantoa, taloutta, tuotantoteknologiaa ja tehokkuutta. Benchmarkingin toteutukseen 

tarvitaan maatilojen/yritysten joukko, josta kerätään tuotannon ja kannattavuuden tietoja. 

Tarkoituksena on löytää tunnusluvut, jotka parhaiten kuvaavat yrityksen menestymistä. Myös 

maitotilayrittäjät ovat usein perillä siitä, millä parannuksilla he pystyvät tehostamaan tuotantoaan, 

joten maitotilayrittäjiltä saatavat kommentit ovat arvokkaita (Kahan, 2010). 

 

Tuotannon tiedot on kerättävä johdonmukaisesti, koska ilman sitä data ei ole vertailukelpoista. Kun 

joukon tiedot on kerätty, voidaan ryhmää alkaa tutkia ja identifioida parhaat tilat. Parhaat tilat 

toimivat ns. esikuvina muille. Tuotannon taloudellisia ja teknisiä indikaattoreita vertaillaan tilojen 

kesken ja näin voidaan löytää vahvuuksia ja heikkouksia tuotannon eri osista. Mahdollisten 

heikkouksien löytyessä on viljelijän helpompi lähteä tekemään muutoksia tuotantoonsa, kun tiedossa 

ovat esikuvatilojen toimintamallit (Kahan, 2010). 

 

Jotta vertailu tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen, on tärkeää löytää ensisijaiset tunnusluvut, jotka 

indikoivat hyvää tilan tulosta. Ensisijaisten tunnuslukujen perusteella tehtävien korjausten tilan 

tuotantoon pitäisi johtaa nopeastikin parantuneeseen kannattavuuteen. Toissijaiset tunnusluvut ovat 

sellaisia, joihin viljelijä ei voi suoraan tai nopealla aikavälillä vaikuttaa, joten näihin tunnuslukuihin 
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ei ole syytä keskittyä. Kuitenkin pitkällä aikavälillä myös toissijaisiin tunnuslukuihin voidaan liittää 

erinäisiä tavoitteita (Kahan, 2010). 

 

Maidontuotannon osalta Kahan (2010) nostaa tärkeiksi tunnusluvuiksi muun muassa lehmän 

keskimääräisen maitotuotoksen, säilörehun laadun, lehmien ruokinnan, lypsytavan, työkustannukset, 

maidosta saatavan myyntihinnan, maidon tuotantokustannuksen ja maidosta saatavan tuoton 

kustannusten jälkeen. Muita yleisiä tunnuslukuja, joita on syytä vertailla ovat muun muassa: työtunnit 

kokonaisuudessaan ja viljelyalaa kohden, eläinten määrä, työvoiman määrä, kiinteiden ja muuttuvien 

kustannusten määrä, kokonaistuottojen määrä ja tuotot hehtaaria kohden. Kannattavuuden 

tunnuslukuja: kokonaistulos, nettotulos hehtaaria kohden, myyntikate tuotettua litraa tai kiloa 

kohden. Myös kokonaistuottavuuden ja tehokkuuden vertaaminen tilojen kesken on tärkeää. 

 

Luonnonvarakeskus ylläpitää omaa tietokantaansa kannattavuuskirjanpidon tuloksista. Tietokannasta 

löytyy useita erilaisia luokittelumahdollisuuksia. Tähän kuuluu muun muassa tulos- ja taselaskelmia, 

yrittäjätulo ja yrittäjänvoitto tukialueittain, kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain ja 

tuotannonhaaroin (Luonnonvarakeskus, 2020). Kannattavuuskirjanpitoaineisto muodostaa myös 

Suomen FADN-aineiston. FADN-verkosto toimii Euroopan laajuisesti. Sen tiedoista voi tarkastella 

maiden välisiä eroja: esimerkiksi tuotannonhaaroittain tuottavuuden ja kannattavuuden tunnuslukuja, 

tukia ja veroja sekä tuotannon rakenteellisia ominaisuuksia (FADN, 2021). Muita vastaavia toimijoita 

on esimerkiksi Suomessa toimiva ProAgria, joka ylläpitää tuotannonhaarakohtaisia 

esimerkkilaskelmia. Laskelmissa voi verrata esimerkiksi säilörehun tuotantokustannusta tuotettua 

kuiva-ainekiloa kohti (ProAgria, 2021). 

 

2.3 Benchmarking-menetelmät 

Tuotantofunktioanalyysi 

Taloudellisilla tunnusluvuilla saadaan yleiskuva yrityksen kannattavuudesta ja sen taloudellisesta 

tuloksesta. Tilinpäätösanalyysit kuvaavat rahaprosessia, joilla selvitetään tuotannon taloudellinen tila 

ja kannattavuus. Reaaliprosessilla tarkoitetaan tässä kontekstissa maataloustuotantoa. 

Reaaliprosessilla ja rahaprosessilla on syy-seuraussuhde. Reaaliprosessissa tapahtuvat muutokset 

siirtyvät rahaprosessiin aina negatiivisena tai positiivisena muutoksena. Reaaliprosessin tarkastelulla 

päästään syvemmälle siihen, mistä heikko tai hyvä kannattavuus johtuu. Yrityksen kehittämisen 

kannalta on tärkeää löytää reaaliprosessin heikot kohdat, joihin kehittämistoimenpiteet voidaan 
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kohdistaa tarkasti. Tunnusluvuilla, jotka kuvaavat reaaliprosessia, päästään selville 

tuotantotoiminnan onnistumisesta suhteessa kilpailijoihin (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Maatalousyrityksen heikko kannattavuus voi esimerkiksi johtua panosten käytön teknisestä 

tehottomuudesta tai epäedullisista hintasuhteista. Tuotantotoiminnan vakaus ja siinä onnistuminen, 

tuotteista saatava tuotot ja panosten ostohinnat vaikuttavat kaikki yhdessä tuotannon taloudelliseen 

tulokseen (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

Reaaliprosessin tutkimisen avulla voidaan saada selville yrityksen tuotantotoiminnan tekninen 

tehokkuus suhteessa toisiin yrityksiin. Samalla saadaan muutakin hyödyllistä tietoa yrityksestä. 

Esimerkiksi maitotilan maidontuotanto voi olla teknisestä tehokasta mutta kasvinviljely tehotonta. 

Tilanteessa kasvintuotantoa tehostamalla myös tilan kokonaistaloudellinen tilanne paranee. 

Reaaliprosessin tavoitteena on muuntaa panokset tehokkaasti tuotoksiksi. Tehokkuutta ja tuottavuutta 

tutkimalla saadaan selville, missä reaaliprosessin vaiheessa ongelmia esiintyy. Kasvin- ja 

kotieläintuotannon suorituskykyä voidaan mitata tuottavuutta kuvaavilla mittareilla. Mittareita 

voidaan samalla verrata muihin yrityksiin, jolloin saadaan arvokasta tietoa yrityksen tuottavuuden 

tasosta suhteessa muihin yrityksiin. Tuotannon tuottavuutta mitataan yleisesti seuraavasti, joka vastaa 

panoksen keskimääräistä tuotosta eli tuottavuutta (Ryhänen & Sipiläinen, 2018): 

 

  𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä
    (2.1) 

 

Tuotantoa voidaan kuvata tuotantofunktion avulla, jolloin voidaan määrittää tuotosmäärät 

tuotantopanosten käytön funktiona. Tuotantofunktiosta saadaan selville tuotantoteknisiä 

riippuvuussuhteita, kuten keskimääräinen ja rajatuotos sekä tuotoksen jousto ja skaalatuotto panosten 

käytön suhteen. Keskimääräisen tuotoksen (APP) eli osatuottavuuden lisäksi tuotantofunktion avulla 

voidaan johtaa panoksen rajatuotos (MPP), eli pienellä panoksen lisäyksellä saatava tuotoksen lisäys 

(∆ kuvaa muutosta) (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). 

 

  𝑀𝑃𝑃 =  
∆ 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä

∆𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠𝑚ää𝑟ä
    (2.2) 

 

Vertailusta voidaan saada useita erilaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi tuotosmäärä voi olla 

tavoitteiden mukainen, mutta panoksia käytetään enemmän kuin on tavoitteena, jolloin tuottavuus on 
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tavoitetta huonompi. Mahdollisuutena on myös, että panosten käyttö on suunnitelman mukaista, 

mutta tuotos ei vastaa tavoitteita. Tämä tarkoittaa, että on selvitettävä, miten tuotosmäärää voitaisiin 

nostaa ilman, että panosmäärää nostetaan entisestään. Maidontuotannon tuottavuutta voidaan kuvata 

useilla osatuottavuusmittareilla kuten työn tuottavuudella (EKM kg/työtunti). On kuitenkin 

muistettava, että päätöksentekoa ei voida perustaa yksittäiseen osatuottavuusmittariin (Ryhänen & 

Sipiläinen, 2018). 

 

Cobb-Douglas tuotantofunktio on yksi yleisimmin käytetyistä funktiomuodoista. Mallia käytettiin 

alun perin tutkimaan pääoman ja työvoiman tuottoja yhteiskunnan tasolla. Nykyään mallin avulla 

tutkitaan yrityskohtaisia tuotantoprosesseja. Cobb-Douglas tuotantofunktio on parhaiten tunnettu 

algebrallinen esitys kuvattaessa maatalouden tuotoksen riippuvuutta panosten käytöstä (Debertin, 

2012). Alla Cobb-Douglas tuotantofunktio N määrällä panoksia (3.3), funktio voidaan linearisoida 

luonnollisella logaritmilla (Henningsen, 2020): 

 

    𝑦 = 𝐴 ∏ 𝑥𝑖
𝑎𝑖𝑁

𝑖=1
    (2.3) 

 

ln 𝑦 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑙𝑛 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1     (2.4) 

 

Cobb-Douglas tuotantofunktiolla pystytään määrittämään esimerkiksi joustoja. Joustot kertovat, 

miten tuotantopanoksen yhden prosenttiyksikön muutos vaikuttaa tuotokseen suhteellisesti. Joustojen 

summan ollessa tasan 1 kasvaa tuotos vakioskaalatuottojen mukaisesti. Jos alle 1, kasvaa skaalatuotos 

alenevalla nopeudella. Joustojen ollessa yli 1, on skaalatuotos kasvava (Debertin, 2012).  

 

Cobb-Douglas tuotantofunktion avulla on määritettävissä tekninen tehokkuus niin kutsutun korjatun 

pienimmän neliösumman menetelmän (COLS) avulla. Mallissa käytetään tuotantofunktiosta (3.4) 

estimoituja arvoja, josta muodostetaan tehokkuusrintama korkeimman jäännösarvon mukaisesti. 

Jäännösarvo lisätään tuotantofunktioon, jolloin saadaan yksi teknisesti tehokas yritys ja rintama 

nousee tehokkaimman yrityksen mukaiseksi. Havaittua tuotosta verrataan COLS funktiolla 

laskettuun tuotokseen, jolloin teknisesti tehottomat tilat saavat vertailuluvun suhteessa tehokkaaseen 

tilaan. Kaavassa (3.5) emax on korkein jäännösarvo (Vasanthi, Sivasankari & Gitanjali, 2017). Bcols 

on COLS funktion vakiotermi, joka määritetään pienimmän nelisumman menetelmällä estimoidun  

tuotantofunktion vakiotermin b0 ja suurimman positiivisen jäännöstermin emax summana. COLS 

rintama on determistinen, koska lopullisessa mallissa ei ole virhetermiä. 
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b𝑐𝑜𝑙𝑠 =  𝑏0 + 𝑒𝑚𝑎𝑥    (2.5) 

 

Tehokkuusluvut muodostuvat kun jaetaan (COLS tehokas tuotos / havaittu tuotos), jolloin tehokkaan 

tilan tehokkuusluku on yksi ja tehottoman tilan suurempi kuin yksi.  

 

DEA-analyysi 

Verhokäyrämenetelmä (DEA) on lineaarinen ei parametrinen menetelmä tutkia tuotannon teknistä 

tehokkuutta. Mallissa ei ole virhetermiä, jolloin kaikki poikkeamat tehokkuusrintamasta ovat 

tehottomuutta (Charnes, Cooper ja Rhodes, 1978). Parametriset mallit vaativat tuotanto- tai 

kustannusfunktion estimointia. DEA-mallissa vertaillaan toteutuneita panos-tuotosyhdistelmiä. DEA 

sulkee pois joustojen ja rajatuotoksen määrittämisen eikä jätä mahdollisuutta hypoteesien testaukselle 

(Ray, 2004). Kaavassa 6 on DEA-mallin matemaattinen perusta. VRS (muuttuvien skaalatuottojen) 

ja CRS (vakioskaalatuottojen) mallit eroavat siinä, että VRS-mallissa lambdojen (λ) summa on 1 

(Cooper, Seiford ja Zhu, 2004). Panosorientaatiota tutkiessa kyseessä on panosten minimointi tietyn 

tuotoksen tuottamiseksi. Maataloudessa pyritään yleensä maksimoimaan tuotos annetuilla panoksilla 

(selvinä poikkeuksina esimerkiksi ne maidontuottajat, joita rajoittaa tuotantokiintiö) (Coelli ja 

Prasada, 2003). Tuotosorientoitunut tekninen tehokkuus: 

(2.6) 

[𝑑𝑜

𝑡
 (𝑥𝑡 , 𝑦𝑡)]−1  =  𝑚𝑎𝑥𝜙𝜆𝜙, 

− 𝜙𝑦𝑖𝑡  + 𝑦𝑡 𝜆 ≥  0, 

𝑥𝑖𝑡 – 𝑥𝑡 𝜆 ≥  0, 

𝜆 ≥  0, 

(𝑉𝑅𝑆 Ʃ𝜆 = 1) 

 

DEA:n tuotosorientoitunut malli tutkii sitä, miten tehokkaasti aineiston yritykset tuottavat 

lopputuotetta tietyllä määrällä panoksia eli millainen on kunkin yrityksen tuottavuus suhteessa 

parhaan tuottavuuden saavuttavaan vertailuyksikköön. Tästä muodostuu tekninen tuotostehokkuus. 

Teknisen tehokkuuden DEA-malli ei perusmuodossaan mittaa taloudellista tehokkuutta (Ray, 2004).   
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Kuvio 1. Vakio- ja muuttuvien skaalatuottojen mukaiset tuotantorintamat yhden panoksen ja yhden 

tuotoksen tapauksessa (Ray, 2004).  

 

CRS-malli (vakioskaalatuottojen malli) tuottaa lineaarisen vakioskaalatuottojen tehokkuusrintaman, 

jossa referenssiyksiköitä voidaan skaalata vapaasti ylös- ja alaspäin tehokkaalla pinnalla. VRS-malli 

(muuttuvien skaalatuottojen malli) huomio, että rajatuotos tehokkaalla pinnalla ei ole vakio, vaan se 

voi olla paloittain lineaarisesti kasvava, vakio tai vähenevä tuotantorintamalla (Ray, 2004). VRS-

mallin tuotantomahdollisuuksien rajapinta huomioi paremmin maatalouden laskevan rajatuotoksen 

(kuvio 1). CRS- ja VRS-mallit tuottavat erilaisia tuloksia siitä, minkälainen yritys on teknisesti 

tehokas. Esimerkiksi kuviossa 1 yritykset A ja D ovat teknisesti tehokkaita VRS-mallissa mutta eivät 

CRS-mallissa. Yritys E on teknisesti tehoton verrattuna yritykseen D, koska yritys D tuottaa samalla 

panosmäärällä enemmän. Kuitenkin lineaarisessa CRS-mallissa myöskään yritys D ei ole yhtä 

tehokas kuin parhaat yritykset (kuvio 1) (Ray, 2004).  

 

  

Tuotos (y) 

 

Panos (x) 

B 
E 

C 

A 

F 

D 
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3 Aineisto ja menetelmät 

Aineisto koostuu 36 lypsykarjatilasta, joista laskettiin useita erilaisia mittareita ja kaikille tiloille 

muodostettiin tuloslaskelma nettotulokseen asti. Tutkielman osana työn tekijä rakensi Excel -

laskentataulukon, johon kerättiin kaikki tiloista saatavat tiedot. On huomioitavaa, että oman pääoman 

korko ei ole laskennassa mukana, koska kaikilta tiloilta ei ole saatu tarkkaa tasetta, joten oman 

pääoman korko ja yrittäjän voitto jäävät tuloslaskelmasta pois.  

 

Tilojen koko vaihteli yli 200 lypsylehmästä noin 10 lehmään. Samalla liikevaihto ja tilojen 

nettotuloksen vaihteluväli oli suuri. Keskimäärin tiloilla oli 61 lypsylehmää ja 85 eläinyksikköä. 

Peltoa oli keskimäärin 105 hehtaaria, vaihteluvälin ollessa noin 30:stä reiluun 200:an hehtaariin. 

Automaattilypsy oli tilojen yleisin lypsytapa. Toiseksi yleisin oli asemalypsy (14 kpl), 

parsilypsytiloja oli 6 kappaletta. Tilojen liikevaihto vaihteli noin 90 000 euroon 800 000 euroon.  

 

Aineistoa analysoidaan ja esitellään jakamalla maatalousyrityksiä ryhmiin niiden koon, lehmien 

keskimääräisen maitotuotoksen ja lypsytavan mukaan. Näiden ryhmien eroja tarkasteltiin monien eri 

tunnuslukujen mukaan. Lisäksi hyödynnettiin t-testiä, jotta voitiin varmistua tilaryhmien 

tilastollisesti merkitsevästä erosta. Tulokset havainnollistettiin kuvioin ja taulukoin. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään Cobb-Douglas tuotantofunktioanalyysiä. Aineistosta estimoidaan 

tuotantofunktiot käyttäen selittävänä muuttujana maidontuotannon muuttuvia- ja kiinteitä 

kustannuksia sekä työmäärä tunteina. Selitettävänä muuttujana on kotieläintulot. Cobb-Douglas 

tuotantofunktion avulla lasketaan aineistosta tuotantopanosten joustot ja skaalatuotot. 

Tuotantofunktiosta estimoitiin korjatun pienimmän neliösumman menetelmällä (COLS) tekniset 

tuotostehokkuusluvut kaikille aineiston maatalousyrityksille.  

 

Tehokkuusluvut muodostettiin lisäksi DEA:n VRS-mallin (muuttuvien skaalatuottojen malli) avulla 

(tuotosorientaatio). Mallien (COLS ja DEA) avulla tutkittiin, miten tehokkaasti maatalousyritykset 

tuottavat tuotosta (kotieläintulot) toteutuneilla panosmäärillä (muuttuvat- ja kiinteät kustannukset, 

sekä tuotannon työtunnit). Tehokkuusluku on suhteellinen tunnusluku, joka kuvaa, miten tehokkaasti 

tila toimii verrattuna tilajoukon tehokkaaseen vertailutilaan/tiloihin (Sipiläinen, Ovaska & Ryhänen, 

2012). Tehokkuuslukujen korreloitumista eri mittareihin tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiota 

käyttäen. 
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4 Tulokset 

Tässä kappaleessa esitellään tunnuslukujen keskiarvo, mediaani ja sekä ala- ja yläkvartiilin tuloksia, 

kun maidontuotantotilat on jaoteltu niiden lypsytavan, tilan taloudellisen koon ja keskimääräisen 

maitotuotoksen mukaisiin luokkiin.  

 

4.1 Tunnuslukujen ja lypsytavan yhteys 

Tilat jaettiin niiden tuotantoteknologian mukaan eri ryhmiin. Tässä tapauksessa käytetiin jaotteluna 

lypsytapaa, koska se erottaa tiloja merkittävästi toisistaan. Kerätyssä aineistossa oli kolmenlaisia 

tiloja: parsi-, asema- ja automaatti- eli robottilypsytiloja. Ryhmien välillä oli merkitseviä eroja 

tilakoon, kannattavuuden sekä tuotannon tehokkuuden näkökulmista.  

 

 

Kuvio 2. Eläinyksiköiden ja lehmien lukumäärä lypsytavan mukaisissa luokissa. Kuvassa laatikossa 

oleva vaakaviiva on mediaani, laatikon alareuna alakvartiilille ja yläreuna yläkvartiilille ja viikset 

minimi ja maksimi. Muista tuloksista huomattavasti poikkeavat havainnot on esitetty palloina. 

 

Lypsyrobottitilat erottuvat parsi- ja asemalypsytiloista, tilat ovat isompia ja niillä on enemmän lehmiä 

sekä nuorkarjaa (kuvio 2). Samalla huomioitavaa on se, että asema- ja parsilypsytilat eivät kooltaan 

eroa yhtä selkeästi toisistaan, mutta asemalypsytilat ovat hieman isompia. Otoksessa 

lypsyrobottitilojen keskituotos oli selvästi korkeampi kuin muilla lypsytavoilla. Ero oli sekä asema- 

että parilypsyyn nähden tilastollisesti erittäin merkitsevä (p-arvo 0,006). Sen sijaan asema- ja 

parsilypsytilojen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,268). Lypsyrobottitiloilla 
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lehmien keskituotos oli 10 030 litraa, asematiloilla 8 827 litraa ja parsilypsytiloilla 8 482 litraa. 

Kuviosta 3 voidaan nähdä mediaani sekä vaihteluväli.  

 

 

Kuvio 3. Lehmien keskituotos yhden lypsykauden aikana (litraa/lehmä) ja sen hajonta lypsytavan 

mukaan luokiteltuna.  

 

Asema- sekä parsilypsytiloilla peltoa on enemmän eläinyksikköä kohden kuin lypsyrobottitiloilla, 

minkä voi ajatella olevan tehottomuutta pellon käytössä. Toisaalta robottilypsytiloilla oli keskimäärin 

enemmän eläimiä, jolloin tilojen laajentamisen rajoittavana tekijänä voi olla pellon määrä. Tässä ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. 

 

Lypsyrobottitilojen kotieläintuotannon työn tuottavuus erottuu selkeästi muista lypsytyypeistä (kuvio 

4). Karttusen (2016) tutkimuksen mukaan lypsyrobottitiloilla tuotettiin keskimäärin 150 litraa maitoa 

tehtyä työtuntia kohden. Tässä otoksessa robottilypsytilojen keskimääräinen tuotettujen maitolitrojen 

määrä tehtyä maidontuotannon työtuntia kohden oli 277 (mediaani 301 litraa/tunti), asematiloilla 110 

litraa/tunti (mediaani 99) ja parsilypsytiloilla 63 litraa/tunti (mediaani 52 litraa/tunti). Robottitilojen 

paras neljännes tuotti maitoa keskimäärin 325 litraa tehtyä työntuntia kohden. Robottilypsy erosi 

myös tilastollisesti erittäin merkitsevästi sekä asemalypsystä (p-arvo 0,006), sekä parsilypsystä (p-

arvo <0,001). Asemalypsyn työn tuottavuus erosi tilastollisesti merkitsevästi parsilypsystä (p-arvo 

0,005).  
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Kuvio 4. Tuotetut maitolitrat maidontuotannon työtuntia kohden (litraa/tunti) lypsytavan mukaan 

luokiteltuna.  

 

 

Kuviossa 5 on tilojen liikevaihto ja vaihteluväli. Kuten nähdään, otoksessa lypsyrobottitilat olivat 

keskimäärin asema- ja parsitiloja suurempia. Robottitilojen liikevaihto erosi tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi muista lypsytyypeistä (p-arvo <0,001). Asemalypsytilat olivat taloudelliselta kooltaan 

hieman suurempia kuin parsilypsytilat, ero tilastollisesti melkein merkitsevä (p-arvo 0,032). 

 

 

Kuvio 5. Maidontuotannon liikevaihto (tuhatta euroa) lypsytavan mukaan.  

 

Tuloksia tarkasteltiin myös kustannusten perusteella. Kustannukset jaettiin muuttuviin-, työ- ja 

kiinteisiin kustannuksiin. Jäljempänä esitellään muuttuvien-, työ- ja kiinteiden kustannusten eroja 

lypsytyyppien välillä. Lypsyrobottitiloilla maidontuotannon muuttuvat kustannukset olivat hieman 
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keskimääräistä korkeammat. Muuttuvat kustannukset olivat alhaisimmat parsilypsytiloilla, joilla 

myös keskituotos oli matalin. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Työkustannukset eläinyksikköä kohden eroavat merkittävästi lypsytyyppien välillä (kuvio 6). Sama 

on havaittavissa työn tuottavuutta kuvaavissa tunnusluvuissa kuten tuotetun maidon määrässä tehtyä 

työtuntia kohden. Työkustannukset kohoavat eläinyksikköä kohden mitä enemmän töitä navetalla 

tehdään. Vanhan tuotantoteknologian omaavilla parsilypsytiloilla työkustannukset ovat muita 

lypsytyyppejä korkeammalla. Lypsyrobottitilojen työkustannukset eläinyksikköä kohden eroaa 

muista lypsytyypeistä tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p-arvo <0,001). Parsi- ja asemalypsyn 

kohdalla keskiarvoissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,152). 

 

 

Kuvio 6. Työkustannukset eläinyksikköä kohden (euroa/ey) lypsytavan mukaan.  

 

Tuotantoteknologiaan on panostettu ja työn tuottavuus on korkeampi lypsyrobottitiloilla. Tämä 

aiheuttaa sen, että kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohden ovat korkeammat lypsyrobottitiloilla 

kuin parsi- tai asemalypsytiloilla (kuvio 7). Huomioitavaa on yrityksen elinkaari: lypsyrobotit ovat 

suhteellisen uutta tekniikka verrattuna asema- tai parsilypsyyn. Investoinnit parsilypsyyn on pääosin 

tehty vuosikymmeniä sitten. Vuodesta 2019 lähtien (Ruokavirasto, 2021) parsinavetoille ei ole 

myönnetty investointitukea tuotannon laajentamiseen, mutta peruskorjauksiin tukea myönnetään 

edelleen (Valtioneuvoston asetus 2015/241).  
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Kuvio 7. Kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohden (euroa/ey) lypsytavan mukaan. 

 

Lypsyrobottitilojen kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohden erosivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi muista lypsytyypeistä (p-arvo <0,001). Asema- ja parsilypsyn välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,201).  

 

Maidontuotannon kustannukset (ilman oman pääoman korkoa) eläinyksikköä kohden olivat lopulta 

hyvin lähellä toisiaan lypsytavasta riippumatta. Kustannustehokasta tuotantoa voidaan tuloksien 

pohjalta saavuttaa erilaisin keinoin. Kuitenkin kuten jo aiemmin todettiin, robottilypsyssä päästään 

korkeampaan tuottavuuteen. Robottilypsytiloilla lehmät lypsävät keskimäärin samoilla 

kustannuksilla enemmän maitoa kuin asema- tai parsilypsytiloilla.  

 

Koska lehmät lypsävät enemmän kustannuksen ollessa sama, maidon litrakohtainen 

tuotantokustannus on robottilypsyssä alhaisempi kuin muilla lypsytavoilla. Lypsyrobottitiloilla 

maidon tuotantokustannus, josta on tuet vähennetty, oli keskimäärin 0,366 €/litralta (kuviossa 8 

näkyvä mediaani 0,368 €/litra). Asemalypsyssä keskiarvo oli 0,441 €/litra (mediaani 0,432 €/litra). 

Parsilypsyssä keskiarvo 0,496 €/litra (mediaani 0,448 €/litra). Maidon tuotantokustannukset tukia 

vähentämättä olivat lypsyrobottitiloilla keskimäärin 0,50 €/litra (mediaani 0,483 €/litra), 

asemalypsytiloilla 0,585 €/litra (mediaani 0,589 €/litra) ja parsilypsytiloilla 0,672 €/litra (mediaani 

0,664 €/litra). Lypsyrobottitilojen maidon yksikkökustannus erosi tilastollisesti melkein 

merkitsevästi parsilypsystä (p-arvo 0,026), sekä tilastollisesti merkitsevästi asemalypsystä (p-arvo 

0,002). Asema- ja parsitilojen yksikkökustannus ei eronnut toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p-

arvo 0,241).  
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Kuvio 8. Maidon tuotantokustannus litraa kohti (tuet vähennetty) lypsytavan mukaan. 

 

Otoksessa tiloista selvästi kannattavimpia olivat lypsyrobotilla lypsynsä toteuttavat tilat (kuvio 9). 

Robottilypsytilojen heikoimman neljänneksen nettotulos oli parempi kuin parsitilojen parhaalla 

neljänneksellä. Robottitilojen nettotulos erosi myös tilastollisesti merkitsevästi asema- ja 

parsilypsystä (p-arvo <0,01), mutta asema- ja parsilypsytilat eivät eronneet toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (p-arvo 0,074). Robottilypsytilojen keskimääräinen maidontuotannon 

nettovoitto/tappio oli 14 481 euroa (mediaani 10 902 €), asematilojen keskiarvo -13 567 euroa 

(mediaani -20 773) ja parsilypsytilojen keskiarvo -33 346 euroa (mediaani -32 354). Nettovoiton 

ollessa negatiivinen, joutuu maatilayrittäjä tyytymään siihen, ettei palkkavaatimusta ja oman 

pääoman korkovaatimusta pystytä täyttämään. Tässä aineistossa näyttää siltä, että lypsyrobottitiloille 

näyttäisi keskimäärin jäävän korkoa omalle pääomalle oman työn palkkavaatimuksen vähentämisen 

jälkeen.  

 

Kuvio 9. Maidontuotannon nettotulos lypsytavan mukaan.  
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4.2 Tunnuslukujen ja tilakoon yhteys 

Tilojen taloutta, kannattavuutta sekä tuotannon kustannuksia tarkasteltiin taloudellisen koon 

perusteella. Taloudellisen koon määritys on tässä tutkielmassa tehty liikevaihdon perusteella, ja 

siihen on laskettu koko tilan liikevaihto, eli maidontuotanto, tuet, ja mahdolliset muut tulonlähteet. 

Tilat jaettiin kolmeen ryhmään: tiloihin, joiden liikevaihto oli alle 250 000 euroa, 250 000–500 000 

euroa ja tiloihin, joiden liikevaihto oli yli 500 000 euroa. Tiloja, joiden liikevaihto alle 250 000 euroa 

oli 9 kpl. 19 kappaletta tiloja, joiden liikevaihto oli 250 000–500 000 euroa ja 8 kpl tiloja, joiden 

liikevaihto oli yli 500 000. Tässäkin otoksessa on pelkästään tavanomaisia tiloja, luonnonmukaista 

tuotantoa harjoittavat tilat jätettiin pois.  

 

 

Kuvio 10. Tilojen nettotulos liikevaihtoluokittain. 

 

Nettotulos ei juurikaan eroa kahden isoimman kokoluokan välillä. Keskikokoiset tilat, joiden 

liikevaihto on 250 000–500 000 euroa näyttäisi tässä otoksessa olevan jopa parempi nettotulos kuin 

isommilla tiloilla. Isoimpien tilojen nettotulos oli keskimäärin -105 (mediaani -7 849), 

keskikokoisten tilojen keskimäärin 4 501 (mediaani -1 573), ja pienimpien tilojen keskimäärin -

28 522 (mediaani -27 141 euroa) (kuvio 10). Isojen ja keskikokoisten tilojen tulos erosi erittäin 

merkitsevästi pienimmästä tilaluokasta (p-arvo <0,001), sen sijaan isot ja keskikokoiset tilat eivät 

eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,604). Tulosten pohjalta voidaan todeta, että 

isompi liikevaihto tarkoittaa myös parempaa tulosta, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Otoksen pohjalta 

näyttäisi siltä, ettei yli 500 tuhannen euron liikevaihto välttämättä tarkoita parempaa nettotulosta.  
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Muuttuvat kustannukset eläinyksikköä kohden eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi tilaluokkien 

välillä: yli 500 000 euron liikevaihdon tilojen muuttuvat kustannukset eläinyksikköä kohden olivat 

keksimäärin 2302 euroa/ey (mediaani 2094 euroa/ey), keskikokoisilla tiloilla keskimäärin 2218 

euroa/ey (mediaani 2237 euroa/ey) ja pienillä tiloilla keskimäärin 2247 euroa/ey (mediaani 2238 

euroa/ey).  

 

 

Kuvio 11. Työkustannukset eläinyksikköä kohti liikevaihtoluokittain. 

 

Työkustannukset erosivat kokoluokkien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevästi pienien tilojen ja 

muiden välillä (p-arvo <0,001). Sen sijaan liikevaihdoltaan isojen ja keskikokoisten tilojen välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkittävää eroa (p-arvo 0,643). Työkustannukset yli 500 000 euron 

liikevaihdon tiloilla oli keskimäärin 651 euroa/eläinyksikkö (mediaani 697 euroa/ey), keskikokoisilla 

tiloilla keskimäärin 808 euroa/ey (mediaani 699 euroa/ey), ja pienillä tiloilla keskimäärin 1407 

euroa/eläinyksikkö (mediaani 1314 euroa/ey) (kuvio 11).  

 

Työkustannukset eivät tietyn pisteen jälkeen enää alentuneet liikevaihdon kasvaessa. Sen sijaan 

kiinteät kustannukset olivat isoimmassa tilaryhmässä pienemmät kuin keskisuurilla tiloilla. 

Matalimmat kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohden olivat pienimmillä tiloilla. Kiinteiden 

kustannusten mediaani oli isoilla tiloilla (kuvio 12) olivat 616 euroa/ey (keskiarvo 621 euroa/ey), 

keskikokoisilla tiloilla 694 euroa/ey (keskiarvo 696 euroa/ey) ja pienillä tiloilla 516 euroa/ey 

(keskiarvo 477 euroa/ey). Kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu.  
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Kuvio 12. Kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohti liikevaihtoluokittain. 

 

Maidontuotannon työtuntia kohden suuret ja keskisuuret tilat olivat tuottavuudeltaan lähes samalla 

tasolla. Isoilla tiloilla tuotettiin keskimäärin 244 maitolitraa tehtyä työtuntia kohden (mediaani 216 

litraa/tunti), keskisuurilla tiloilla keskimäärin 187 litraa/tunti (mediaani 210 litraa/tunti), pienillä 

tiloilla keskimäärin 84 litraa/tunti (mediaani 82 litraa/tunti) (kuvio 13). Tuottavuus eroaa tilastollisesti 

merkitsevästi suurten/keskisuurten tilojen ja pienten tilojen välillä (p-arvo<0,01). Isojen ja 

keskisuurten tilojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,428). Hajonta 

isojen/keskisuurten tilojen välillä oli suurta. Tilojen tuotantoteknologian ja tuotannonhallinnan välillä 

on suuria eroja.  

 

Kuvio 13. Tuotettu maitoa per tehty maidontuotannon työtunti liikevaihtoluokittain. 
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4.3 Tunnuslukujen ja keskituotoksen yhteys 

Tilojen taloutta, kannattavuutta sekä tuotannon kustannuksia tarkasteltiin jakamalla tilat kolmeen 

ryhmään lehmien keskimääräisen maitotuotoksen mukaan. Ryhmistä pyrittiin saamaan 

mahdollisimman samankokoisia: tuotos alle 9 000 litraa/lehmä, 9 000–10 000 litraa/lehmä sekä yli 

10 000 litraa/lehmä. Tiloja, joiden keskituotos oli alle 9 000 l/lehmä oli 14 kappaletta, 9 000–10 000 

l/lehmä keskituotoksen tiloja oli 11 kappaletta, sekä yli 10 000 litran keskituotoksen tiloja 13 

kappaletta.  

 

Taulukko 1. Keskiarvotietoja ryhmistä.  

 alle 9 000 l/lehmä  9–10 000 l/lehmä yli 10 000 l/lehmä 

Lehmiä kpl 50,5 73 59 

Peltoa ha 102 109 107 

Liikevaihto 

(tuhatta euroa) 

214 359 320 

 

Kuviosta 14 nähdään että tilat, joilla on alhainen keskituotos, olivat keskimäärin myös muita tiloja 

pienempiä. Pienen tuotoksen tilojen liikevaihto oli keskimäärin 214 725 euroa (mediaani 192 556 

euroa), keskisuuren tuotoksen tilojen liikevaihto oli keskimäärin 359 533 euroa (mediaani 332 527 

euroa) ja korkean tuotoksen tilojen liikevaihto oli keskimäärin 322 277 euroa (mediaani 345 503 

euroa).  Keskisuuren tuotoksen tilat erosivat pienen keskituotoksen tiloista tilastollisesti melkein 

merkitsevästi (p-arvo 0,043), mutta korkean tuotoksen tilat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 

pienen tuotoksen tiloista (p-arvo 0,054). Keskisuuren ja suuren tuotoksen tilat eivät eronneet 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p-arvo 0,605).  

 

Kuvio 14. Tilojen liikevaihto tuotosluokittain.  
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Matalimmat muuttuvat kustannukset olivat pienimmän keskituotoksen tilaryhmässä. Kyseisillä 

tiloilla muuttuvat kustannukset eläinyksikköä kohden olivat keskimäärin 1 989 euroa/ey (mediaani 

1 956 euroa). Tiloilla, joiden keskituotos oli 9–10 000 litraa/lehmä, muuttuvat kustannukset olivat 

keskimäärin 2 261 euroa/ey (mediaani 2 230 euroa/ey). Korkeimman keskituotoksen tilaryhmässä 

muuttuvat kustannukset olivat keskimäärin 2 428 euroa/ey (mediaani 2 419 euroa/ey) (kuvio 15). 

Keskisuuren tuotoksen tilat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi korkeimman tai matalimman 

tuotoksen tilaryhmistä. Korkeimman tuotoksen tilaryhmä erosi tilastollisesti melkein merkitsevästi 

pienen keskituotoksen tilaryhmästä (p-arvo 0,032).  

 

 

Kuvio 15. Muuttuvat kustannukset eläinyksikköä kohti tuotosluokittain. 

 

Työkustannukset olivat keskimäärin selkeästi pienemmät suuren ja keskisuuren maitotuotoksen 

tilaryhmissä (kuvio 16). Suuren tuotoksen tilaryhmässä työkustannukset eläinyksikköä kohden olivat 

keskimäärin 862 euroa/ey (mediaani 707 euroa/ey). Keskisuuren tuotoksen tilaryhmässä 

työkustannukset olivat keskimäärin 742 euroa/ey (mediaani 587 euroa/ey). Matalan tuotoksen 

tilaryhmässä työkustannukset olivat keskimäärin eläinyksikköä kohden 1 071 euroa (mediaani 1 116 

euroa/ey). Matalimman tuotoksen ja keskisuuren tuotoksen tilaryhmät erosivat tilastollisesti melkein 

merkitsevästi toisistaan (p-arvo 0,046), muiden ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja. 
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Kuvio 16. Työkustannukset eläinyksikköä kohti tuotosluokittain. 

 

Kiinteät kustannukset olivat matalimmat tilaryhmässä ”keskituotos alle 9 000 litraa/lehmä”, 

keskimäärin 498 euroa/ey (mediaani 507 euroa/ey). Keskisuuren tuotoksen tilaryhmässä kiinteät 

kustannukset olivat 657 euroa/ey (mediaani 622 euroa/ey). Korkeimman keskituotoksen tilaryhmässä 

kiinteät kustannukset olivat korkeimmat, keskimäärin 720 euroa/ey (mediaani 704 euroa/ey) (kuvio 

17). Tilastollisesti toisistaan melkein merkitsevästi erosivat korkeimman ja matalimman tuotoksen 

tilaryhmät (p-arvo 0,011). Muita tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu. 

 

 

Kuvio 17. Kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohti tuotosluokittain.  

 

Maidontuotannon muuttuvat, työ- ja kiinteät kustannukset yhteensä olivat suurimmat korkeimman 

keskituotoksen tilaryhmässä, keskimäärin 4 054 euroa/ey (mediaani 3 854 euroa/ey). Matalimman 

tuotoksen tilaryhmässä kustannukset olivat 3 633 euroa/ey (mediaani 3 692) ja keskisuuren tuotoksen 

tilaryhmässä 3 661 euroa/ey (mediaani 3 522 euroa/ey). Vaihteluväli on suuri ja tilastollisesti 
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merkitseviä eroja ei löytynyt. Johtopäätöksiä pelkästään eläinyksikkökohtaisten kustannusten 

perusteella ei voida tehdä.  

 

 

Kuvio 18. Maidon nettotuotantokustannus litraa kohti tuotosluokittain 

 

Matalin maidon nettotuotantokustannus oli yli ”10 000 litraa/lehmä” tuotoksen tilaryhmässä, 

keskimäärin 0,383 euroa/litra (mediaani 0,375 euroa/litra). Keskisuuren tuotoksen tilaryhmässä 

maidon nettotuotantokustannus litraa kohden oli keskimäärin 0,412 (mediaani 0,406 euroa/litra). 

Korkein tuotantokustannus litraa kohden oli matalimman tuotoksen tilaryhmässä, keskimäärin 0,445 

euroa/litra (mediaani 0,432 euroa/litra) (kuvio 18). Tilastollisesti melkein merkitsevästi erosi 

matalimman ja korkeimman tuotoksen tilaryhmä (p-arvo 0,036), mutta muita tilastollisesti 

merkitseviä eroja ei havaittu.  

 

 

Kuvio 19. Nettotulos tuotosluokittain. 
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Tilan taloudellinen tulos oli paras korkeimman tuotoksen tilaryhmässä, nettotulos keskimäärin 11 496 

euroa (mediaani 22 510 euroa). Keskisuuren tuotoksen tilaryhmässä tilojen nettotulos oli keskimäärin 

3 132 euroa (mediaani - 5 038 euroa), matalimman tuotoksen tiloilla nettotulos oli heikoin, 

keskimäärin - 18 300 euroa (mediaani - 19 665 euroa) (kuvio 19). Tilastollisesti merkitsevä ero oli 

korkeimman ja matalimman tuotoksen tilaryhmien välillä (p-arvo 0,003). Keskimääräisen ja 

matalimman tuotoksen tilaryhmillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa eikä myöskään 

korkeimman ja keskimääräisen tilaryhmän välillä. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja, kun tutkittiin tuotettujen maitolitrojen määrää per tehty työtunti. Korkein 

maitomäärä tehtyä työtuntia kohden tuotettiin suurimman tuotoksen tilaryhmässä ja pienin 

matalimman tuotoksen tilaryhmässä.  

 

4.4 Cobb-Douglas -tuotantofunktio 

Tutkimuksessa Cobb-Douglas tuotantofunktio estimoitiin aineistosta, jossa selitettävänä muuttujana 

oli maidontuotannon kotieläintulot ja selittävinä muuttujina muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä 

maidontuotannon työtunnit. Luvussa 2.1 on kerrottu tarkemmin, mistä eri kustannukset koostuvat. 

Estimoidun tuotantofunktion selitysaste oli korkea, R2 = 0,9625. P-arvo oli pienempi kuin 0,001 

kaikilla selittävillä tekijöillä paitsi työtuntien määrällä (p-arvo 0,010). Joustojen summa oli 95 % 

todennäköisyydellä 1,001–1,28 (p-arvo 0,045), joten skaalatuotto oli aineistossa kasvava. Joustot 

kuvaavat sitä, kuinka paljon tuotos nousisi, jos selittävää muuttujaa lisättäisiin prosentilla. Jos 

muuttuvia kustannuksia lisätään prosentilla, nousisivat kotieläintulot 0,61 %, kiinteillä kustannuksilla 

nousu olisi 0,32 % ja työtuntien lisääminen prosentilla johtaisi tuottojen nousemiseen 0,20 % 

(taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Cobb-Douglas tuotantofunktion tulokset. 
 

kerroin:   virhe: t arvo:    merkitsevyys: 

Vakio -0,235 0,664 -0,353 0,7261 

Muuttuvat kust. 0,614 0,112 5,447 < 0,001 

Kiinteät kust. 0,323 0,073 4,409 < 0,001 

Työtunnit 0,204 0,080 2,730 < 0,001 

 

Estimaatin keskivirhe: 0,1323  

R2: 0,9596. Korjattu R2: 0,9558 
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F-testi: 253,2       p-arvo: < 2,2e-16 

 

Rajatuotto kuvaa sitä, kuinka paljon tuotot kasvaisivat, jos panosta lisättäisiin yhdellä yksiköllä (tässä 

tapauksessa yhdellä eurolla). Keskimäärin muuttuvien panosten lisääminen eurolla nostaa tuotosta 

0,783 euroa, eli vastaavaa määrää tuottoja ei saada takaisin. Työn osalta tilanne on päinvastainen, 

tekemällä yhden työtunnin lisää saadaan tuottoja keskimäärin 15,59–15,72 euroa lisää. Investoiminen 

ja pääoman lisääminen näyttää tuottavan: kiinteiden kustannusten lisääminen yhdellä eurolla johtaa 

tuottojen kasvamiseen keskimäärin 1,62–1,64 eurolla (taulukko 3). Liitteessä 1 lisäksi mallista 

lasketut sovitetut rajatuotot.  

 

Taulukko 3. Cobb-Douglas tuotantofunktion rajatuotot (selitettävä muuttuja mitattuna euroina). 
 

mpCapCD mpLabCD mpMatCD 

min 0,891 3,988 0,554 

1st Qu. 1,321 8,492 0,668 

Median 1,447 11,827 0,782 

Mean 1,644 15,722 0,783 

3rd Qu. 1,766 22,042 0,837 

Max 3,411 37,505 1,276 

 

 

4.5 DEA ja COLS-tehokkuusluvut ja niiden yhteys muihin tunnuslukuihin 

Aineiston maatalousyrityksille muodostettiin tekniset tehokkuusluvut kahdella tavalla: DEA- ja 

COLS-mallien avulla. Mallien avulla tutkittiin miten tehokkaasti maatalousyritykset tuottavat 

tuotosta toteutuneilla panosmäärillä. COLS-mallin avulla muodostuu yksi muita teknisesti 

tehokkaampi yritys. Sen sijaan DEA-teknologialla teknisesti tehokkaita tiloja oli 6 kappaletta. 

Tehokkuusluvuksi tulee yksi, kun tila on vertaisiinsa nähden tehokkain (kuvio 22), tai 

tehokkaimmassa joukossa (kuvio 21). DEA tehokkuuslukujen keskiarvo oli 1,42 (mediaani 1,38), 

COLS tehokkuuslukujen keskiarvo 1,22 (mediaani 1,22).  
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Kuvio 21. DEA vrs tehokkuuslukujen jakauma. 

 

 

 

 

Kuvio 22. COLS tehokkuuslukujen jakauma.  

 

Nettotulos/tappio ja maidon nettotuotantokustannus €/litra -tunnusluvut korreloivat tilastollisesti 

merkitsevästi tai melkein merkitsevästi DEA-analyysillä sekä COLS-menetelmällä. Erona oli se, että 

maitolitrat maidontuotannon työtunteja kohden, liikevaihto, eläinmäärä (lehmiä kappaletta) sekä 

maitomäärä litraa/vuosi -tunnusluvut korreloivat tilastollisesti merkitsevästi tai melkein merkitsevästi 

DEA-tehokkuuslukujen mutta eivät COLS-tehokkuuslukujen kanssa. Lisäksi COLS- tehokkuusluvut 

korreloivat tilastollisesti melkein merkitsevästi ostorehut €/litra -tunnusluvun kanssa (p-arvo 0,028). 

Suurimmalla osalla eri tunnusluvuista ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

tehokkuuslukuihin (taulukko 4). Tehokkuusluvut korreloivat keskenään tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p-arvo <0,001). Tehokkuusluvut eivät korreloineet muun muassa lehmien 

keskimääräisen maitotuotoksen kanssa, mitä voi pitää hieman yllättävänä, mutta voi olla mahdollista, 

että yhteys ei ole lineaarinen. Luku on monille maatalousyrittäjille tärkeä ja sitä seurataan tarkasti. 
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Negatiivinen korrelaatio tarkoittaa tehottomuuden vähenemistä DEA-mallissa esimerkiksi 

liikevaihdon kasvaessa. 

 

Taulukko 4. Tilojen tehokkuuslukujen ja tunnuslukujen yhteys (spearmanin korrelaatio). 

Tunnusluvut DEA (vrs) 
 

COLS 
 

p-arvo rho p-arvo rho 

Liikevaihto 0,0273 -0,3677 0,6614 -0,0755 

Maitomäärä (litraa/vuosi) 0,0274 -0,3676 0,5678 -0,0984 

Maitolitrat maidontuotannon työtunteja 

kohti 

0.0704 -0.3050 0,1697 -0,2339 

Maitolitrat kaikkia tilan työtunteja kohti 0,4056 -0,1429 0,2163 -0,2112 

Maitoa per lehmä (litraa) 0,8355 0.0358 0,7042 -0,0655 

Peltoala (ha) 0,1868 -0,2251 0,5703 0,0978 

Maidontuotannon kust. ey kohti 0.1431 0,2489 0,1163 0,2664 

Eläinyksiköt 0,2191 -0.3806 0,8301 -0,0370 

Maidon tuotantokustannus €/litra 0,0578 0.3191 0,0114 0,4169 

Maidon nettotuotantokustannus €/litra 0,0160 0.3984 0.0186 0,3901 

Nettotulos/tappio 0,0420 -0,3406 0,0112 -0,4139 

Lehmät kpl 0,0153 -0,4011 0,6891 -0,0690 

Eläintiheys kpl/ha 0,6815 0.0708 0,9134 0,0187 

Työtunnit eläinyksikköä kohden 0,5838 0,0944 0,5780 0,0958 

Ostorehut €/litra 0,3673 0.1547 0,0286 0,3650 

Kotoiset rehut €/litra 0,7053 0,0652 0,4476 0,1306 
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5 Tulosten tarkastelu 

Benchmarkingia varten tilat jaettiin ryhmiin lypsytavan, taloudellisen koon sekä keskimääräisen 

maitotuotoksen mukaan. Sen lisäksi tutkittiin aineiston maatalousyritysten teknistä tehokkuutta 

kahdella eri menetelmällä. 

 

Otoksesta havaittiin, että lypsyrobottitilojen nettotulos oli keskimäärin huomattavasti parempi kuin 

asema- ja parsilypsytiloilla. Lypsyrobottitilat olivat myös keskimääräistä isompia, työajankäyttö 

eläinyksikköä kohden pienempi ja lehmien keskituotos oli korkeampi, eli tuottavuus oli usealla 

osatuottavuusmittarilla mitattuna parempi. Lypsyrobottitilojen kiinteät kustannukset sekä 

rahoituskulut olivat merkittävästi korkeammat kuin muilla ryhmillä. Investointien tuomat hyödyt 

olivat siis kasvaneita kiinteitä ja rahoituskustannuksia suuremmat. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

syntynyt muuttuviin kustannuksiin, vaan ne olivat hyvin lähellä toisiaan lypsytyypistä riippumatta. 

 

Jako taloudellisen koon perusteella tehtiin alle 250 000 euron, 250–500 000 euron ja yli 500 000 

euron liikevaihdon mukaan. Tästä otoksesta huomattiin se, ettei tilojen keskimääräinen nettotulos 

ollut parempi yli 500 000 euron liikevaihdon ryhmässä kuin 250–500 000 euron liikevaihdon 

ryhmässä. Tilakoon kasvattaminen ei tuonut tehokkuushyötyjä työkustannuksiin, vaan isoilla ja 

keskisuurilla tiloilla oli melkein samat työkustannukset eläinyksikköä kohden. Sen sijaan pienimpään 

tilakokoluokkaan nähden suuret- ja keskisuuret tilat olivat huomattavasti tehokkaampia työnkäytössä. 

Luonnonvarakeskuksen taloustohtori aineiston perusteella vastaavien ryhmien tulokset olivat 

samansuuntaisia: liikevaihdoltaan suurempien tilojen nettotulos oli korkeampi tiettyyn rajaan asti. Yli 

750 000 liikevaihdon tilojen nettotulos oli keskimäärin heikompi kuin tilaryhmän, jonka liikevaihto 

oli 500–750 000 euroa (Luonnonvarakeskus, 2020). 

 

Jako kolmeen eri luokkaan tehtiin maatalousyrityksen tilan lehmien keskimääräisen maitotuotoksen 

perusteella: alle 9 000 litraa/lehmä, 9–10 000 litraa/lehmä, sekä yli 10 000 l/lehmä. Pienimmän 

keskituotoksen tilaryhmässä tilojen liikevaihto oli matalin ja nettotulos heikoin. Keskimääräisen ja 

korkeimman tuotoksen tilaryhmät eivät juurikaan eronneet liikevaihdon ja nettotuloksen suhteen. 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset eläinyksikköä kohden olivat keskimäärin suurimmat korkeimman 

maitotuotoksen tilaryhmässä. Työkustannukset olivat matalimmat keskisuuren tuotoksen 

tilaryhmässä. Maidon tuotantokustannus oli matalin korkeimman tuotoksen tilaryhmässä, toiseksi 

matalin keskimääräisen tuotoksen ryhmässä. Korkein maidon tuotantokustannus oli matalimman 

tuotoksen tilaryhmässä.  
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Tulosten analysointi pelkästään erilaisten ryhmien kautta voi johtaa virheellisiin päätelmiin. Tämän 

vuoksi aineiston tilojen tuotantoa tutkittiin Cobb-Douglas tuotantofunktion avulla. Tuotantofunktion 

estimoiduista arvoista muodostettiin korjatun pienimmän neliösumman menetelmällä (COLS) 

tehokkuusluvut aineiston maatalousyrityksille. Tehokkuusluvut muodostettiin lisäksi DEA-

menetelmällä. Tilojen teknistä tehokkuutta tutkittiin etsimällä korrelaatioita eri 

osatuottavuusmittareiden ja tehokkuuslukujen välillä. Tehokkuusluvut korreloivat tilastollisesti 

merkitsevästi etenkin nettotuloksen ja maidon tuotanto- ja nettotuotantokustannuksen kanssa. 

Tekninen tehokkuus (tuotosorientaatio) ei korreloinut keskimääräisen maitotuotoksen kanssa. 

Samaan tulokseen päätyi Sipiläinen ym. (2012) joiden tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä keskituotoksen ja teknisen tehokkuuden välillä (panosorientaatio). Toisaalta 

Sipiläinen ym. (2012) havaitsivat eläintiheyden peltohehtaarilla korreloivan tilastollisesti 

merkitsevästi teknisen tehokkuuden kanssa. Tässä tutkimuksessa vastaavaa tulosta ei saatu. 

 

Kahden eri mallin teknisten tehokkuuslukujen korrelaatiot eri osatuottavuusmittareiden kanssa 

erosivat toisistaan. COLS-malli tuottaa yhden teknisesti tehokkaan tilan, mutta DEA-malli voi tuottaa 

useita teknisesti tehokkaita tiloja. Merkitsevimmät riippuvuudet olivat samansuuntaisia, mutta 

heikoimpien riippuvuuksien vaihtelu menetelmien välillä oli osin suurta. Tämä johtunee ainakin 

osittain pienestä havaintomäärästä. 

 

Tutkimuksen otoksen maatalousyritykset olivat nettotulosta tarkastellen keskimäärin tappiollisia -2 

201 € (mediaani -9 945 €). Luonnonvarakeskuksen aineistossa lypsykarjatilojen keskimääräinen 

nettotulos oli vuonna 2018 -35 400 ja 2019 -25 700 euroa. Tuntipalkkavaatimus eikä oman pääoman 

korkovaatimus täyttynyt. Aineiston tilat olivat hieman suurempia kuin Suomessa keskimäärin. 

Aineiston tiloilla oli keskimäärin 85 eläinyksikköä, ja peltoa 105 hehtaaria. Suomessa 

lypsykarjatiloilla oli eläinyksiköitä keskimäärin 65 ja peltoa 80 hehtaaria (Luonnonvarakeskus, 

2020). Tuloksista on syytä muistaa, ettei oman pääoman korkovaatimusta ole sisällytetty 

tuotantokustannuksiin. Samalla aineiston koko on pieni (36 tilaa), joten tuloksiin on syytä suhtautua 

varauksellisesti. Aineiston koon ja otoksen näytemäisyyden vuoksi tuloksia ei voi yleistää Suomen 

tasolle. 
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6 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Envitecpolis Oy:n asiantuntijoiden käyttöön benchmarking-

taulukko, jonka avulla maatalousyritysten vertailu olisi helpompaa, ja jotta yrittäjille pystyttäisiin 

tarjoamaan arvokasta tietoa. Lisäksi tutkittiin, millaisia tuloksia eri mittareilla saatiin ja millä tavoin 

mittareita voitaisiin hyödyntää. Maatilan Voitto -laskennasta yrittäjä saa tietoa tilan kannattavuudesta 

nettotulokseen saakka sekä tuotannon tehokkuudesta. Kun tuotanto on purettu tuotannonhaaroittain 

osiin, voidaan löytää tilan tuotannon heikot kohdat. Samalla voidaan tarkastella resurssien 

kohdentumista. 

 

Rakennettua Benchmarking-aineistoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Siitä voidaan laskea 

keskiarvo, mediaani, tai parhaita ja heikoimpia neljänneksiä eri tunnusluvuista. Tunnuslukujen avulla 

maatalousyritystä voi vertailla toisiin yrityksiin nähden. Rakennetun aineiston avulla Envitecpolis 

Oy:n asiantuntijat voivat jatkossa hyödyntää dataa kaikista tehdyistä kannattavuuslaskelmista ja 

analysoida yksittäisen maatalousyrityksen tilannetta ja verrata sitä muihin yrityksiin. Yritysten 

heikkouksien ja kehittämiskohteiden löytäminen helpottuu. Samalla erilaisten skenaario- ja 

muutoslaskelmien tekeminen onnistuu esikuvayritysten myötä.  

 

Tässä tutkimuksessa tekniset tehokkuusluvut muodostuvat siitä, kuinka suuri tuotos pystytään 

tuottamaan tietyllä määrällä panoksia. Tehokas panosten käyttö on erittäin merkittävä osa 

kannattavaa yritystoimintaa. Panoksia ei saa hukata ja rajoitetulla määrällä panoksia on saatava 

aikaan mahdollisimman suuri määrä tuotosta. Tehokkuuslukujen perusteella perinteisesti käytetyt 

tunnusluvut, kuten tilan keskituotos, eivät välttämättä kuvaa tilan teknistä tehokkuutta. Suurimmalle 

osalle tunnusluvuista ja tehokkuusluvuista ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. 

Osittain johtui aineiston pienestä koosta, mikä osaltaan vaikeutti analysointia. Cobb-Douglas, 

korjattu pienimmän neliösumman menetelmä sekä DEA-analyysi ovat perusmalleja. Pieni aineisto 

esti kehittyneempien mallien hyödyntämisen aineiston tarkastelussa. 

 

Maidontuotannon kannattavuuden tarkastelu aineiston eri mittareilla, sekä laskentametodit, joilla 

maatalousyrityksen kustannus ja tuottorakenne puretaan osiin, voi pitää järkevänä. Yrityksestä 

saadaan paljon tietoa. Jatkossa on syytä pohtia oman pääoman korkovaatimuksen lisäämistä 

tuotantokustannuksiin, jolloin tämä vaatisi taseen laatimista. Näin tulosten vertailtavuus muihin 

toimijoihin paranisi. Teknisen tehokkuuden laskeminen maatalousyritykselle sekä lukujen vertailu 
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sopivissa tilaryhmissä voisi jatkossa toimia osana maatalousyrityksen tuotannon arviointia, 

perinteisiä osatuottavuusmittareita unohtamatta.  
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Liite 1. Cobb-Douglas tuotantofunktion tulokset

 

Taulukko 5. Rajatuotot. 

 

 

 

Taulukot 6–11. Rajatuottojen jakauma. Vasemmalla toteutunut, oikealla ennuste.  

 

 

mpCapCD mpLabCD mpMatCD

min 0,891 3,988 0,554

1st Qu. 1,321 8,492 0,668

Median 1,447 11,827 0,782

Mean 1,644 15,722 0,783

3rd Qu. 1,766 22,042 0,837

Max 3,411 37,505 1,276

mpCapCDFit mpLabCDFit mpMatCDFit

min 0,927 3,942 0,593

1st Qu. 1,313 8,415 0,71

Median 1,493 13,285 0,758

Mean 1,626 15,59 0,776

3rd Qu. 1,905 22,592 0,837

Max 3,071 37,28 0,973
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Liite 2. Tulosta kuvaavat tunnusluvut (Luonnonvarakeskus, 2020) 

 

Maataloustulo kuvaa maatalousyrittäjäperheen työpalkaksi ja oman pääoman koroksi jäävää 

osuutta kokonaistuotosta. Maataloustulo ei kuvaa yritystoiminnan kannattavuutta, sillä siihen eivät 

sisälly maatalousyrittäjäperheen tekemän työn ja oman pääoman käyttömäärät. 

 

Maataloustulo = kokonaistuotto - kustannukset ilman maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimusta ja 

oman pääoman korkovaatimusta  

Nettotulos jää koroksi yritystoimintaan sijoitetulle omalle pääomalle. 

 

Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut: 

  

Yrittäjänvoitto kuvaa yrityksen euromääräistä (absoluuttista) kannattavuutta. Se lasketaan 

vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset.  

 

Kannattavuuskerroin kuvaa maataloustulon suhdetta oman työn palkkavaatimuksen ja oman 

pääoman korkovaatimuksen summaan. Kun se on 1,00, maataloustulo on yhtä suuri kuin omalle 

työlle ja omalle pääomalle asetetut palkka- ja korkovaatimukset. Työtä ja pääomaa käsitellään 

tasavertaisina, joten kannattavuuskerroin mittaa tasapuolisesti pääomavaltaisen ja työvaltaisen 

tuotannon kannattavuuden. Se sopii myös erilaisten maatalousyritysten ja eri tuotantosuuntien 

väliseen vertailuun. Kannattavuuskerroin mahdollistaa eri vuosien kannattavuuden vertailun ilman 

deflatointia.  

Kannattavuuskerroin = maataloustulo / (maatalousyrittäjäperheen 

palkkavaatimus + oman pääoman korkovaatimus)  

Työn tuotto (€/h) = kannattavuuskerroin * tuntipalkkavaatimus  

Pääoman tuotto (%) = kannattavuuskerroin * oman pääoman 

korkovaatimus (%) 

Työn tuotto (€/h) ja pääoman tuotto (%) kuvaavat millainen korvaus 

omalle työtunnille ja omalle pääomalle saadaan. Omaa työtä ja omaa 

pääomaa kohdellaan tasavertaisena, joten kannattavuusvertailu kohtelee 

työ- ja pääomavaltaisia maatalousyrityksiä tasapuolisesti.  

Työansio kuvaa maatalousyrittäjäperheen maataloustyölle saamaa työtuloa. 
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Oman pääoman korkovaatimus on asetettu etusijalle omaan 

työpanokseen nähden.  

Työansio = maataloustulo - oman pääoman korkovaatimus 

Työtuntiansio = työansio / työtuntimäärä  

 

Oman pääoman tuotto on korvaus maatalousyrittäjäperheen omalle pääomalle. 

Maatalousyrittäjäperheen palkkavaatimus on asetettu etusijalle omaan pääomaan 

nähden.  

Oman pääoman tuotto = maataloustulo - maatalousyrittäjäperheen 

palkkavaatimus  

Oman pääoman tuottoprosentti = 100 * oman pääoman tuotto / oman 

pääoman määrä 
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Liite 3. Maatilan Voitto -maidontuotannon tulossivut 

 


