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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Maatalouden investoinnit ovat yhteydessä maatalouden rakennemuutokseen eli tilojen lukumäärän 

vähenemiseen sekä jatkavien tilojen kasvuun. Maatalouden rakennekehityksen myötä suomalaisten 

maatilojen keskimääräinen koko on kasvanut  vuosina 2010–2020 noin 11 ha eli lähes 28 %. Tilojen 

taloudellisella koolla mitattuna pienimpien alle 100 000 euron standardituotoksen1 tilojen lukumäärä 

on vähentynyt vuoden 2011 48292 tilasta vuoteen 2021 mennessä 24 %, mutta suurempien yli 

100 000 euron standardituotoksen tilojen määrä ei ole vähentynyt niin jyrkästi: vuonna 2011 niitä oli 

9991 ja vuonna 2021 8088, eli 19 % vähemmän. (Luke, 2021a; Luke, 2021b).  

 

Rakennemuutos on tarkoittanut myös tuotantosuuntien vaihtoa, tilojen lisäpellon hankintaa ja 

kotieläintuotannossa eläinmäärältään suurten tilojen lukumäärän lisääntymistä, mutta myös teknistä 

kehitystä ja teknologian lisääntynyttä hyödyntämistä (Lehtonen ym., 2017). Rakennemuutoksella ja 

merkittävillä investointituilla on havaittu yhteyksiä tuottavuuden ja kannattavuuden suotuisampaan 

kehitykseen (Sipiläinen ym., 2012; Lehtonen ym., 2017; Niskanen & Heikkilä, 2019). Samalla 

investoinnit korvaavat työpanosta pääomalla ja työn tuottavuus paranee (Ryhänen & Sipiläinen, 

2018). 

 

Maatalouteen tehtävillä investoinneilla on merkittävä rooli poistuvan tuotantokapasiteetin 

korvaamisessa (Lehtonen ym., 2017; Niskanen & Heikkilä, 2019). Vuodesta 2015 lähtien 

myönnettyjen maatalouden investointitukien hankemäärä on kasvanut, ja myönnettyjen avustusten 

määrä kasvoi vuoteen 2019 saakka, mutta taittui vuonna 2020 (Ruokavirasto, 2021a). Taittumisen 

syynä on sopimustuotannon käyttöönotto Valion meijereillä (Ruokavirasto, 2021b). Eniten 

avustettuja tukikohteita vuonna 2020 olivat salaojitus, työympäristöä ja ympäristön tilaa parantavat 

rakentamisinvestoinnit ja koneet, energiantuotannon rakentamisinvestoinnit, tuotantovarastojen 

rakentamisinvestoinnit sekä tuotantohygieniaa ja eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit ja 

koneet (Ruokavirasto, 2021a). On arvioitu, että Suomessa investoititukien piirissä oleva maatalouden 

kokonaisinvestointitarve on 222 – 295 miljoonaa euroa vuodessa riipuen kysynnän kehityksestä 

(Lehtonen ym., 2017). 

 

 
 
1 Standardituotos on tuotantoeläimistä ja viljelykasveista saatava laskennallinen myyntitulojen summa (Eurostat, ei pvm). 
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Mittava investointi ja uuden teknologian käyttöönotto ovat maatilalla merkittäviä muutoksia. 

Investointipäätöksen taustalla on yleensä useita syitä (Heikkilä ym., 2012; Karttunen, 2018; Hardaker 

ym., 2015). Lisäksi investointeihin liittyy myös riskejä (Hardaker ym., 2015; Kay ym., 2020; Leppälä 

ym., 2012; Leppälä, 2016). Niskanen ja Heikkilä (2019) tuovat esiin, kuinka investoinneilla 

laajennetaan tuotantoa yksikkökustannuksien alentamiseksi, kun tuottajahinnat heikkenevät ja 

hintavaihtelu kasvaa. Heidän mukaansa investoinneilla voidaan edistää myös viljelijäperheiden, 

työntekijöiden sekä eläinten hyvinvointia ja turvallisuutta. 

 

Pannell ym. (2000) havaitsivat, että maanviljelijöille on hintojen ja tuotannon vaihdellessa tärkeä 

kysymys se, kuinka tarttua uhkiin ja mahdollisuuksiin välttääkseen tappiot tai parantaakseen tulosta. 

Riskialttiiden päätösten yhteydessä on panostettava eri vaihtoehtojen analysointiin (Hardaker ym., 

2015). Laajoja ja pitkäaikaisia investointipäätöksiä tehdään harvoin ja siksi huolellinen suunnittelu 

sekä investoinnin toteuttamiseen liittyvät riskit on huomioitava analyyseissä (Kay ym., 2020; 

Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Haasteena on kuitenkin se, että maatalous on todella monimutkainen 

yhdistelmä inhimillisiä, taloudellisia, teknisiä, biologisia, stokastisia ja dynaamisia tekijöitä, joita on 

vaikea mallintaa päätöksenteon tueksi (Pannell ym., 2000, s. 76). 

 

Maatilajohtamisen ja maatilan riskienhallinnan kirjallisuudessa  tarkastellaan investointien 

suunnittelussa sen aiheuttamia talousriskejä, ja analyysit keskittyvät taloudellisiin tunnuslukuihin ja 

niiden muutoksiin (Kay ym., 2020; Hardaker ym., 2015; Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Komarekin 

ym. (2020) mukaan maatalouden riskienhallinnan tutkimus on kaventunut vain yhden tai kahden 

riskin käsittelyyn, kun samaan aikaan maanviljelijät kohtavaat ja johtavat yhtäaikaisesti useita eri 

riskejä. Maatilan kokonaisvaltaista riskienhallintaa on Suomessa tutkittu aiemmin ja sen myötä 

maatilojen riskienhallintaan on kehitetty tekniikoita ja työkaluja (Leppälä, 2016; Leppälä ym., 2012; 

Leppälä ym., 2008; Leppälä ym., 2015).  

 

Tämä tutkimus lähestyy investointien ja riskien välistä yhteyttä tutkien sitä, miten riskit, maatilan ja 

maatalousyrittäjän ominaisuudet sekä eri riskienhallinnan ja maatilajohtamisen välineiden käyttö 

vaikuttavat investointisuunnitelmien käyttöön maatiloilla. Samaan tapaan Leppälä ym. (2013) 

tutkivat riskien sekä maatilan ja maatalousyrittäjän ominaisuuksien yhteyttä vapaaehtoiseen 

työterveyshuoltoon kuulumiseen. Sikäli kun on tiedossa, on tämä näkökulma investointisuunnitteluun 

harvinainen, eikä tutkimusta investointisuunnitelmista nimenomaan riskienhallinnan välineenä ole 

paljoa tehty. Tämän vuoksi tutkimuksen teoreettinen synteesi yhdistää maatalousinvestointeihin ja 
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riskienhallintaan liittyvän kirjallisuuden ja teorian. Tämä tutkimus on osa Luonnonvarakeskuksen 

koordinoimaa Holistic risk management tools for bioeconomy enterprises to improve business 

security management and sustainability -tutkimushanketta2. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa pyritään hahmottamaan investointien suunnitteluun liittyviä tekijöitä maatiloilla. 

Päämääränä on tuoda esiin maatilan ja sen toimintaympäristön riskejä, jotka vaikuttavat yhtäaikaisesti 

investointien suunnitteluun maatilan ja maatalousyrittäjän ominaisuuksien kanssa. Tämän 

tutkimiseksi esitettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitkä riskit sekä maatilan ja maatalousyrittäjän ominaisuudet ovat yhteydessä 

investointisuunnitelman käyttöön? 

2. Onko muiden riskienhallinnan ja maatilajohtamisen välineiden käytöllä vaikutusta 

investointisuunnitelman käyttöön? 

 

Tavoitteena tutkimuksessa oli tunnistaa riskit ja ne maatilojen ja maatalousyrittäjien ominaisuudet, 

jotka yhdessä vaikuttavat investointisuunnitelman käyttöön. Lisäksi arvioitiin muiden 

riskienhallinnan ja maatilajohtamisen välineiden yhteyttä investointisuunnitelman käyttöön. 

Maatilojen investointien ja investointien suunnittelun sekä riskien ja riskienhallinnan kirjallisuuden 

ja aiempien tutkimuksien käsittely oli perusteltua maatilojen investointeihin otetun kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan näkökulman vuoksi. Siksi johdatus molempien näkökulmien teoriaan ja näiden 

synteesin muodostaminen oli tarpeen. Tämän tutkimuksen näkökulma rajautuu siihen, mitä riskejä 

investointisuunnitelmilla pyritään hallitsemaan. Sitä vastoin tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu 

investointien aiheuttamat riskit maatilalle ja investointien vaikutukset riskeihin. 

 

Tutkimuksen tuloksista on mahdollista saada käsitys siitä, millaisilla riskeillä on yhteys 

investointisuunnitelmien käyttöön, sekä millaisilla maatiloilla ja maatalousyrittäjillä investointien 

suunnitelulla on asema riskienhallintastrategiassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

maatilojen johtamisosaamisen ja neuvonnan kehittämisessä sekä tulevan tutkimuksen kimmokkeena. 

 
 
2 Rimsec-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan työvälineitä biotalousalan 
yrityksille niiden kestävyyden ja turvallisuusjohtamisen parantamiseksi. Hankkeen päättymisvuosi on 2022. 
https://www.luke.fi/projektit/rimsec/ . 
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2 Investoinnit ja niiden suunnittelu maatilalla 

Yrityksen strateginen johtaminen on systemaattista toimintaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja 

suunnitelmien toteuttamista, joka perustuu tehtyihin havaintoihin trendeistä, tapahtumista, uhista, 

mahdollisuuksista, vahvuuksista ja heikkouksista yrityksen sisä- ja ulkopuolella (Ansoff, 1980). 

Huirnen (2003) mukaan esimerkiksi yrityksen tuotannon kasvattaminen on strateginen päätös. 

Ryhäsen ja Sipiläisen (2018) mukaan investointien vaikutusten arviointi ja suunnittelu on osa 

maatalousyrittäjän strategiatyötä.  

 

Välttämättömyys tai mahdollisuus laajentamiseen, uuden tuotannon aloittamiseen tai uuden 

teknologian käyttöönottoon käynnistää investointiprosessin, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

investointi suunnitellaan. Investointi on maatilalle merkittävä ja harvinainen tapahtuma, jonka 

taustalla ovat ympäristön tuomat mahdollisuudet ja yrityksen strategiset tavoitteet. Investointi ulottuu 

pitkälle tulevaisuuteen ja kaikkea tietoa ei ole saatavilla, minkä vuoksi sen eri seurauksia on vaikea 

arvioida. Investointi on prosessi, jonka eri vaiheissa on riskejä, jotka voivat aiheuttaa investoinnin 

epäonnistumisen. (Mattila ym., 2007). 

 

Mattila ym. (2007) mukaan investoinnit voivat olla aineellisia reaali- ja finanssi-investointeja tai 

aineettomia investointeja esimerkiksi osaamiseen. He luokittelivat aineelliset investoinnit kolmeen 

eri tyyppiin: laajennus, uusi menetelmä ja korvausinvestointi. Hennessy ja O’Brien (2008) tuovat 

esiin, että investointi voi olla muun muassa uudis- tai korjausrakentamista, peltojen kehittämistä tai 

koneita, jotka ovat hyvin tyypillisiä investoinnin muotoja. 

 

2.1 Investointien syyt ja muut vaikuttavat tekijät 

Maatilojen omaisuudesta kolme neljäsosaa koostuu omistetusta maasta, rakennuksista sekä koneista 

ja kalustosta. Lähtökohtaisesti maatilojen investoinneilla pyritään alentamaan yksikkökustannuksia, 

kun hintavaihtelu lisääntyy ja tuottajahinnat laskevat. Investoinneilla voidaan parantaa sekä eläinten 

hyvinvointia kasvavien hyvinvointivaatimusten mukaisesti, että viljelijäperheen sekä työntekijöiden 

työolosuhteita ja -turvallisuutta. (Niskanen & Heikkilä, 2019).  

 

Perustui investointi sitten välttämättömyyteen, mahdollisuuteen laajentaa tai mahdollisuuteen ottaa 

käyttöön uusi menetelmä, niin sen tavoitteet ja halutut vaikutukset voidaan tunnistaa. Mattila ym. 

(2007) havaitsivat maatilayrittäjien investointien  tavoitteiden kohdistuvan talouteen sekä työn 
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laatuun. Haluttuja vaikutuksia olivat lisätuotot, pienemmät kustannukset, paremmat työolot,  parempi 

työn laatu, nopeampi, vähempi tai tehokkaampi työnteko sekä työn kokonaismäärän muutos. 

 

Karttusen (2018) mukaan yleisimmät syyt maatalouden koneinvestointeihin ovat koneiden ikä, kunto 

ja käytettävyys, kohonneet korjauskustannukset ja tehottomuus. Koneinvestoinnissa myös 

työergonomian ja -turvallisuuden parantumisella on merkitystä. Tarve urakointi- ja yhteiskäytölle 

lisää investointeja, ja se tehostaa resurssien käyttöä (Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Mattila ym. (2007) 

mukaan korvausinvestointi on tavallisesti kone, ja sillä tavoitellaan ennen kaikkea konerikon riskin 

vähentämistä ja parempia työoloja taloudellisten parannusten sijaan. Steenveldin ja Hogeveen (2015) 

mukaan eläinten havainnoinnin parantuminen ja lisätieto hedelmällisyydestä sekä maatilan 

kannattavuuden parantuminen olivat syitä investoida sensoritekniikkaan lypsykarjatiloilla. Parsons & 

Hoag (2013) mukaan investoinnit uuteen teknologiaan parantavat tuotannon laatua, vähentävät 

tuotantotappioita ja nopeuttavat sadonkorjuuta. Lane ym. (2018) havaitsivat ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien riskien johtavan investointeihin kuten lammasrodun vaihtoon ilmojen lämmetessä tai 

salaojitukseen rankkasateiden lisääntyessä. Taustasyy näihin oli kuitenkin vähentää muutoksen 

aiheuttamaa uhkaa kannattavuudelle. 

 

Hennessy ja O’Brien (2008) havaitsivat, että maatilan koko vaikutti päätökseen investoida 

maatalouteen. Heidän mukaansa perheenjäsenten määrällä, maataloustulolla ja tuotantosuunnalla on 

vaikutus investointipäätökseen: suurempi määrä perheenjäseniä tai maataloustuloa sekä 

maidontuottaminen lisäsivät investointipäätösten todennäköisyyttä. Rantamäki-Lahtisen ja Väreen 

(2012) mukaan vasta aloittaneet maatalousyrittäjät investoivat enemmän ja ovat aktiivisempia 

maatilan kehittämisessä. Tämä on heidän mukaansa jokaisella maatilalla aloittavalla sukupolvella 

edessä, minkä vuoksi maatilan ja maatalousyrittäjän elinkaaret kehittyvät eri tavoin ja tulee siksi 

tarkastella erillään. 

 

2.2 Investoinnin riskit 

Investointi aiheuttaa taloudellisen riskin yritykselle etenkin, kun sen toteuttaminen vaatii velanottoa 

(Kay ym., 2020; Leppälä ym., 2012; Skevas ym., 2017; Manninen & Karhula, 2006; Ryhänen & 

Sipiläinen, 2018). Investointeihin kohdistuu toteutusvaiheessa ja käyttöönoton jälkeen myös uusia, 

esimerkiksi omaisuus- ja ympäristöriskejä (Leppälä ym., 2012). Maatilojen ja investointien kasvanut 

koko on yhteydessä korkeampiin rahoitusriskeihin (Thompson ym., 2019; Ryhänen & Sipiläinen, 

2018). 
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Huirnen (2003) mukaan maatilan tuotannon laajentaminen vaatii maanviljelijältä enemmän kykyjä 

organisoida ja johtaa. Kay ym. (2020) mukaan uuden teknologian käyttöönottoon liittyy riski: uusi 

tuotantotapa ei välttämättä toimi kuten odotettiin ja aiheuttaa odottamattomia kustannuksia. Mattila 

ym. (2007) havaitsivat lisäksi, että koneinvestoinneissa haasteena oli koneiden ominaisuuksien 

hyödyntämisen maksimointi sekä maatilan tarpeiden ja tarjolla olevien vaihtoehtojen yhdistäminen. 

Rakennusinvestoinnin myötä yrityksessä joutuu käsittelemään lukuisan määrän eri riskejä (Smith 

ym., 2014). Mattila ym. (2007) mukaan maatilojen rakennusinvestoinneissa juuri ennakkosuunnittelu 

on kriittinen vaihe investointiprosessissa, koska silloin pienetkin yksityiskohdat tulisi huomioida niin, 

että ne toimivat suunnitellusti ilman yllättäviä ongelmia. 

 

2.3 Investointisuunnitelma 

Maanviljelijän näkökulmasta paljon pääomaa sitovia investointeja tehdään harvoin, minkä vuoksi 

riskit ovat suuria: osaamista saattaa puuttua ja ison projektin johtaminen ei ole arkipäivää. 

Toteutuksen jälkeen pääoma voi olla kiinni investoinnissa pitkään (Kay ym., 2020; Hardaker; ym., 

2015; Mattila ym., 2007; Ryhänen & Sipiläinen, 2018). Mäkisen (2013) mukaan maanviljelijällä on 

oltava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää myös suunnitelmat investoinneille. Maatilan 

riskikartassa yhtenä riskienhallinnan keinona on investointisuunnitelma (Leppälä ym., 2012; Luke, 

ei pvm.).  

 

Investointien kustannukset ja tulot ajoittuvat toisistaan poikkeavalla tavalla usealle tulevaisuuden 

tuotantosyklille, ja siksi investointisuunnitelmassa tulee panostaa asianmukaisten analyysien tekoon. 

Analyyseissä kiinnitetään erityistä huomiota taloudelliseen kannattavuuteen ja rahoituksen 

takaisinmaksuun sekä tuloveroihin, inflaatioon ja riskeihin. (Hardaker ym., 2015; Kay ym., 2020). 

Investointia suunniteltaessa tulisi hankkia riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja huomioida 

yksityiskohdat (Mattila ym., 2007). Eri investointivaihtoehtojen ja investoinnin tekemättä jättämisen 

vertailuun tarkoitetut yksinkertaisetkin työkalut kannattaa hyödyntää (Paoletti & Shortridge, 2020). 

Mannisen ja Karhulan (2006) mukaan investointeja sisältävissä taloussuunnitelmissa tulisi huomioida 

kaikki mahdolliset riskit. 

 

Hardaker ym. (2015) mukaan omaisuuden joustavuus tulee huomioida investoitaessa. Siinä 

investointikohdetta voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin tuottavalla tavalla tai investointi voi tarjota 
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joustavuutta, kuten suuri rehuvarasto kuivuuden aikana. Samoin Parsons & Hoag (2013) korostavat 

joustavuuden hyötyjä, kun olosuhteiden muutokset vaativat tuotannon uudelleenjärjestelyjä. 
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3 Maatilan riskit ja riskienhallinta 

3.1 Riski ja riskien luokittelu 

Tässä tutkimuksessa riski määritellään ISO 31000 -standardin (2018) mukaan, jolloin riski on 

epävarmuuden vaikutus tavoitteeseen tai toimintaan, ja se ilmaistaan riskin lähteen, tapahtuman, 

tapahtuman seurauksen vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden yhdistelmänä. Hardaker ym. 

(2015, s. 4) määrittelevät riskin epävarmana seurauksena, mahdollisena altistumisena epäsuotuisille 

seurauksille ja epävarmuuden epätäydellisenä tietona. Pritchardin (2015) mukaan riski on sen 

esiintymisen todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmä. Sitä voidaan kuvata 

riskitaulukon avulla (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1 Riskitaulukon avulla voidaan arvioida riskiä sen todennäköisyyden ja seurausten 

vakavuuden perusteella. Riskitaulukossa on viisi riskitasoa. (Luke, ei pvm.). Tässä riskitasojen 

väritys kuvaa tasojen dikotomisointia tilastollisessa  analyysissä (kts. 4.2.1). 

 

Riskien luokittelun lähtökohta on tunnistaa yrityksen toimintaympäristö, eli sisäinen ja ulkoinen 

konteksti, jossa riskit arvioidaan (ISO 31000, 2018). Leppälä ym. (2011, s. 126) mukaan riskien 

arvioinnissa ja mittaamisessa on oltava huolellinen, kun riskit voidaan luokitella riskin kohteen, 

lähteen tai vaikutuksen mukaan, ja riskiä voidaan arvioida paikan, toiminnan, prosessin vaiheen tai 

tehtävän näkökulmasta. 

 

Maatilaympäristössä riskejä on luokiteltu mm. tuotanto-, hinta- ja markkina-, henkilö-, liiketoiminta, 

rahoitus- ja institutionaalisiin riskeihin (Kay ym., 2020; Hardaker ym., 2015; Risk Management 

Agency, 1997). Leppälä ym. (2012) tekevät jaon maatilan sisäisiin omaisuus- ja talous-, tuotanto- ja 

laatu- sekä henkilöturvallisuusriskeihin, maatilan ulkopuolelta tuleviin ja maatilan ulkopuolelle 

kohdistuviin riskeihin kehittämässään maatilan riskikartassa (kts. liite 5). 

 

Hardaker ym. (2015) korostavat ettei perinteinen riskien luokittelu ja identifiointi ole riittävää, vaan 

liiketoimintaan kohdistuvien uhkien käsittelyn rinnalla on tarpeen analysoida myös riskialttiit 

Tapahtuman todennäköisyys 

Seurausten vakavuus 

Pieni Kohtalainen Suuri 

Pieni 1. Merkityksellinen riski 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 

Todennäköinen 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 
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mahdollisuudet, joiden kautta liiketoimintaa voidaan kehittää.  He muistuttavat, että viljelijöiden on 

pyrittävä tekemään asiat paremmin, ja tämän tuoma muutos on luonnollisesti riskialtis.  

 

3.2 Maatilan strateginen johtaminen ja riskienhallinta 

Strateginen johtaminen ja riskienhallinta ovat yhteydessä: strategia ilman riskienhallintaa johtaa 

virheisiin ja riskienhallinta ilman strategiaa voi olla vain oireiden hoitoa ilman juurisyiden 

korjaamista. Strategian ja riskien yhdistelmä on läsnä maatilan johtamisen useissa vaiheissa, kun 

yrityksen missiota ja mahdollisuuksia tuodaan esiin, riskejä arvioidaan, tavoitteet ja toimenpiteet 

valitaan ja strategia muodostetaan. Strategia pitää lopulta sisällään useita toimia, joihin liittyvät 

mahdollisuuksien ja uhkien riskit.  (Huirne, 2003).  

 

3.2.1 Riskienhallinnan prosessi 

Riskienhallinta on systemaattinen prosessi (Pritchard, 2015). ISO 31000-standardin (2018) mukaan 

riskienhallinta on suunniteltua yrityksen ohjausta ja hallintaa riskien suhteen, joka etenee 

järjestelmällisenä prosessina (Kuvio 1). Prosessissa viestinnän ja konsultoinnin tavoitteena on 

varmistaa kaikkien sidosryhmien näkökulman sisällyttäminen ja niiden ymmärrys riskeistä ja 

riskeihin liittyvistä päätöksistä sekä tuoda sidosryhmistä osaamista prosessin eri vaiheisiin. 

Riskienhallinnan ulottuvuuksissa selvitetään millä tasolla organisaatiossa ja missä ajassa ja paikassa 

riskienhallinta tapahtuu sekä kartoitetaan rajapinnat muiden toimintojen kanssa. Kontekstissa 

Kuvio 1 Riskienhallinnan prosessin vaiheet (ISO 31000, 2018). 
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määritellään sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö. Riskienhallinnan kriteereillä määritellään 

riskien merkitys sekä tuetaan päätöksentekoa. (ISO 31000, 2018). 

 

Riskien arviointi koostuu kolmesta vaiheesta. Ensin etsitään, tunnistetaan ja kuvaillaan riskit. Sitten 

analysoidaan näiden riskien todennäköisyydet ja seuraukset sekä yhteydet toimintaan, minkä jälkeen 

riskeistä tehdään arvio, joka tukee päätöksen tekoa. Päätöksellä ratkaistaan esimerkiksi se, millä 

välineillä riskejä käsitellään tai tarvitaanko tarkempaa riskin arviointia. Riskin käsittelyssä valitaan 

sopivin väline juuri kyseisen riskin hallintaan, tehdään suunnitelma välineen käytöstä ja se otetaan 

käyttöön. (ISO 31000, 2018). Riskin käsittely tapahtuu erilaisilla välineillä ja strategioilla, jotka 

voidaan luokitella riskin välttämiseen ja poistamiseen, riskin siirtämiseen, riskin pienentämiseen ja 

riskin aktiiviseen tai passiiviseen hyväksymiseen (Pritchard, 2015). 

 

Seurannan ja tarkastelun avulla prosessin tehokkuus ja laatu varmistetaan ja niitä kehitetään. 

Raportoinnin ja kirjaamisen avulla varmistetaan tieto päätöksistä, toimenpiteistä ja tuloksista 

prosessin eri vaiheisiin riskienhallinnan kehittämiseksi ja päätösten tekemiseksi.  (ISO 31000, 2018).  

 

Hoag ja Hewlett (2013) ovat kehittäneet strategisen riskienhallinnan prosessin, joka jakautuu 

strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen vaiheeseen. Heidän menetelmänsä vastaa monelta osin ISO 

31000 standardin mukaista riskienhallinnan prosessia, mutta etenee ilman raportoinnin ja seurannan 

takaisinkytkentöjä ja viestintää. Kontekstin ja toimintaympäristön sijaan Hoagin ja Hewlettin 

lähtökohta riskien arviointiin painottuu maatilan talouteen ja strategisiin tavoitteisiin. 

 

3.2.2 Kokonaisvaltainen riskienhallinta 

OECD:n (2009) mukaan kokonaisvaltainen lähestymistapa riskeihin on tarpeen, koska riskit, 

maatilan strategia ja politiikka sekä näiden väliset yhteydet tulee huomioida yhtäaikaisesti, ei irrallaan 

toisistaan. Tämän taustalla on havainto, jossa maanviljelyyn vaikuttavien tekijöiden muutoksia 

aiheuttavat tapahtumat ja toimenpiteet on tunnistettu. Samalla niistä muutoksista heijastuvat myös 

maanviljelijän riskienhallinnan toimenpiteiden sekä hallinnon säätelyn vaikutukset maatalouden 

riskeihin suoraan että saatavilla oleviin riskienhallinnan välineisiin 
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Komaret ym. (2020) mukaan maatalouden riskienhallinnan tutkimus ei huomioi useita riskien lähteitä 

yhtäaikaisesti, ja se on keskittynyt liikaa yhden tai kahden riskin yhtäaikaiseen tarkasteluun, eivätkä 

tutkitut riskit välttämättä ole niin merkittäviä kuin ne riskit, joita maanviljelijät kohtaavat. 

Tutkimuksessa olisi heidän mukaansa mahdollisuus parempaan yhdenmukaisuuteen 

toimintaympäristön kanssa, jossa maanviljelijät ja päättäjät toimivat monien riskien ympäröiminä. 

Heidän kirjallisuustutkimuksensa sivuuttaa kuitenkin Suomessa tehdyn tutkimuksen maatilojen 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan parissa. 

Työkalujen ja tekniikoiden avulla riskienhallinnan prosessilla voidaan hallita riskejä 

kokonaisvaltaisesti, mikä on tarpeen erityisesti maatilojen toimintaympäristössä. Maatilan riskien 

kartoittamiseen ja kontekstin muodostamiseen on käytettävissä kokonaisvaltainen riskienhallinnan 

työkalu Maatilan riskikartta (liite 5), jolla maatilayrityksessä pystytään tunnistamaan ja 

luokittelemaan riskejä. Tarkempaan tuotantoprosessien riskien tunnistamiseen ja riskien analysointiin 

on mahdollista käyttää tarkistuslistoja johtamisen tueksi, prosessikaavioita riskien hahmottamiseksi 

tuotannon eri vaiheissa ja riskitaulukkoa riskin arvosteluun. (Leppälä, 2016; Leppälä ym., 2011; 

Leppälä ym., 2012). 

 

Maatilojen riskienhallintaan soveltuvia työkaluja on koottu Maatilan riskienhallinnan työkalupakiksi. 

Työkalupakin eri työkalut ja tekniikat on luokiteltu riskien ehkäisyyn, hallintaan ja tarkkailuun, joita 

maanviljelijä voi hyödyntää yhtäaikaisesti. Työkalupakkia voidaan soveltaa riskien käsittelyn 

vaiheeseen maatilan riskienhallinnan prosessissa. Samassa vaiheessa on mahdollista käyttää Maatilan 

Kuvio 2 Yhteenveto kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta (muokattu lähteistä 
Leppälä, 2016; ISO 31000, 2018). 
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riskianalyysilomaketta, joka toimii yhteenvetona riskien tunnistamiselle, analysoinnille, arviolle ja 

toimenpiteille. Koska kaikkien riskien käsittelyyn ei välttämättä ole resursseja, toimenpiteet on hyvä 

kohdistaa riskitason mukaan priorisoituihin riskeihin. Riskienhallinnan prosessin viimeisessä 

vaiheessa arvioidaan käytettyjen työkalujen vaikutukset ja muutokset riskeihin. (Leppälä ym., 2008; 

Leppälä, 2016; Leppälä ym., 2015).  

 

3.2.3 Riskienhallinta eri tasoilla 

Smith ym. (2014) mukaan yrityksen riskienhallinnan välineet ja tekniikat tulee olla käytössä kullakin 

toiminnan tasolla: yritystasolla, sen eri liiketoimissa sekä liiketoimintojen projekteissa, jollainen 

muun muassa investointi on.  Välineestä ja tekniikasta riippuen ne voivat olla sovellettavissa vain 

yhdellä vai useammalla tasolla.  Heidän mukaansa eri tasoilla on eri sidosryhmät, jotka osallistuvat 

riskienhallinnan prosessiin. Eri tasot ja niillä käytettävät riskienhallinnan tekniikat ja työkalut sekä 

sidosryhmät muodostavat riskienhallinnan mekanismin. Kuvio 3 on avattu tätä riskienhallinnan 

mekanismia eri tasoilla maatilanympäristöön sovellettuna kirjoittajan toimesta. 

 

Riskienhallinnan prosessia voidaan soveltaa mekanismin kaikilla tasoilla. Tasojen ja niillä olevien 

sidosryhmien tunnistaminen on osa riskienhallinnan prosessia, kun määritellään sen ulottuvuuksia ja 

kontekstia. Käytössä olevat riskienhallinnan työkalut ja tekniikat määrittyvät kunkin tason 

riskienhallinnan prosessissa. (ISO 31000, 2018).  

Kuvio 3 Riskienhallinnan mekanismi maatilaympäristöön sovellettuna (mukaillen Smith ym., 2014). 
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3.3 Investointisuunnittelu ja kokonaisvaltainen riskienhallinta teoreettisena 
viitekehyksenä 

Investointisuunnittelu voidaan ymmärtää myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan välineenä (Kuvio 

2, s. 15). Silloin investointisuunnitelman mukaisilla investoinneilla ajatellaan pyrittävän joko 

pienentämään, siirtämään, poistamaan tai välttämään toimintaympäristön tai maatilan sisäisiä riskejä. 

Investointisuunnitelma valitaan riskienhallinnan keinoksi riskienhallinnan prosessin 

käsittelyvaiheessa. Suunnitelman toteutuksen jälkeen investoinnin vaikutukset riskeihin arvioidaan 

riskienhallinnan prosessin mukaisesti. Toisaalta kokonaisvaltainen riskienhallinta voidaan nähdä 

myös investointisuunnittelun välineenä. Tällöin investointisuunnitelmassa huomioidaan riskit ja 

suunnitelma laaditaan riskienhallinnan prosessin tukemana.  

 

Investointisuunnittelun ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan välisen yhteyden tarkastelutapaan voi 

vaikuttaa se, millä riskienhallinnan mekanismin tasolla toimitaan. Ylemmältä tasolta katsottuna 

investointisuunnitelma on väline alempien tasojen riskien hallintaan. Riskienhallinnan prosessin 

tuloksena havaitaan tarpeita investoida tiettyihin liiketoimintoihin niissä esiintyneiden riskien vuoksi. 

Alemmalla tasolla investointeja tehtäessä voidaan investoinnin suunnittelun tukena ja riskien 

hallitsemiseksi hyödyntää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tekniikoita. 

 

Investointisuunnittelun ja riskienhallinnan synteesi mahdollistaa investointisuunnitelman käytön ja 

eri riskien välisten yhteyksien tutkimisen (Kuvio 4). Maatalousyrittäjän strateginen toiminta tai 

yllättävä tarve antaa syyt ja tavoitteet investoinnille. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan mukaisesti 

investointeihin liittyvät, niillä hallittavat ja niiden yhteydessä muuten huomioitavat riskit tulee 

tunnistaa ja käsitellä riskienhallinnan prosessissa. Investointien aiheuttamat riskit ja investointien 

vaikutus riskeihin rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Synteesin, rajauksen ja aineiston pohjalta 

voidaan tutkia, mitkä riskit ovat yhteydessä investointisuunnitelman käyttöön. 

Kuvio 4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on investointisuunnittelun ja kokonaisvaltaisen 
riskienhallinnan synteesi. Investointisuunnitelmassa voidaan hyödyntää kokonaisvaltaista 
riskienhallintaa, ja toisaalta kokonaisvaltainen riskien hallinta voi edellyttää investointeja ja 
näin ollen niiden suunnittelua. 
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4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Aineisto 

Luonnonvarakeskuksessa käynnissä olevan Maatilojen riskit hallintaan toimivalla 

turvallisuusjohtamisella -tutkimushankkeen3 yhteydessä keväällä 2021 tehty Maatilojen 

yritysturvallisuuskysely toimi tämän tutkimuksen aineistona. Tutkimuksen otos oli poimittu 

satunnaisotannalla Ruokaviraston maatalousyrittäjärekisteristä. Kyselyn vastaanotti kaikkiaan 6100 

yli 20 hehtaarin maatilaa. Kyselyyn saatiin 739 vastausta koskien maatalousyrittäjien kokemien 

riskien todennäköisyyttä, vakavuutta ja toteutumista edellisen vuoden aikana. Kyselyssä kartoitettiin 

myös käytössä olevia riskienhallintakeinoja sekä maatalousyrittäjän ja maatilayrityksen 

ominaisuuksia. Kyselyssä riskin todennäköisyys arvioitiin kolmiportaisella asteikolla: 

todennäköisyys pieni, mahdollinen tai todennäköinen; sekä riskin vakavuuden merkitys myös 

kolmiportaisella asteikolla: pieni, kohtalainen tai suuri. Analyysiä varten kyselyaineistosta 

suodatettiin päätuotantosuunnaltaan porotalouden, maatilamatkailun ja muun maatilatalouden 

vastaukset niiden pienen otoskoon vuoksi, jolloin havaintojen määrä laski ja N = 729. Tämän joukon 

päätuotantosuunnat ja muita tietoja on esitetty taulukossa 2.  

 

Aineiston maatilojen keskimääräinen peltopinta-ala oli 67,48 ha, kun Suomessa keskimäärin 

maatalousmaata on 51 ha/tila (Luke, 2021c). Päätuotantosuunnassa Muun eläintuotannon 

vastauksista 86 % edusti lammastaloutta. Muun kasvintuotannon vastauksista 59 % vastaajista oli 

nurmi- ja heinärehujen tuottajia, 15 % marja- ja vihannestuottajia ja loput muun muassa peruna- ja 

sokerijuurikastuottajia. 81 % vastaajista oli hajauttanut liiketoimintaa muuhun toimintaan 

päätuotantosuunnan lisäksi. Päätuotannon ohella hajautusta oli tehty ennen kaikkea metsätalouteen, 

kasvinviljelyyn, kotieläintalouteen ja koneurakointiin. Maatalousalan perustutkinto oli 373 

vastaajalla ja maatalousalan korkeakoulututkinto 118 vastaajalla. 

 

Kyselyssä riskit oli luokiteltu omaisuus-, talous-, tuotanto-, ympäristö- ja henkilöriskeihin. 

Riskiluokat oli jaettu yhteensä 55 täsmällisempään riskitekijään. Vastaajalla oli lisäksi mahdollisuus 

ilmoittaa jokin muu riskitekijä. Kustakin riskitekijästä arvioitiin aiemmin mainitulla kolmiportaisella 

asteikolla sen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Sen pohjalta kullekin riskille määrittyi 

 
 
3 Fasari-tutkimushankkeen tavoitteena on maatilojen riskien hallinnan parantaminen turvallisuusjohtamista kehittämällä 
ja saattaa turvallisuusjohtaminen sekä riskien hallinta osaksi maatilojen perustoimintaa. Hankkeen päättymisvuosi on 
2022. https://www.luke.fi/projektit/fasari/ 
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riskitaso riskitaulukon (Taulukko 1, s. 11) mukaisesti. Vastaajan oli mahdollista myös ilmoittaa, 

mikäli jokin riskeistä oli toteutunut viimeisen vuoden aikana. Kyselyssä kysytyt riskit ovat esiteltynä 

liitteessä 1.  

Taulukko 2 Kyselyyn vastanneiden maatilojen ja maatalousyrittäjien ominaisuuksia. 

Muuttuja Vastanneet Otospopulaatio4 
Päätuotantosuunnat N % % 

Viljan viljely 296 41 % 32 % 
Lypsykarjatalous 192 26 % 12 % 
Muu nautakarjatalous 110 15 % 7 % 
Muu kasvintuotanto 59 8 % 34 % 
Sikatalous 29 4 % 1 % 
Siipikarjatalous 19 3 % 1 % 
Hevoset ja muu eläintuotanto 24 3 % 4 % 

Yhteensä 729 100 %  
Liikevaihto vuonna 2020 N %  

alle 100 000 € 370 51 % 

Keskiarvo 
157 100 € 5 

100 000 € - 200 000 € 183 25 % 
200 000 € - 300 000 € 75 10 % 
300 000 € - 400 000 € 34 5 % 
yli 400 000 € 64 9 % 

Yhteensä 726 100 %  
Päätoimisuus N %  

Päätoiminen 556 76 %  
Sivutoiminen 173 24 %  

Yhteensä 729 100 %  
Ikä N %  

alle 35 vuotta 56 8 % 
Keskiarvo 
53 vuotta 6 

35–49 vuotta 239 33 % 
50–65 vuotta 371 51 % 
yli 65 vuotta 63 9 % 

Yhteensä 729 100 %  
Maatilayrityksen työvoiman muodostuminen (monivalinta) 729 vastaajasta  

Palkattua perheen ulkopuolista työvoimaa ympärivuotisesti 49  
Palkattua perheen ulkopuolista työvoimaa kausiluonteisesti 76  
Perheenjäseniä (ympärivuotisesti tai tilapäisesti) 410  
Kunnan lomituspalvelut 253  
Ei muita 226  

 

Kyselyssä kartoitettiin myös riskienhallinnan ja maatilajohtamisen välineiden käyttöä. Tämän 

tutkimuksen kannalta tärkein on investointisuunnitelman käytöstä kertova muuttuja 

Investointisuunnitelma ajan tasalla, joka toimii analyysissä selitettävänä muuttujana. 

Riskienhallinnan välineet ja niiden käyttö on kuvattuna liitteessä 2. Vastauksissa oli puutteita etenkin 

 
 
4 Maatilojen päätuotantosuunnat Suomessa 2020 (Luke, 2021d). 
5 Kannattavuuskirjanpitotilojen (Luke, 2021e). 
6 (Luke, 2021f) 
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riskin vakavuuden arviointien osalta, mikä aiheutti otantajoukon supistumista. Vakavuuden arviointi 

tarvitaan, jotta riskitaso voidaan laskea. 

4.2 Menetelmä 

Kyselyaineisto analysoitiin kvantitatiivisella tutkimusotteella soveltaen ristiintaulukointia ja 

porrastettua logistista regressiota, jotka suoritettiin SPSS Statistics 27 -ohjelmalla. Analyysi oli 

nelivaiheinen prosessi (Kuvio 5). Menetelmän avulla luotiin investointisuunnitelman käyttöä 

ennustava malli, joka huomioi yhtäaikaisesti tilastollisesti merkittävät maatilan ja maatalousyrittäjän 

ominaisuudet ja riskienhallinnan välineet, kohonneet riskit sekä toteutuneet riskit. Nelivaiheisen 

prosessin ansiosta aineistossa kaikki aineistossa olevat muuttujat voitiin huomioida mallin 

muodostamisessa.  

Kuvio 5 Analyysin vaiheiden prosessikuvaus 
 

4.2.1 Vaihe 1: Aineiston käsittely ja ristiintaulukointi 

Analyysiä varten aineiston muuttujista muodostettiin neljä ryhmää, jotka on kuvattu Taulukko 3. 

Kaikki analyysissä alussa mukana olleet muuttujat perustuvat kyselyssä esitettyihin kysymyksiin, ja 

ne on esitetty ristiintaulukoinnin tulosten yhteydessä liitteessä 3. Ryhmän A muuttujista maatilan 

pinta-ala ja ikä olivat jatkuvia muuttujia. Ne dikotomisoitiin yli ja alle 50 hehtaarin sekä yli ja alle 50 

vuoden iän mukaan. Riskien riskitasot dikotomisoitiin yhdistäen riskitasot 1 ja 2 sekä 3–5 (kts. 

taulukko 1, s. 12). Tämä binäärinen muuttuja kertoo, onko riski kohonnut. Ryhmässä D ei ollut 

Investointisuunnitelma ajan tasalla -muuttujaa, koska sitä käytettiin selitettävänä muuttujana. 

 

Taulukko 3 Kyselyaineiston muuttujista muodostetut ryhmät analyysiä varten. 

Ryhmä Muuttujat Muuttujien 
lukumäärä 

A Maatilaa ja maatalousyrittäjää kuvaavat muuttujat (esitelty Taulukko 2) 45 

B 
Riskitekijöiden riskitasot dikotomisoituna  
(dikotomisointi Taulukko 1 mukaan ja riskitekijöiden frekvenssit liitteessä 1) 

55 

C Toteutuneet riskit (frekvenssit liitteessä 1) 55 

D Riskienhallinnan välineiden käyttö (frekvenssit liitteessä 2) 25 
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Kunkin ryhmän muuttujat ristiintaulukoitiin Investointisuunnitelma ajan tasalla -muuttujan suhteen 

yksitellen. Ristiintaulukoinnin tilastollinen merkitsevyys testattiin Pearsonin χ²-testillä. 

Merkitsevyyden rajana käytetiin p < 0.20 tasoa (kuten Leppälä ym., 2013), jonka alittaneet muuttujat 

huomioitiin analyysin seuraavassa vaiheessa. 

 

4.2.2 Vaiheet 2–4: Porrastettu logistinen regressioanalyysi 

Logistinen regressio perustuu logistisen jakauman hyödyntämiseen, ja menetelmää on käytetty 

aiemmin maatilojen riskeihin liittyvässä tutkimuksessa (Leppälä ym., 2013; McNamara, ym., 2020). 

Logistisen regressiomallin odotusarvon vedon logit-muunnos g(x) on logistisen regression keskiössä, 

ja kun käytössä oli dikotomisoituja tai valmiiksi binäärisiä muuttujia xj, joilla on kj mahdollista arvoa, 

niistä täytyy regressiossa huomioida regressiossa kj-1 arvoa, jolloin pois jäänyt arvo muodostaa 

perustason, jota mallin vakiokerroin β 0 selittää. Muuttujat, joilla on kj-1 arvoa, ilmastaan muuttujana 

Djl, jonka kerroin on βjl, jossa l = 1, 2, …, kj-1. Näin ollen yleinen g(x) logit-muunnos on muotoa: 

 

𝑔(𝑥) = ln
( )

( )
=  𝛽 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + ∑ 𝛽 𝐷 + 𝛽 𝑥   (kaava 1) 

missä 

 
( )

( )
 = logistisen regression odotusarvon veto, 

xi1… xip = muuttujia, 

Djl = luokkamuuttujia, 

β1…βp ja βjl = muuttujien estimaatteja ja 

β0 = vakiotermi. (Hosmer ym., 2013). 

 

Logistisessa regressiossa käytetään suurimman uskottavuuden menetelmää (maximum likelihood) β-

estimaattien laskemiseksi. Suurimman uskottavuuden menetelmä nojautuu uskottavuusfunktion 

logaritmiseen versioon. Suurin uskottavuus saadaan, kun β-estimaatti on mahdollisimman suuri. 

Tämä tapahtuu ratkaisemalla logaritmisen uskottavuusfunktion osittaisderivaatan arvo 

nollakohdassa. (Hosmer ym., 2013). 

 

Porrastettu logistinen regressio mahdollisti sopivien selittävien muuttujien valinnan. Porrastettu 

menetelmä toimi taaksepäin eliminoivana (backward eliminination). Menetelmässä virhetermien 

oletetaan jakautuvat binominaalisesti ja merkitsevyyden arviointi perustui uskottavuuden suhteeseen 

(likelihood ratio). Porrastetussa menetelmässä oli oleellista määrittää todennäköisyys valintaan 
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(entry) pE ja poistoon (removal) pR. Valinnan todennäköisyys tulee olla poiston todennäköisyyttä 

pienempi, jottei samaa muuttujaa valita ja poisteta peräkkäin. Tavallisesti ja tässäkin tutkimuksessa 

käytettiin todennäköisyyttä valintaan pE = 0.15 ja poistamiseen pR = 0.20. Porrastetussa 

menetelmässä eliminoitiin muuttujia siten, että lopullisessa mallissa (final model) oli merkitseviä 

muuttujia, jotka ennustavat parhaiten investointisuunnitelman käyttöä. (Hosmer ym., 2013). 

 

Porrastettua logistista regressiota sovellettiin tässä tutkimuksessa siten, että vaiheessa 2 

Investointisuunnitelmat ajan tasalla -muuttujaa selitettiin jokaisella muuttujaryhmällä (taulukko 3) 

erikseen. Vaiheessa 3 yhdistettiin vaiheen 2 maatilaa, maatalousyrittäjää ja riskienhallinnan välineitä 

kuvaavat muuttujaryhmät A ja D. Samalla nämä merkitsevät sekoittavat tekijät (confounders) saatiin 

myös hallittua ja mahdollista harhaa vähennettyä, kun niistä merkitsevimmät sisällytettiin lopulliseen 

malliin. Vaiheessa 4 vaiheen 2 kohonneiden riskien ja toteutuneiden riskien muuttujaryhmät sekä 

vaiheen 3 muuttujaryhmä yhdessä selittivät Investointisuunnitelmat ajan tasalla -muuttujaa. 

Jokaisessa vaiheessa ja lopulta tuloksissa käytettiin aina edellisen vaiheen tilastollisesti merkitseviä 

muuttujia. Vaiheiden 2 ja 3 tulokset ovat liitteessä 4. Niiden tiivistelmät sekä vaiheen 4 tulokset eli 

lopullinen malli esitellään luvussa 5. 

 

Lopullisen mallin yhteensopivuutta havaintojen kanssa tutkitaan ennusteen ja havaintojen 

taulukoinnin (classification table), Nagelkerken sekä Cox-Snell R2:llä ja Hosmer-Lemeshow-testin 

avulla. Logistinen regressioanalyysi tuottaa logit-muotoiset β-estimaatit ln
( )

( )
, joiden tulkinta 

on haastavaa logaritmin sisällä olevan vedon 
( )

( )
 vuoksi. Tämän helpottamiseksi ne esitetään e-

kantaisessa eksponenttimuodossa Exp(β). Logistisesta muodosta johtuen eksponenttimuoto vastaa 

muuttujan vetosuhdetta (odd ratio / OR), joka tulkitaan muuttujan suhteellisena vaikutuksena 

tapahtuman todennäköisyyteen. (Hosmer ym., 2013).   
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5 Tulokset 

5.1 Ristiintaulukoinnin tulokset 

Ristiintaulukoinnin tuloksista voitiin havaita, että usealla omaisuuteen kohdistuvalla riskillä oli 

kohotessaan riippuvuus investointisuunnitelman käyttöön. Muun muassa eläimiin, peltoon, 

rakennuksiin ja metsään kohdistuvat riskit olivat tilastollisesti kohonneempia 

investointisuunnitelman käytön yhteydessä. Maatilan ja maatalousyrittäjän ominaisuuksissa korostuu 

se, onko maatilalla oman perheen jäseniä tai palkattua työvoimaa töissä yrittäjän tai yrittäjien lisäksi. 

Yksinäisyys tai työvoiman puute oli yhteydessä vähäisempään investointisuunnitelman käyttöön. 

Maatalousyrittäjän maatalousalan korkeakoulutus ja maatilan suurempi koko pinta-alassa tai 

liikevaihdossa mitattuna lisäsi investointisuunnitelman käyttöä. Kaikilla riskienhallinnan välineillä 

oli tilastollisesti merkitsevä yhteys investointisuunnitelman käyttöön. Ristiintaulukoinnin tulokset on 

esitetty liitteessä 3, mistä on yhteenveto alla Taulukko 4. 

 

Taulukko 4 Yhteenveto investointisuunnitelman ristiintaulukoinnin tuloksista maatilan ja 

maatalousyrittäjän ominaisuuksien sekä riskien suhteen (p < 0,05).  

Muuttuja, 1 = ominaisuus on, 0 = ei ole 

Investointisuunnitelma ajan tasalla 

Ei Kyllä 
Pearsonin χ², 
merkitsevyys 0 1 Havainnot 0 1 Havainnot 

Ei muita työskentele tilalla 63,0 % 37,0 % 305 74,6 % 25,4 % 382 0,000 

Liikevaihto; Alle 100 000 EUR 39,5 % 60,5 % 306 58,0 % 42,0 % 386 0,000 

Pinta-ala yli 50 ha (vs. alle 50 ha) 58,5 % 41,5 % 306 38,9 % 61,1 % 386 0,000 

Päätuotantosuuntana muu kasvintuotanto 86,9 % 13,1 % 306 95,3 % 4,7 % 386 0,000 

Parisuhteessa 39,7 % 60,3 % 302 29,3 % 70,7 % 386 0,004 

Koulutus: maatalousalan korkeakoulututkinto 87,2 % 12,8 % 305 79,5 % 20,5 % 385 0,007 

Liikevaihto; Yli 400 000 EUR 94,4 % 5,6 % 306 88,6 % 11,4 % 386 0,007 

Perheenjäseniä osallistuu työhön (ympärivuotisesti tai 
tilapäisesti) 

48,5 % 51,5 % 305 38,5 % 61,5 % 382 0,008 

Päätoiminen maatalousyrittäjä (vs. osa-aikainen) 26,6 % 73,4 % 304 19,8 % 80,2 % 384 0,030 

Liikevaihto; 300 000–400 000 EUR 97,1 % 2,9 % 306 93,5 % 6,5 % 386 0,033 

Muuttuja, riski toteutunut = 1   
Vero-ongelmat 96,4 % 3,6 % 277 99,4 % 0,6 % 356 0,005 

Liiallinen henkinen kuormitus, stressi 85,3 % 14,7 % 286 92,0 % 8,0 % 374 0,007 

Tuotantopanosten toimitushäiriö 98,0 % 2,0 % 301 99,7 % 0,3 % 380 0,026 

Liiallinen fyysinen työkuormitus 88,8 % 11,2 % 286 93,6 % 6,4 % 374 0,029 

Automaatiojärjestelmien häiriöt 98,3 % 1,7 % 299 95,5 % 4,5 % 379 0,040 

Maksukyky vaarantunut 91,3 % 8,7 % 277 95,2 % 4,8 % 356 0,049 

Muuttuja, 0 = riskitaso 1-2, 1 = riskitaso 3–5   
Eläintaudit tai eläinten tapaturmariski 41,4 % 58,6 % 116 25,4 % 74,6 % 134 0,007 

Peltomaan pilaantuminen 72,8 % 27,2 % 147 59,8 % 40,2 % 179 0,014 

Hintariski 32,4 % 67,6 % 102 19,6 % 80,4 % 148 0,022 

Metsäomaisuuden tuhot 31,8 % 68,2 % 154 43,1 % 56,9 % 202 0,030 

Ilman saastuminen alueella 84,1 % 15,9 % 132 74,7 % 25,3 % 174 0,047 
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5.2 Porrastetun logistisen regressioanalyysin tulokset 

Vaiheiden 2 ja 3 aikana eliminoivan porrastetun menetelmän myötä muuttujien lukumäärä väheni, 

niin että maatilaa ja maatalousyrittäjää sekä riskienhallinnan välineiden käyttöä kuvaavia muuttujia 

oli kymmenen, kohonneita riskejä kuvaavia muuttuja oli kolme, ja toteutuneita riskejä kuvaavia 

muuttujia oli kuusi.  on kuvattu vasemman puoleiseen sarakkeeseen Vaiheiden 2 ja 3 ryhmäkohtaiset 

monimuuttujamallit. Porrastettu logistinen regressioanalyysi eliminoi viimeisessä vaiheessa vielä 12 

muuttujaa, niin että lopullisessa mallissa investointisuunnitelman käyttöä ennusti 7 muuttujaa. 

Aineiston puutteiden vuoksi lopullisen mallin analysointiin päätyi 144 havaintoa. Vaiheiden 2 ja 3 

tulokset ovat liitteessä 4. 

 

Vaiheen 4 lopullisen mallin tulosten peruseella se, että investointisuunnitelma oli käytössä oli 

keskimäärin 2,76 kertaa todennäköisempää yli 50 hehtaarin tiloilla, kuin alle 50 hehtaarin (p < 0.05). 

Maatilan työvoimaresurssin ollessa tasapainossa työmäärään nähden oli 4,55 kertaa 

todennäköisempää, että investointisuunnitelma oli käytössä (p < 0.05).  Jos maatilalla oli tehty 

luopumis- tai sukupolvenvaihdossuunnitelma, nosti se investointisuunnitelman käytön 

todennäköisyyden 3,82 kertaiseksi (p < 0.10). Luottamusvälin vaihtelu mahdollisti todennäköisyyden 

vähentymisen mutta myös todella voimakkaan todennäköisyyden kasvun. Jos tilan paloturvallisuus 

koettiin olevan kunnossa, oli investointisuunnitelman käyttökin 4,09 kertaa todennäköisempää (p < 

0.05). Maatalousalan korkeakoulututkinnon suorittaneella maatalousyrittäjällä oli 2,73 kertaa 

todennäköisemmin investointisuunnitelma käytössä (p < 0.10). Luottamusvälit on raportoitu 

tarkemmin Taulukko 5. Vaikka tilastollinen merkitsevyys vaihtelee, ovat estimaattien tulokset 

kuitenkin suuntaa antavia. 

 

Jos maatilalla oli eläintautien tai eläinten tapaturmariski kohonnut riskitasoille 3-5, 

investointisuunnitelma oli 2,52 kertaa todennäköisemmin käytössä (p < 0.05).  Jos maatalousyrittäjä 

oli kohdannut liiallista henkistä kuormitusta tai stressiä, pudotti se investointisuunnitelman käytön 

todennäköisyyyttä (1-0,144) * 100 % = 85,6 % eli 0,14 kertaiseksi (p < 0.10). Luottamusvälin alaraja 

oli 0,015, jolloin investontisuunnitelman käytön todennäköisyys voi olla erittäinkin alhainen, mutta 

luottamusvälin yläraja oli 1,39 > 1, jolloin on mahdollista, että joissain tapauksissa 

investointisuunnitelma olikin käytössä liiallisesta henkisestä kuormituksesta tai stressistä huolimatta. 

Luottamusvälit on raportoitu tarkemmin Taulukko 5. 
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Taulukko 5 Tulokset logistisesta regressioanalyysistä. Lopullinen malli lihavoitu. N = 144. 

 

 

 

 

alaraja yläraja alaraja yläraja

Pinta ala yli 50 ha 0,000 2,511 1,686 3,741 0,019 2,763 1,186 6,437

Koulutus: Maatalousalan 
korkeakoulututkinto

0,006 2,171 1,244 3,789 0,069 2,731 0,924 8,068

Maatilan tieto- ja kyberturvallisuuden 
hallinta on kunnossa

0,015 1,693 1,107 2,588

Työvoimaresurssit on tasapainotettu 
suhteessa työn määrään

0,013 1,692 1,118 2,560 0,001 4,545 1,879 10,993

Koneiden käyttäjät ovat perehtyneet 
koneiden käyttöohjeisiin

0,004 3,028 1,416 6,474

Riittävä osaaminen 0,113 1,609 0,894 2,898

Tilalla sukupolvenvaihto- tai 
luopumissuunnitelma on laadittu

0,001 4,260 1,874 9,682 0,095 3,820 0,792 18,416

Tilan paloturvallisuus on kunnossa 0,000 3,154 1,797 5,535 0,007 4,085 1,469 11,364

Ensiaputarvikkeita on aina saatavilla 
tuotantotiloissa

0,079 1,471 0,956 2,262

Avioehdoista on sovittu 0,041 1,575 1,018 2,437

Vakio 0,000 0,022

Eläintaudit tai eläinten 
tapaturmariski tasolla 3-5

0,000 10,722 3,109 36,972 0,043 2,521 1,028 6,178

Rakennusrikkoriski tasolla 3-5 0,067 0,344 0,110 1,077

Liiallisen fyysisen työkuormituksen 
riski tasolla 3-5

0,104 0,349 0,098 1,241

Vakio 0,866 1,096

Metsäomaisuuden tuhot: Riski on 
toteutunut

0,109 0,634 0,363 1,106

Ilmanvaihtohäiriöt: Riski on 
toteutunut

0,192 6,820 0,381 121,950

Automaatiojärjestelmien häiriöt: Riski 
on toteutunut

0,034 3,278 1,093 9,827

Vero-ongelmat: Riski on toteutunut 0,042 0,200 0,042 0,945

Tuotantopanosten toimitushäiriö: 
Riski on toteutunut

0,045 0,084 0,007 0,950

Liiallinen henkinen kuormitus, 
stressi: Riski on toteutunut

0,016 0,517 0,302 0,885 0,094 0,144 0,015 1,390

Vakio 0,000 1,458 0,000 0,039

Lopullinen malli vaiheesta 4

Merkit-
sevyys Exp(β)

95%  luottamusväli

Vaiheiden 2 ja 3 ryhmäkohtaiset 
monimuuttujamallit

Exp(β)

95% luottamusväli

Ryhmä A+D 
vaiheesta 3

Ryhmä B 
vaiheesta 2

Ryhmä C 
vaiheesta 2

Selitettävä muuttuja:                                                                          
investointisuunnitelma on ajan tasalla

Merkit-
sevyys
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Taulukko 6 esittää havaintojen ja lopullisen mallin arvojen yhteensopivuuden. Kaiken kaikkiaan 

malli tulkitsi 72,9 % kaikista havainnoista oikein ja ”Kyllä” havainnoista 80,8 % oikein. 

Yhteensopivuus on hyvä, koska se on korkeampi kuin ”kyllä” vastausten suhteellinen osuus 53 % 

(liite 2) havainnoista. Lopullisen mallin Hosmer-Lemershow-testin χ²:n tulos oli 7,533, jonka p-arvo 

on 0,376. Hosmer-Lemershow-testin nollahypoteesi on, että malli on yhteensopiva havaintojen 

kanssa. Koska p > 0,05, nollahypoteesi jäi voimaan, ja malli voitiin todeta yhteensopivaksi. Taulukko 

7 on esitetty kaksi pseudo-R2 lukua, jotka osoittavat mallille 30 % ja 40 % selitysastetta. Malli pystyy 

siis selittämään 30–40 % seurauksien hajonnasta. Pseudo-R2 luvut vaihtelevat, minkä vuoksi ne ovat 

suuntaa antavia. 

 

 

Taulukko 6 Aineiston havaintojen ja lopullisen mallin investointisuunnitelmat ajan tasalla -

muuttujan  yhteensopivuus. 

Havainnot 

Lopullinen malli 

Investointisuunnitelmat 
ovat ajan tasalla Yhteensopivuus 

Ei Kyllä 

Investointisuunnitelmat 
ovat ajan tasalla 

Ei 42 24 63,6 % 

Kyllä 15 63 80,8 % 

Yhteensopivuus yhteensä     72,9 % 

 

 

Taulukko 7 Lopullisen mallin Cox-Snellin ja Nagelkerken R2. 

  
 -2 log-

uskottavuus 
Cox-Snell  

R2 
Nagelkerke 

R2 
Lopullinen malli 147,806 0,297 0,397 
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6 Tulosten tarkastelu 

6.1 Tulokset ja tutkimuskysymykset 

Monivaiheinen menetelmä mahdollisti aineiston kaikkien muuttujien tutkimisen tutkimuskysymysten 

näkökulmasta. Liitteessä 3 esitellyt analyysin ensimmäisen vaiheen ristiintaulukoinnin tulokset 

olisivat olleet jo itsessään tarkastelun arvoisia. Heikkoutena oli, ettei niiden pohjalta voitu arvioida 

tekijöiden yhtäaikaista vaikutusta, mikä oli tämän tutkimuksen yksi tavoite. Analyysin seuraavat 

vaiheet mahdollistivat tekijöiden yhtäaikaisen tarkastelun, niin että voitiin luoda multinominaalinen 

malli, joka aineiston pohjalta vastasi tutkimuskysymyksiin. Tästä johtuen kaikkia aineiston 

havaintoja ei voitu kuitenkaan hyödyntää, koska niissä oli puutteita.  

 

Lopullisen mallin selitysaste sekä yhteensopivuus havaintojen kanssa olivat melko hyvät. Aineiston 

pohjalta ja käytetyn menetelmän avulla onnistuttiin jossain määrin vastaamaan kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin ja huomioimaan tekijöiden yhtäaikaisuus. Vaiheittainen analyysimenetelmä oli 

perusteltua, jotta analyysiin sisältyvien havaintojen määrä ei pienenisi rajusti. Taustalla on 

porrastetun regressioanalyysin heikkous: jos porrastettuun regressioanalyysiin olisi suoraan 

sisällytetty kaikki muuttujat, joista eliminointi olisi tapahtunut, olisi analyysiin sisältynyt vain ne 

havainnot, joissa on täydelliset vastaukset kaikkiin muuttujiin.  

 

Mitkä riskit ovat yhteydessä investointisuunnitelman käyttöön? Analyysissä luotu malli osoitti, että 

investointisuunnittelun käyttöön oli tilastollisesti merkitsevää yhteyttä eläinten hyvinvointiin sekä 

yrittäjän henkiseen hyvinvointiin liittyvillä riskeillä. Muillakin riskeillä oli tilastollisestikin 

merkittävää yhteyttä analyysin aiemmissa vaiheissa. Koska tavoitteena oli kuitenkin tutkia useiden 

eri tekijöiden yhtäaikaista vaikutusta, nousivat nämä kaksi riskiä esiin aineistosta tällä 

analyysimenetelmällä. Jos eläinten hyvinvointiin kohdistuneet riskit olivat tasoilla 3–5, oli 2,5 kertaa 

todennäköisempää, että investointisuunnitelma oli käytössä. Jos taas maatalousyrittäjää oli kohdannut 

liiallinen henkinen kuormitus tai stressi, investointisuunnitelma ei todennäköisesti ollut käytössä. 

 

Mitkä maatilan ja maatalousyrittäjän ominaisuudet ovat yhteydessä investointisuunnitelman 

käyttöön? Tilastollisesti merkitseviä tekijöitä olivat maatalousyrittäjällä oleva maatalousalan 

korkeakoulututkinto sekä peltopinta-alaltaan isompi tilakoko. Tuotantosuunnalla ei tässä 

tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta investointisuunnitelman käyttöön, mikä poikkeaa Hennessy 

ja O’Brien (2008) havainnosta. 
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Onko muiden riskienhallinnan ja maatilajohtamisen välineiden käytöllä vaikutusta 

investointisuunnitelman käyttöön? Tämän tutkimuksen analyysin alkuvaiheessa riskienhallinnan ja 

maatilajohtamisen välineiden käytöllä havaittiin vahva yhteys maatilan investointisuunnitelman 

käyttöön. Lopullisessa mallissa tilastollisesti merkitseviä välineitä olivat kuitenkin 

työvoimaresurssien ja työmäärän tasapainottaminen, luopumis- ja sukupolvenvaihdossuunnitelmat 

sekä tilan paloturvallisuus. 

 

6.2 Tulokset, teoreettinen tausta ja aiemmat tutkimukset 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty niin, että siitä pystyttiin riskin määritelmän 

mukaisesti arvioimaan riskitasot havaintokohtaisesti ja riskeittäin. Keskimäärin maatiloilla 

henkilöriskeistä korkeimmalla olivat tapaturman, ammattitaudin ja henkisen kuormituksen riskit. 

Markkinoilta tulevat tuotantovälineiden hintojen nousun ja tuottajahintojen laskun riskit sekä 

tuotantoon vaikuttavat sään ja konerikon riskit olivat myös korkealla tasolla tässä aineistossa. 

Tutkimuksessa käytetty riskin määritelmä ja luokittelu tuottivat tietoa kaikista riskeistä ja niiden 

riskitasoista, mutta riskistä riippuen havaintojen määrä saattoi vaihdella rajusti. Riskiarviot on 

kuvattu liitteessä 1. Kyselyaineistossa painottui kotieläintilojen osuus verrattuna kotieläintilojen 

osuuteen Suomen kaikista maatiloista. Tämä osaltaan voi selittää eläimiin liittyvän riskitekijän 

läsnäoloa lopullisessa mallissa. 

 

Tutkimuksen näkökulma investointisuunnitelmien käyttöön hyödynsi teoriaa kokonaisvaltaisesta 

riskienhallinnasta ja riskienhallinnan prosessista (Leppälä, 2016; ISO 31000, 2018). Kun yleisesti 

riskienhallinnan prosessi johtaa jonkin maatilajohtamisen tai riskienhallinnan välineen käyttöön, 

tässä tutkimuksessa pyrittiin tutkimaan investointisuunnitelman käyttöön johtaneita tekijöitä. 

Analyysin välivaiheissa, etenkin ristiintaulukoinnissa, nousikin esiin useiden riskien yhteys 

investointisuunnitelman käyttöön. Kun investointisuunnitelman käyttöön vaikuttavia muita tekijöitä 

arvioitiin useiden riskien kanssa yhtäaikaisesti, jotta voitiin myös kontrolloida mahdollinen maatilan 

ja maatalousyrittäjän ominaisuuksista johtuva harhaa, investointisuunnitelman käytön yhteydessä 

olevien riskien määrä väheni. 

 

Analyysin lopullisessa mallissa investointisuunnitelmien käytön todennäköisyyttä nosti kohonnut 

eläinten hyvinvointiin kohdistunut riski. Aiempien tutkimustulosten mukaan investointien tavoitteena 

voi olla parantaa tuotannon laatua, eläinten hyvinvointia ja sen seurantaa (Steeneveld & Hogeveen, 

2015; Parsons & Hoag, 2013; Niskanen & Heikkilä, 2019).  
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Mallin mukaan liiallisen henkisen kuormituksen ja stressin riskin toteutuminen vähensi 

investointisuunnitelmien käytön todennäköisyyttä. Investointien tavoitteena voi kuitenkin olla juuri 

työolosuhteiden parantaminen, työmenetelmien muuttaminen tai työmäärän vähentäminen (Mattila 

ym., 2007). Heikentyneen työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin on arvioitu vaikuttavan muun muassa 

juuri yrityksen kehittämiseen (Kallioniemi ym., 2012). Maaviljelijöiden on havaittu olevan muita 

pienyrittäjiä uupuneempia, minkä on havaittu olevan yhteydessä maanviljelijöiden lisääntyneeseen 

yrittäjämäisyyden vaatimukseen, joka on voinut johtaa ammatti-identiteettiä koettelevaan 

turhautumiseen (Vesala & Vesala, 2013). 

 

Ristiintaulukointi nosti aineistosta esiin riskitekijöitä, jotka kohotessaan ovat yhteydessä 

investointisuunnitelman käyttöön. Esimerkiksi hintariskin kohoamisesta voi päätellä, että heikentyvä 

tuottajahinta ohjaa investoimaan yksikkökustannuksien pienentämiseksi. Peltomaan pilaantumisen 

riskin kohoamisen yhteydessä on mahdollista, että investointi kohdistuu pellon kasvukunnon ja 

vesitalouden kehittämiseen tai lisäpellon hankintaan. Energian ja polttoaineen saatavuuteen 

kohdistuvan riskin kohoaminen oli myös yhteydessä investointisuunnitelman käyttöön, mistä voisi 

päätellä, että investointeja suunnitellaan tuotannon energiatehokkuuden tai -omavaraisuuden 

parantamiseksi. Merkillepantavaa oli, ettei ristiintaulukointi tai lopullinen malli osoittanut 

tilastollisesti merkitseviä viitteitä siitä, että investointisuunnitelman käyttö olisi yhteydessä 

matalampaan virheinvestoinnin riskiin tai virheinvestoinnin toteutumiseen. 

 

Tulosten perusteella peltopinta-alaltaan suuremmalla maatilalla investointisuunnitelma oli 

todennäköisemmin käytössä. Analyysin alkuvaiheessa nousi myös esiin yrittäjien ja muiden tilalla 

työskentelevien määrän vaikutus investointisuunnitelman käyttöön. Jos maatilalla ei ollut muita 

yrittäjän/yrittäjien lisäksi, ei työntekijöitä, perheenjäseniä tai yrittäjä ei ollut parisuhteessa, oli se 

yhteydessä investointisuunnitelmien vähempään käyttöön. Hennessyllä ja O’Brienilla (2008) oli 

vastaavia havaintoja. Yrittäjien tai muiden työhön osallistuvien lukumäärää kuvaavat muuttujat jäivät 

kuitenkin pois lopullisesta mallista. 

 

Vaikka edellä mainittu yrittäjäperheen koon tai työntekijöiden määrän vaikutus jäi pois lopullisesta 

mallista, malliin sisältyi kuitenkin työvoimaresurssien ja työmäärän tasapainottamista kuvaava 

muuttuja. Sen käyttö lisäsi investointisuunnitelman käytön todennäköisyyttä. Investoinnin 

tavoitteena voi olla työn tehokkuuteen, muotoon tai kokonaismäärään liittyvä muutos (Mattila ym., 
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2007). Investoinnin yhteydessä korostuu myös johtamis- ja organisointikyvyn tarpeen kasvu (Huirne, 

2003). Esimerkiksi navettainvestoinnissa työn kokonaismäärä voi yllättää (Niskanen, 2012). 

 

Jos maatilalla oli sukupolvenvaihdos- tai luopumissuunnitelma laadittu, lisäsi se 

investointisuunnitelman käytön todennäköisyyttä. Aiemmin on havaittu, että investointeja tehdään 

koneisiin ja rakennuksiin sukupolvenvaihdoksen jälkeen, ja että sukupolvenvaihdoksella ja tilasta 

luopumisella on yhteys tiettyyn maatilan elinkaaren vaiheeseen (Vuorinen, 2010).  

 

Maatalousyrittäjän maatalousalan korkeakoulututkinto lisäsi investointisuunnitelman käytön 

todennäköisyyttä. Salmisen (2012) mukaan maanviljelijöillä voi olla lisäkoulutustarvetta muun 

muassa juuri investointien suunnitteluun. Maanviljelijät saattavat tarvita koulutusta etenkin 

investointisuunnitelmien takaisinmaksuun ja kannattavuuteen liittyvien laskelmien tulkitsemiseksi 

(Manninen & Karhula, 2006). 

 

6.3 Tutkimuksen haasteet ja rajoitteet 

Tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty Webropol-kyselynä. Vastausprosentti oli 12, mikä on 

tyypillinen verkossa tehtäville kyselytutkimuksille (vrt. esim. Hulkkonen & Kaila, 2021). 

Vastaamatta jättäneiden ominaisuuksia ei tässä tutkimuksessa huomioitu ja sen mahdollisesti 

aiheuttamaa harhaa ei ole arvioitu. Aineiston sisällä esiintyneet puutteet koskivat eniten riskien 

vakavuuden arvioita. Tämä syynä saattoi olla, ettei riskin määritelmää ymmärretty tai vakavuuden 

arviointi oli haastavaa, jolloin se jätettiin tekemättä. Lopullisen mallin vetosuhteiden Exp(β) 

luottamusvälien suuri vaihtelu antaa viitteitä suuristakin poikkeamista.  

 

Investoinnit voidaan luokitella eri tavoin, ja niillä voi olla eri tavoitteita. Lisäksi investointi voi olla 

erilainen riippuen siitä, mihin riskeihin sillä halutaan vaikuttaa. Tämä näkyy siinä, mihin maatilan 

tuotantosuuntaan tai muuhun yritystoimintaan investointi kohdistuu. (Mattila ym., 2007). Tässä 

tutkimuksessa ei ollut tietoa siitä, mihin maatilan toimintaan investointisuunnitelma kohdistui tai mitä 

se sisälsi. On mahdollista, että tämän tiedon puute on aiheuttanut tuloksissa harhaa. 

 

Lisävaloa tähän tutkimukseen olisi tuonut tieto siitä, oliko kyseessä esimerkiksi rakennus- tai 

koneinvestointi tai esimerkiksi korjausinvestointi. Tämä olisi mahdollistanut erityyppisiin 

investointeihin liittyvien tekijöiden tutkimisen. Puutteesta huolimatta, tässä tutkimuksessa havaittiin 
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investointisuunnitelman käytöllä olevan yhteyksiä joihinkin riskeihin ja maatalousyrittäjän ja 

maatilan ominaisuuksiin. 

 

Tutkimuksen haasteista ja rajoitteista huolimatta tutkimuksessa esiin nousseet ilmiöt voivat esiintyä 

suomalaisilla maatiloilla, mikä tekee tuloksista tarpeellisia. Tulokset voidaan yleistää koskemaan 

kuitenkin vain tätä otosjoukkoa. 
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7 Johtopäätökset 

7.1 Investointien suunnitteluun vaikuttavat tekijät 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetty investointien ja investointisuunnittelun sekä riskienhallinnan 

kirjallisuudesta koottu teoreettinen synteesi mahdollisti investointisuunnitelman käytön tutkimisen 

harvinaisella tavalla. Tässä tutkimuksessa investointisuunnitelma käsitettiin teoreettisen synteesin 

pohjalta riskienhallinnan välineenä. Käytetyn analyysimenetelmän avulla laajasta aineistosta 

onnistuttiin löytämään joukko tekijöitä ja arvioimaan niiden yhtäaikaisvaikutus 

investointisuunnitelman käyttöön maatiloilla. 

 

Analyysimenetelmäksi valittu ristiintaulukoinnin ja usean porrastetun logistisen regressioanalyysin 

yhdistelmä osoittautui toimivaksi. Pelkästään jo ristiintaulukoinnin pohjalta on mahdollista käydä 

keskustelua esimerkiksi eri riskien ja investointisuunnitelman käytön yhteydestä, mutta porrastetun 

logistisen regression käyttö mahdollisti tekijöiden yhtäaikaisen tarkastelun. 

 

Investointisuunnitelmien ja maatilan sukupolvenvaihdos- ja luopumissuunnitelmien yhteys oli 

yllättävä verrattuna aiempiin tutkimuksiin maatilan elinkaaren vaiheen yhteydestä investointeihin 

(Rantamäki-Lahtinen & Väre, 2012). Maatilan elinkaaren vaiheessa, jossa maatalousyrittäjät ovat 

luopumassa tilasta esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen kautta, ei maatalousyrittäjillä ole havaittu 

halukkuutta investointeihin, mutta aloittavilla maatalousyrittäjillä kyllä. Tämän tutkimuksen tulos 

poikkeaa tästä, mutta voi selittyä sillä, että vastauksissa on annettu tietoa sekä jatkavan että luopuvan 

maatalousyrittäjän tilanteesta. Havainto on kiinnostava, koska se antaa viitteitä maatilojen 

yrittäjävaihdosten yhteydessä tapahtuvasta suunnitelmallisesta kehittämisestä. 

 

Ristiintaulukointi osoitti, että jos maatilalla työskentelee yrittäjä tai yrittäjät yksin ilman 

perheenjäsenten tai työntekijöiden apua, tai että työvoiman saatavuuteen kohdistunut riski on 

toteutunut, investointisuunnitelman käyttö oli vähäisempää. Eri tekijöiden yhtäaikainen tarkastelu 

lopullisessa mallissa toi kuitenkin esiin näkökulman, että investointisuunnitelmien käyttöön 

myötävaikuttaa työmäärän ja työvoimaresurssien tasapaino. Nämä havainnot antavat viitteitä, että 

maatilan työvoimaresurssin kokoa tai saatavuutta tärkeämpi asia on, että investointeja suunniteltaessa 

siihen saakka työvoimaresurssit ja työmäärä ovat olleet sopivassa suhteessa toisiinsa, eikä työ ole 

kuormittanut liikaa. 
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Edellä mainittua havaintoa vahvistaa sekin, että lopullinen malli paljasti liiallisen henkisen 

kuormituksen ja stressin vähentävän investointisuunnitelmien käyttöä. Tästä voikin päätellä, että 

liiallinen henkinen kuormitus ja stressi tai vastaavasti esimerkiksi työuupumus voi lamaannuttaa 

maatalousyrittäjän, eikä hän kykene johtamaan tilaa tai suunnittelemaan tulevia investointeja niin, 

että investointisuunnitelma olisi tehtynä tai että työmäärä ja työvoimaresurssit olisivat olleet 

tasapainossa.  

 

Analyysissä sekä ristiintaulukointivaiheessa että myös lopullisessa mallissa korostui voimakkaasti 

muiden maatilajohtamisen ja riskienhallintavälineiden yhteys investointisuunnitelman käyttöön. 

Ilmiön taustalla on todennäköisesti aiemmissa tutkimuksissa tunnistettu maatilayritysten 

menestystekijä: onnistuminen johtamisessa. Onnistumisen taustalla on havaittu olevan 

maatalousyrittäjän kyky yhdistää eri toimintoja sekä tarkastella omaa työtään kriittisesti (Rikkonen 

ym., 2008). Useiden riskienhallinnan strategioiden toteuttaminen on vastikään havaittu (Spiegel ym., 

2021) olevan yhteydessä maanviljelijöiden kokemaan korkeampaan resilienssiin, mikä käsitti heidän 

kestävyytensä, sopeutumiskyvyn ja muuntautumiskyvyn erilaisissa lyhyt- ja pitkäaikaisissa shokeissa 

ja paineissa. Tämä tutkimustulos antaa myös viitteitä, että johtamiskyvyn omaavilla 

maatalousyrittäjillä on laajasti eri johtamisen ja riskienhallinnan välineet käytössä ja he tunnistavat 

niiden tarpeen menestyäkseen tulevaisuudessa. 

 

Lopullinen malli sisälsi vain yhden riskitekijän, jonka kohoamisella oli yhteys 

investointisuunnitelman käyttöön. Eläinten hyvinvointiin kohdistunut kohonnut riski lisäsi 

investointisuunnitelman käyttöä. Tämä yhdessä aiempien tutkimusten (Steeneveld & Hogeveen, 

2015; Parsons & Hoag, 2013; Niskanen & Heikkilä, 2019) kanssa antaa osviittaa, että 

maatalousyrittäjät tunnistavat eläinten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä sekä 

ovat valmiita suunnittelemaan ja tekemään investointeja eläinten hyvinvointiin. 

 

7.2 Tutkimustarpeet 

Ristiintaulukointi yksinään sekä porrastettu logistinen regressio mahdollistivat 

investointisuunnitelman käytön yhteyden tutkimisen muihin muuttujiin. Tämä antaa aihetta tutkia 

menetelmää lisää, etenkin siitä näkökulmasta, mikä on useampia muuttujia sisältävän 

regressioanalyysin tuoma etu verrattuna yksittäisiin ristiintaulukointeihin. Lisätutkimuksella olisi 

tarvetta tuoda myös valoa siihen, onko yhteydessä kyse kausaliteetista vai enemminkin korrelaatiosta. 
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Koska tämä tutkimus ei sisältänyt tietoa investointisuunnitelmien tarkemmista sisällöistä, tulisi 

lisätutkimusta kohdistaa investointisuunnitelmien sisältöihin ja siihen, mitkä tekijät, ennen kaikkea 

riskit, vaikuttavat investointisuunnitelmien sisältöön ja kohteisiin. Tämä luo myös tarpeen saada 

lisätietoa, onko investointisuunnitelmien sisältöjä tarpeen kehittää esimerkiksi kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan näkökulmasta.  

 

Lisätutkimusta tulisi tehdä investointisuunnitelman ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan synteesin 

syventämiseksi ja vahvistamiseksi, jotta investointisuunnitelman tekemisen primäärinen motiivi 

ymmärrettäisiin. Milloin investointisuunnittelu on riskienhallinnan väline, ja milloin 

kokonaisvaltainen riskienhallinta osa investointien suunnittelua?  

 

Aineistossa havaitut puuteet koskivat ennen kaikkea riskien vakavuuden arviointia. Puute on tulevan 

tutkimuksen kannalta merkittävä ja tarjoaa uusia tutkimuskysymyksiä. Aiheutuivatko vakavuuden 

määrittelyssä ilmenneet puutteet kyselyn teknisestä toteutuksesta, kysymyksen tai riskin määritelmän 

epäselvyydestä vai riskin vakavuuden arvioinnin haasteellisuudesta? Tärkeää olisi ensi tilassa tutkia 

ne riskit, joiden kohdalla esiintyi merkittävästi puutteita, ja näiden riskien mahdolliset yhteiset tekijät. 

Lisäksi aineistossa esiintyvä otospopulaatiota suurempi kotieläintilojen painotus on kiinnostava 

ilmiö, ja antaa aihetta tutkia syitä, miksi kotieläintilat olivat kiinnostuneempia vastaamaan kyselyyn. 

 

Maatilojen riskienhallintaan liittyvään viestintään tulisi kiinnittää tulevissa tutkimuksissa huomiota, 

koska viestintä on osa riskienhallinnan prosessia (ISO 31000, 2018). Leppälä (2016) peräänkuuluttaa 

riskienhallinnan prosessin osana viestintää ja tiedottamista henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. 

Maatilojen viestinnän tutkiminen ja kehittäminen tältä osin olisi jatkossa tarpeen. 

 

7.3 Lopuksi 

Lopuksi on nostettava esiin maatalousalan korkeakoulututkinnon vaikutus investointisuunnitelmien 

käyttöön. Kuten aiemmin on tuotu esiin, investointisuunnitelmat sisältävät vaativia analyysejä ja 

laskelmia, joiden tulkintaan on havaittu maanviljelijöiden keskuudessa lisäkoulutuksen tarvetta. 

Yhteenvetona on mahdollista todeta, että maatalousalan korkeakoulututkinto tarjoaa hyviä 

edellytyksiä maatalousyrittäjien investointisuunnitteluun tai investointisuunnitelmien tulkintaan.  

 

Maataloudessa tapahtuvat investoinnit ovat jatkossakin yhteydessä maatalouden rakenteen 

kehittymiseen, ja investointeja tarvitaan tuotannosta poistuvan kapasiteetin korvaamiseen ja uuden 
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teknologian käyttöönottoon (Lehtonen ym., 2017). Maataloudessa tapahtuvien investointien 

vuotuinen arvo on hyvin merkittävä, joten on eduksi, että pienetkin investoinnit suunnitellaan huolella 

ja niihin liittyvät riskit huomioidaan. Maatalousalan korkeakoulutukseen ja sen houkuttelevuuteen 

tehtävät panostukset ovat tulevaisuudessakin tarpeen, jotta maataloudessa tapahtuvien investointien 

suunnitteluun ja riskienhallintaan löytyy osaamista. Toisaalta viljelijöiden henkisen hyvinvoinnin 

tukeminen ja uupumisen ennalta ehkäisy on tarpeen, jotta tarvittavia investointeja ei jäisi 

suunnittelematta. 

 

Viimeiseksi minun on kiitettävä perhettäni kannustamisesta ja joustavuudesta tämän tutkimuksen 

tekemiseksi, ohjaajiani Jarkko Leppälää ja Leena Rantamäki-Lahtista korvaamattomasta tuesta, 

Luonnonvarakeskuksen Rimsec- ja Fasari-tutkimushankkeita yhteistyöstä sekä kaikkia heitä, jotka 

ovat jakaneet omia ajatuksiaan tästä tutkimuksesta ennen sen julkaisua. 

 

  

Kuva 1 Jotkin investoinnit voivat tulla yllättäen. Tällöin uudis- tai korjausinvestoinnin suunnitteluun 
ei jää paljoa aikaa etenkin, jos tapaturma sattuu työhuipun ja sesongin aikana. Miten maatiloilla 
voitaisiin varautua yllättäviin investointeihin? Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kautta tämä asia 
tulisi maatiloilla pohdittua. Kuvaaja: Niko Hyppönen. 
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Liitteet 

1 Riskit, niiden riskitason keskiarvo ja mediaani, otosjoukon koko sekä toteutumien määrä 

edellisen vuoden aikana keväällä 2021 arvioiden. 

Laskettu Fasari-tutkimushankkeen kyselyaineiston pohjalta. 

Riskiluokka Riski N 
Riskitaso, 
keskiarvo 

Riskitaso, 
mediaani 

Riski 
toteutunut, 

N 

Omaisuus-
riskit 

Varkaus tai ilkivalta 404 2,55 3 36 

Kyberturvallisuusriski (tietoverkkovarkaus 
ym.) 

400 2,20 2 6 

Rakennusrikko 400 2,60 3 17 

Tulipalo 410 3,17 3 19 

Sähköjärjestelmäviat 401 2,65 3 26 

Vesijärjestelmän vuodot tai häiriöt 385 2,43 2 37 

Ilmanvaihtohäiriöt 334 1,61 1 6 

Automaatiojärjestelmien häiriöt 287 1,91 1 23 

Metsäomaisuuden tuhot 373 2,72 3 66 

Virheinvestoinnit 369 2,12 2 14 

Riittämätön vakuutusturva 376 2,16 2 3 

Talousriskit 

Hintariski 251 3,22 3 59 

Maksukyky vaarantunut 254 2,83 3 41 

Tuotantopanosten kustannusten nousu 240 3,44 4 104 

Maataloustukiin liittyvä ongelma 269 3,04 3 19 

Sopimusongelmat; 251 2,13 2 10 

Vero-ongelmat 254 2,04 2 12 

Taloudellinen riskinottokyky vaarantunut 247 2,38 2 25 

Talouden kirjanpidon ja seurannan 
ongelmat 

253 1,91 2 4 

Tuotanto-
riskit 

Merkittävä konerikko 376 3,25 3 69 

Tietokone- ja tiedonhallintaongelma 375 2,27 2 9 

Kasvitaudit 375 2,42 2 24 

Sääriski 348 3,41 3 104 

Eläintaudit tai eläinten tapaturmariski 256 2,98 3 39 

Energian tai polttoaineiden saatavuus 388 2,51 3 4 

Tuotantopanosten toimitushäiriö 370 2,39 2 8 

Työvoiman puute ja saatavuus 295 2,05 2 20 

Virheellinen informaatio 334 2,21 2 18 

Lomitusongelmat 231 2,20 2 36 

Urakointiongelmat 276 2,01 2 5 

Ongelmat ajankäytön suunnittelussa 320 2,28 2 39 

Organisointi- ja yhteistyöongelmat 320 1,95 2 9 

Maataloustuotannon imago 308 2,53 3 45 

Tuotannon keskeytys 344 2,63 3 6 
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Koneiden varaosien saatavuus 376 2,50 3 26 

Ympäristö-
riskit 

Lähivesistöjen rehevöityminen 325 1,66 1 9 

Muut vesistöpäästöt 310 1,65 1 3 

Peltomaan pilaantuminen 327 1,96 2 1 

Luonnon monimuotoisuus vaarantunut 313 1,68 1 4 

Jätteiden käsittelyongelmat 319 1,61 1 4 

Ilman saastuminen alueella 307 1,65 1 1 

Ympäristötuen ongelmat 322 2,41 3 3 

Sanktio tai valituksia tilalle 
ympäristöasioissa 

329 2,10 2 11 

Myrsky, ym. luonnontuhot 341 2,98 3 50 

Henkilöriskit 

Tapaturmariski 275 3,54 4 66 

Ammattitautiriski 275 3,24 3 22 

Kemikaalien käsittelyn riski 272 2,48 3 3 

Liiallinen fyysinen työkuormitus 263 3,13 3 56 

Liiallinen henkinen kuormitus, stressi 259 3,22 3 72 

Turvallisuusriski perheenjäsenelle 266 2,81 3 8 

Palkatun työvoiman turvallisuusriski 175 2,02 2 5 

Tilan vierailijoiden turvallisuusriski 206 1,70 1 0 

Sairaslomasijaisen saatavuus 222 2,98 3 28 

Viestintä ja ristiriidat perheen sisällä 237 2,20 2 20 

Viestintä ja ristiriidat tilan sidosryhmien 
kanssa 

239 2,02 2 2 

Huom! Sarakkeessa N on sen niiden havaintojen määrä, jolta kyseisen riskin riskitaso on voitu 

määrittää. 
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2 Kyselyssä esitetyt riskienhallinnan välineet sekä niiden käyttö 

Riskienhallinnan välineet ”Kyllä” 
Osuus, 
% (N = 

692) 

Yrittäjä on maatalousalan työterveyshuollon jäsen 360 52 % 

Maatilalla on kirjallinen pelastussuunnitelma 310 45 % 

Tilan vakuutusturva on kunnossa 644 93 % 

Taloudenhallinta ja kirjanpito on kunnossa 653 94 % 

Toimitilojen lukitukset kunnossa 344 50 % 

Maatilan tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta kunnossa 440 64 % 

Työvoimaresurssit tasapainotettu suhteessa työn määrään 388 56 % 

Maatilalla tehty ympäristösuunnitelma 373 54 % 

Omaisuusrekisteri laadittu 158 23 % 

Sopimukset dokumentoitu 474 68 % 

Koneiden käyttäjät ovat perehtyneet koneiden 
käyttöohjeisiin 

602 87 % 

Henkilönsuojaimia käytetään aina sitä vaativissa tilanteissa 574 83 % 

Riittävä osaaminen 566 82 % 

Työturvallisuus- tai ensiapukoulutus 397 57 % 

Maatilalla on riskienhallintasuunnitelma 142 21 % 

Sairaslomasijaisuudet järjestetty 256 37 % 

Tilalla sukupolvenvaihto- tai luopumissuunnitelma laadittu 72 10 % 

Investointisuunnitelmat ajan tasalla 386 56 % 

Kirjataan läheltä piti-tilanteita 50 7 % 

Tilan paloturvallisuus on kunnossa 542 78 % 

Työturvallisuusriskien kartoitus tehty 290 42 % 

Ensiaputarvikkeita on aina saatavilla tuotantotiloissa 452 65 % 

Ensiaputarvikkeita on aina mukana traktorissa 231 33 % 

Tilalla on suunnitelma eläintautiriskien hallintaan ja 
kriisitilanteita varten 

200 29 % 

Edunvalvontavaltuutukset ja testamentit kunnossa 257 37 % 

Avioehdoista on sovittu 201 29 % 
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3 Ristiintaulukoinnin tulokset 

Ristiintaulukointi: Dikotomisoidut riskitasot * Investointisuunnitelma on ajan tasalla  

Muuttuja, riskitaso dikotomisoitu, 0 = riskitaso 
1-2, 1 = riskitaso 3–5 

Investointisuunnitelma ajan tasalla 

Ei Kyllä 

Pearsonin χ², 
merkitsevyys 0 1 Havainnot 0 1 Havainnot 

Eläintaudit tai eläinten tapaturmariski 41,4 % 58,6 % 116 25,4 % 74,6 % 134 0,007 

Peltomaan pilaantuminen 72,8 % 27,2 % 147 59,8 % 40,2 % 179 0,014 

Hintariski 32,4 % 67,6 % 102 19,6 % 80,4 % 148 0,022 

Metsäomaisuuden tuhot 31,8 % 68,2 % 154 43,1 % 56,9 % 202 0,030 

Ilman saastuminen alueella 84,1 % 15,9 % 132 74,7 % 25,3 % 174 0,047 

Energian tai polttoaineiden saatavuus 55,1 % 44,9 % 167 45,0 % 55,0 % 211 0,052 

Rakennusrikko 37,2 % 62,8 % 172 46,7 % 53,3 % 212 0,061 

Tuotannon keskeytys 48,0 % 52,0 % 150 38,3 % 61,7 % 188 0,073 

Virheellinen informaatio 64,1 % 35,9 % 145 54,4 % 45,6 % 182 0,075 

Varkaus tai ilkivalta 47,1 % 52,9 % 170 38,4 % 61,6 % 216 0,088 

Automaatiojärjestelmien häiriöt 75,0 % 25,0 % 120 66,5 % 33,5 % 158 0,123 

Koneiden varaosien saatavuus 52,7 % 47,3 % 167 44,8 % 55,2 % 201 0,130 

Liiallinen fyysinen työkuormitus 21,8 % 78,2 % 110 29,6 % 70,4 % 152 0,158 

Jätteiden käsittelyongelmat 84,7 % 15,3 % 144 79,3 % 20,7 % 174 0,214 

Tulipalo 23,0 % 77,0 % 178 28,2 % 71,8 % 216 0,240 

Tuotantopanosten toimitushäiriö 55,7 % 44,3 % 158 49,8 % 50,2 % 205 0,261 

Sairaslomasijaisen saatavuus 38,9 % 61,1 % 90 31,8 % 68,2 % 132 0,277 

Työvoiman puute ja saatavuus 65,6 % 34,4 % 122 59,4 % 40,6 % 165 0,286 

Luonnon monimuotoisuus vaarantunut 81,9 % 18,1 % 138 77,0 % 23,0 % 174 0,293 

Organisointi- ja yhteistyöongelmat 64,2 % 35,8 % 137 69,7 % 30,3 % 178 0,309 

Myrsky, ym. luonnontuhot 30,0 % 70,0 % 150 25,1 % 74,9 % 187 0,319 

Sääriski 20,4 % 79,6 % 157 16,4 % 83,6 % 183 0,342 

Viestintä ja ristiriidat perheen sisällä 55,6 % 44,4 % 99 61,6 % 38,4 % 138 0,351 

Maksukyky vaarantunut 33,0 % 67,0 % 103 38,7 % 61,3 % 150 0,358 

Tilan vierailijoiden turvallisuusriski 73,6 % 26,4 % 87 79,0 % 21,0 % 119 0,363 

Maataloustuotannon imago 51,1 % 48,9 % 131 45,9 % 54,1 % 172 0,368 

Kemikaalien käsittelyn riski 46,9 % 53,1 % 113 41,5 % 58,5 % 159 0,377 

Vesijärjestelmän vuodot tai häiriöt 49,4 % 50,6 % 168 54,0 % 46,0 % 200 0,380 

Talouden kirjanpidon ja seurannan ongelmat 66,4 % 33,6 % 107 71,2 % 28,8 % 146 0,407 

Ilmanvaihtohäiriöt 82,1 % 17,9 % 145 85,2 % 14,8 % 176 0,445 

Liiallinen henkinen kuormitus, stressi 23,1 % 76,9 % 108 27,3 % 72,7 % 150 0,447 

Sopimusongelmat 57,7 % 42,3 % 104 62,3 % 37,7 % 146 0,460 

Ympäristötuen ongelmat 51,4 % 48,6 % 140 47,5 % 52,5 % 179 0,485 

Tapaturmariski 12,1 % 87,9 % 116 9,5 % 90,5 % 158 0,494 

Tuotantopanosten kustannusten nousu 15,3 % 84,7 % 98 18,4 % 81,6 % 141 0,527 

Urakointiongelmat 63,3 % 36,7 % 120 66,7 % 33,3 % 150 0,568 

Vero-ongelmat 67,0 % 33,0 % 106 63,9 % 36,1 % 147 0,617 

Taloudellinen riskinottokyky vaarantunut 50,0 % 50,0 % 106 53,2 % 46,8 % 141 0,619 

Ongelmat ajankäytön suunnittelussa 52,9 % 47,1 % 138 55,7 % 44,3 % 176 0,623 

Lomitusongelmat 57,0 % 43,0 % 107 60,2 % 39,8 % 118 0,631 

Kasvitaudit 52,9 % 47,1 % 172 50,5 % 49,5 % 192 0,649 
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Viestintä ja ristiriidat tilan sidosryhmien kanssa 62,4 % 37,6 % 101 65,2 % 34,8 % 138 0,651 

Virheinvestointi 63,6 % 36,4 % 154 65,7 % 34,3 % 201 0,691 

Sähköjärjestelmäviat 39,9 % 60,1 % 173 41,5 % 58,5 % 212 0,747 

Kyberturvallisuusriski (tietoverkkovarkaus ym.) 59,1 % 40,9 % 176 57,6 % 42,4 % 210 0,770 

Turvallisuusriski perheenjäsenelle 35,7 % 64,3 % 112 37,0 % 63,0 % 154 0,828 

Muut vesistöpäästöt 81,4 % 18,6 % 140 80,5 % 19,5 % 169 0,832 

Merkittävä konerikko 19,0 % 81,0 % 168 19,8 % 80,2 % 197 0,857 

Sanktio tai valituksia tilalle ympäristöasioissa 63,8 % 36,2 % 149 64,6 % 35,4 % 178 0,873 

Riittämätön vakuutusturva 61,7 % 38,3 % 162 62,5 % 37,5 % 200 0,880 

Lähivesistöjen rehevöityminen 81,0 % 19,0 % 147 80,5 % 19,5 % 174 0,911 

Maataloustukiin liittyvä ongelma 27,2 % 72,8 % 114 26,6 % 73,4 % 154 0,917 

Tietokone- ja tiedonhallintaongelma 62,7 % 37,3 % 166 54,0 % 46,0 % 202 0,930 

Palkatun työvoiman turvallisuusriski 64,1 % 35,9 % 78 63,9 % 36,1 % 97 0,980 

Ammattitautiriski 22,6 % 77,4 % 115 22,5 % 77,5 % 160 0,983 

 

Ristiintaulukointi: Riski toteutunut * Investointisuunnitelma on ajan tasalla  

Muuttuja, riski toteutunut 

Investointisuunnitelma ajan tasalla 

Ei Kyllä 

Pearsonin χ², 
merkitsevyys 0 1 Havainnot 0 1 Havainnot 

Vero-ongelmat 96,4 % 3,6 % 277 99,4 % 0,6 % 356 0,005 

Liiallinen henkinen kuormitus, stressi 85,3 % 14,7 % 286 92,0 % 8,0 % 374 0,007 

Tuotantopanosten toimitushäiriö 98,0 % 2,0 % 301 99,7 % 0,3 % 380 0,026 

Liiallinen fyysinen työkuormitus 88,8 % 11,2 % 286 93,6 % 6,4 % 374 0,029 

Automaatiojärjestelmien häiriöt 98,3 % 1,7 % 299 95,5 % 4,5 % 379 0,040 

Maksukyky vaarantunut 91,3 % 8,7 % 277 95,2 % 4,8 % 356 0,049 

Työvoiman puute ja saatavuus 95,7 % 4,3 % 301 98,2 % 1,8 % 380 0,057 

Taloudellinen riskinottokyky vaarantunut 94,6 % 5,4 % 277 97,2 % 2,8 % 356 0,095 

Metsäomaisuuden tuhot 88,3 % 11,7 % 299 92,1 % 7,9 % 379 0,096 

Maataloustuotannon imago 91,7 % 8,3 % 301 94,7 % 5,3 % 380 0,112 

Ongelmat ajankäytön suunnittelussa 92,7 % 7,3 % 301 95,5 % 4,5 % 380 0,114 

Muut vesistöpäästöt 100,0 % 0,0 % 285 99,2 % 0,8 % 364 0,124 

Ilmanvaihtohäiriöt 99,7 % 0,3 % 299 98,7 % 1,3 % 379 0,174 

Talouden kirjanpidon ja seurannan 
ongelmat 

98,9 % 1,1 % 277 99,7 % 0,3 % 356 0,206 

Rakennusrikko 98,3 % 1,7 % 299 96,8 % 3,2 % 379 0,217 

Turvallisuusriski perheenjäsenelle 98,3 % 1,7 % 286 99,2 % 0,8 % 374 0,271 

Ammattitautiriski 95,8 % 4,2 % 286 97,3 % 2,7 % 374 0,280 

Viestintä ja ristiriidat perheen sisällä 96,2 % 3,8 % 286 97,6 % 2,4 % 374 0,285 

Ilman saastuminen alueella 100,0 % 0,0 % 285 99,7 % 0,3 % 364 0,376 

Peltomaan pilaantuminen 100,0 % 0,0 % 285 99,7 % 0,3 % 364 0,376 

Lomitusongelmat 97,0 % 6,0 % 301 95,5 % 4,5 % 380 0,377 

Varkaus tai ilkivalta 95,7 % 4,3 % 299 94,2 % 5,8 % 379 0,395 

Ympäristötuen ongelmat 99,3 % 0,7 % 285 99,7 % 0,3 % 364 0,426 

Riittämätön vakuutusturva 99,3 % 0,7 % 299 99,7 % 0,3 % 379 0,430 

Jätteiden käsittelyongelmat 99,6 % 0,4 % 285 99,2 % 0,8 % 364 0,445 

Luonnon monimuotoisuus vaarantunut 99,6 % 0,4 % 285 99,2 % 0,8 % 364 0,445 

Sairaslomasijaisen saatavuus 95,1 % 4,9 % 286 96,3 % 3,7 % 374 0,467 

Urakointiongelmat 99,0 % 1,0 % 301 99,5 % 0,5 % 380 0,475 
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Tapaturmariski  90,9 % 9,1 % 286 89,3 % 10,7 % 374 0,496 

Tietokone- ja tiedonhallintaongelma 99,0 % 1,0 % 301 98,4 % 1,6 % 380 0,509 

Tulipalo 97,7 % 2,3 % 299 96,8 % 3,2 % 379 0,518 

Vesijärjestelmän vuodot tai häiriöt 95,3 % 4,7 % 299 94,2 % 5,8 % 379 0,518 

Koneiden varaosien saatavuus 95,8 % 4,3 % 301 96,6 % 3,4 % 380 0,544 

Eläintaudit tai eläinten tapaturmariski 93,7 % 6,3 % 301 94,7 % 5,3 % 380 0,558 

Sääriski 86,0 % 14,0 % 301 84,5 % 15,5 % 380 0,566 

Virheinvestoinnit 97,7 % 2,3 % 299 98,2 % 1,8 % 379 0,653 

Sähköjärjestelmäviat 96,7 % 3,3 % 299 96,0 % 4,0 % 379 0,674 

Merkittävä konerikko 89,4 % 10,6 % 301 90,3 % 9,7 % 380 0,701 

Kemikaalien käsittelyn riski 99,7 % 0,3 % 286 99,5 % 0,5 % 374 0,726 

Hintariski 90,3 % 9,7 % 277 91,0 % 9,0 % 356 0,745 

Myrsky, ym. luonnontuhot 91,9 % 8,1 % 285 92,6 % 7,4 % 364 0,757 

Tuotannon keskeytys 99,0 % 1,0 % 301 99,2 % 0,8 % 380 0,774 

Sopimusongelmat 98,6 % 1,4 % 277 98,3 % 1,7 % 356 0,809 

Energian tai polttoaineiden saatavuus 99,3 % 0,7 % 301 99,5 % 0,5 % 380 0,815 

Viestintä ja ristiriidat tilan sidosryhmien 
kanssa 

99,7 % 0,3 % 286 99,7 % 0,3 % 374 0,849 

Kyberturvallisuusriski 
(tietoverkkovarkaus ym.) 

99,3 % 0,7 % 299 99,2 % 0,8 % 379 0,853 

Palkatun työvoiman turvallisuusriski 99,3 % 0,7 % 286 99,2 % 0,8 % 374 0,880 

Maataloustukiin liittyvä ongelma 97,1 % 2,9 % 277 96,9 % 3,1 % 356 0,883 

Sanktio tai valituksia tilalle 
ympäristöasioissa 

98,2 % 1,8 % 285 98,4 % 1,6 % 364 0,917 

Kasvitaudit 96,7 % 3,3 % 301 96,6 % 3,4 % 380 0,943 

Lähivesistöjen rehevöityminen 98,6 % 1,4 % 285 98,6 % 1,4 % 364 0,974 

Virheellinen informaatio 97,3 % 2,7 % 301 97,4 % 2,6 % 380 0,983 

Tuotantopanosten kustannusten nousu 83,8 % 16,2 % 277 83,7 % 16,3 % 356 0,987 

Organisointi- ja yhteistyöongelmat 98,7 % 1,3 % 301 98,7 % 1,3 % 380 0,988 

Tilan vierailijoiden turvallisuusriski 100,0 % 0,0 % 286 100,0 % 0,0 % 374   

 

Ristiintaulukointi: Riskienhallinnan välineet * Investointisuunnitelma on ajan tasalla  

Muuttuja, 1 = väline on 
käytössä/kunnossa, 0 = ei ole 

Investointisuunnitelma ajan tasalla 

Ei Kyllä 
Pearsonin χ², 
merkitsevyys 0 1 Havainnot 0 1 Havainnot 

Yrittäjä on maatalousalan 
työterveyshuollon jäsen 

53,6 % 46,4 % 306 43,5 % 56,5 % 386 0,008 

 Maatilalla on kirjallinen 
pelastussuunnitelma 

61,8 % 38,2 % 306 50,0 % 50,0 % 386 0,002 

Tilan vakuutusturva on kunnossa 12,7 % 87,3 % 306 2,3 % 97,7 % 386 0,000 

Taloudenhallinta ja kirjanpito on 
kunnossa 

33,0 % 27,3 % 306 1,6 % 98,4 % 386 0,000 

Toimitilojen lukitukset kunnossa 58,5 % 41,5 % 306 43,8 % 56,2 % 386 0,000 

Maatilan tieto- ja kyberturvallisuuden 
hallinta kunnossa 

48,4 % 51,6 % 306 26,9 % 73,1 % 386 0,000 

Työvoimaresurssit tasapainotettu 
suhteessa työn määrään 

56,5 % 43,5 % 306 33,9 % 66,1 % 386 0,000 

Maatilalla tehty ympäristösuunnitelma 52,0 % 48,0 % 306 41,5 % 58,5 % 386 0,006 

Omaisuusrekisteri laadittu 85,0 % 15,0 % 306 71,0 % 29,0 % 386 0,000 
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Sopimukset dokumentoitu 41,2 % 58,8 % 306 23,8 % 76,2 % 386 0,000 

Koneiden käyttäjät ovat perehtyneet 
koneiden käyttöohjeisiin 

24,5 % 75,5 % 306 3,9 % 96,1 % 386 0,000 

Henkilönsuojaimia käytetään aina sitä 
vaativissa tilanteissa 

27,5 % 72,5 % 306 8,8 % 91,2 % 386 0,000 

Riittävä osaaminen 29,4 % 70,6 % 306 9,3 % 90,7 % 386 0,000 

Työturvallisuus- tai ensiapukoulutus 50,3 % 49,7 % 306 36,5 % 63,5 % 386 0,000 

Maatilalla on 
riskienhallintasuunnitelma 

86,6 % 13,4 % 306 73,8 % 26,2 % 386 0,000 

Sairaslomasijaisuudet järjestetty 74,2 % 25,8 % 306 54,1 % 45,9 % 386 0,000 

Tilalla sukupolvenvaihto- tai 
luopumissuunnitelma laadittu 

95,8 % 4,2 % 306 84,7 % 15,3 % 386 0,000 

Kirjataan läheltä piti-tilanteita 95,8 % 4,2 % 306 90,4 % 9,6 % 386 0,007 

Tilan paloturvallisuus on kunnossa 35,9 % 64,1 % 306 10,4 % 89,6 % 386 0,000 

Työturvallisuusriskien kartoitus tehty 69,3 % 30,7 % 306 49,2 % 50,8 % 386 0,000 

Ensiaputarvikkeita on aina saatavilla 
tuotantotiloissa 

46,7 % 53,3 % 306 25,1 % 74,9 % 386 0,000 

Ensiaputarvikkeita on aina mukana 
traktorissa  

75,2 % 24,8 % 306 59,8 % 40,2 % 386 0,000 

Tilalla on suunnitelma eläintautiriskien 
hallintaan ja kriisitilanteita varten 

81,0 % 19,0 % 306 63,2 % 36,8 % 386 0,000 

Edunvalvontavaltuutukset ja 
testamentit kunnossa 

72,5 % 27,5 % 306 55,2 % 44,8 % 386 0,000 

Avioehdoista on sovittu 80,7 % 19,3 % 306 63,2 % 36,8 % 386 0,000 

 

 

Ristiintaulukointi: Riskienhallinnan välineet * Investointisuunnitelma on ajan tasalla  

Muuttuja, 1 = ominaisuus on, 0 = ei ole 

Investointisuunnitelma ajan tasalla 

Ei Kyllä 
Pearsonin χ², 
merkitsevyys 0 1 Havainnot 0 1 Havainnot 

Ei muita työskentele tilalla 63,0 % 37,0 % 305 74,6 % 25,4 % 382 0,000 

Liikevaihto; Alle 100 000 EUR 39,5 % 60,5 % 306 58,0 % 42,0 % 386 0,000 

Pinta-ala yli 50 ha (vs. alle 50 ha) 58,5 % 41,5 % 306 38,9 % 61,1 % 386 0,000 

Päätuotantosuuntana muu kasvintuotanto 86,9 % 13,1 % 306 95,3 % 4,7 % 386 0,000 

Parisuhteessa 39,7 % 60,3 % 302 29,3 % 70,7 % 386 0,004 

Koulutus: maatalousalan 
korkeakoulututkinto 

87,2 % 12,8 % 305 79,5 % 20,5 % 385 0,007 

Liikevaihto; Yli 400 000 EUR 94,4 % 5,6 % 306 88,6 % 11,4 % 386 0,007 

Perheenjäseniä osallistuu työhön 
(ympärivuotisesti tai tilapäisesti) 

48,5 % 51,5 % 305 38,5 % 61,5 % 382 0,008 

Päätoiminen maatalousyrittäjä (vs. osa-
aikainen) 

26,6 % 73,4 % 304 19,8 % 80,2 % 384 0,030 

Liikevaihto; 300 000–400 000 EUR 97,1 % 2,9 % 306 93,5 % 6,5 % 386 0,033 

Muu toiminta: Viljan viljely 73,8 % 26,2 % 252 66,3 % 33,7 % 312 0,055 

Palkattua perheen ulkopuolista työvoimaa 
kausiluonteisesti 

91,5 % 8,5 % 305 87,2 % 12,8 % 382 0,072 

Liikevaihto; 100 000–200 000 EUR 78,1 % 21,9 % 306 72,3 % 27,7 % 386 0,079 

Koulutus: ei ammatillista koulutusta 95,4 % 4,6 % 305 97,4 % 2,6 % 385 0,156 

Metsäpinta-ala; 150–200 ha 94,8 % 5,2 % 306 92,2 % 7,8 % 386 0,182 

Liikevaihto; 200 000–300 000 EUR 91,2 % 8,8 % 306 88,1 % 11,9 % 386 0,188 
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Metsäpinta-ala; 50 ha 52,9 % 47,1 % 306 57,8 % 42,2 % 386 0,204 

Muu toiminta: Lypsykarjatalous 97,2 % 2,8 % 252 95,2 % 4,8 % 312 0,216 

Päätuotantosuuntana lypsykarjatalous 74,8 % 25,2 % 306 71,0 % 29,0 % 386 0,259 

Muu toiminta: Porotalous 99,6 % 0,4 % 252 100,0 
% 

0,0 % 312 0,265 

Muu toiminta: Metsätalous 30,6 % 69,4 % 252 34,9 % 65,1 % 312 0,271 

Päätuotantosuuntana hevoset 98,4 % 1,6 % 306 99,2 % 0,8 % 386 0,295 

Palkattua perheen ulkopuolista työvoimaa 
ympärivuotisesti 

94,1 % 5,9 % 305 92,1 % 7,9 % 382 0,319 

Päätuotantosuuntana siipikarjatalous 98,0 % 2,0 % 306 96,9 % 3,1 % 386 0,346 

Päätuotantosuuntana viljan viljely 62,1 % 37,9 % 306 58,8 % 41,2 % 386 0,381 

Päätuotantosuuntana sikatalous 9,7 % 3,3 % 306 95,6 % 4,4 % 386 0,443 

Koulutus: maatalousalan perustutkinto 47,2 % 52,8 % 305 49,9 % 50,1 % 385 0,488 

Metsäpinta-ala; 50–100 ha 73,5 % 26,5 % 306 71,2 % 28,8 % 386 0,505 

Metsäpinta-ala; Yli 200 ha 94,4 % 5,6 % 306 93,3 % 6,7 % 386 0,523 

Koulutus: lyhyet alan ammatilliset 
koulutukset (kurssit) 

78,4 % 21,6 % 305 80,3 % 19,7 % 385 0,540 

On muuta toimintaan vähintään 1 46,4 % 53,6 % 306 48,7 % 51,3 % 386 0,548 

Ikä alle 50 vuotta (vs. yli 50 vuotta) 60,8 % 39,2 % 306 58,8 % 41,2 % 386 0,599 

Metsäpinta-ala; 100–150 ha 85,3 % 14,7 % 306 86,5 % 13,5 % 386 0,642 

Koulutus: muun alan perustutkinto 68,9 % 31,1 % 305 70,4 % 29,6 % 385 0,663 

Sukupuoli: nainen (vs. mies)1 84,9 % 14,1 % 304 83,1 % 16,1 % 384 0,744 

Muu toiminta: Muu nautakarjatalous 90,9 % 9,1 % 252 90,1 % 9,9 % 312 0,745 

On muuta toimintaan vähintään 2 tai 
enemmän 

71,2 % 28,8 % 306 70,5 % 29,5 % 386 0,824 

Muu toiminta: Siipikarjatalous 99,2 % 0,8 % 252 99,0 % 1,0 % 312 0,833 

Koulutus: muun alan korkeakoulututkinto 87,5 % 12,5 % 305 87,0 % 13,0 % 385 0,836 

Muu toiminta: Maatilamatkailu 96,8 % 3,2 % 252 97,1 % 2,9 % 312 0,841 

Päätuotantosuuntana muu eläintuotanto 97,7 % 2,3 % 306 97,9 % 2,1 % 386 0,847 

Muu toiminta: Muu kasvintuotanto, mikä? 85,7 % 14,3 % 252 86,2 % 13,8 % 312 0,864 

Muu toiminta: Sikatalous 99,6 % 0,4 % 252 99,7 % 0,3 % 312 0,880 

Muu toiminta: Hevoset 96,0 % 4,0 % 252 96,2 % 3,8 % 312 0,941 

Päätuotantosuuntana muu nautakarjatalous 85,3 % 14,7 % 306 85,2 % 14,8 % 386 0,982 

1 Osa vastauksista ei tiedossa, jolloin %-osuudet eivät tule täyteen 

 

 

 

 

  



49 
 
 

4 Vaiheiden 2 ja 3 porrastetun logistisen regressioanalyysin tulokset 

 

  

alaraja yläraja alaraja yläraja

Muu eläintuotanto (on regression lähtökohta 
ja sisältyy vakioon)

0,051

Lypsykarjatalous 0,819 1,155 0,336 3,965

Muu nautakarjatalous 0,606 1,395 0,394 4,938

Sikatalous 0,751 0,785 0,176 3,507

Siipikarjatalous 0,794 1,245 0,240 6,463

Viljan viljely 0,335 1,834 0,534 6,298

Muu kasvintuotanto 0,345 0,518 0,132 2,027

Hevostalous 0,444 0,474 0,070 3,206

Ryhmä A Ei muita työskentele tilalla 0,124 0,711 0,460 1,098

Parisuhteessa 0,084 1,396 0,957 2,038

Päätoiminen yrittäjä; Kyllä 0,099 1,493 0,928 2,402

Muu toiminta: viljan viljely 0,128 1,402 0,908 2,164

Peltopinta-ala yli 50 ha 0,089 1,442 0,945 2,201 0,000 2,511 1,686 3,741

Liikevaihto; Alle 100 000 EUR 0,092 0,658 0,405 1,070

Koulutus: maatalousalan korkeakoulututkinto 0,154 1,421 0,877 2,302 0,006 2,171 1,244 3,789

Vakio 0,380 0,544

Eläintaudit tai eläinten tapaturmariski tasolla 3-5 0,000 10,722 3,109 36,972

Rakennusrikkoriski tasolla 3-5 0,067 0,344 0,110 1,077

Liiallisen fyysisen työkuormituksen riski tasolla 
3-5

0,104 0,349 0,098 1,241

Vakio 0,866 1,096

Metsäomaisuuden tuhot: Riski on toteutunut 0,109 0,634 0,363 1,106

Ilmanvaihtohäiriöt: Riski on toteutunut 0,192 6,820 0,381 121,950

Automaatiojärjestelmien häiriöt: Riski on 
toteutunut

0,034 3,278 1,093 9,827

Vero-ongelmat: Riski on toteutunut 0,042 0,200 0,042 0,945

Tuotantopanosten toimitushäiriö: Riski on 
toteutunut

0,045 0,084 0,007 0,950

Liiallinen henkinen kuormitus, stressi:Riski on 
toteutunut

0,016 0,517 0,302 0,885

Vakio 0,000 1,458

Maatilan tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 
kunnossa:on

0,051 1,447 0,998 2,099 0,015 1,693 1,107 2,588

Työvoimaresurssit tasapainotettu suhteessa 
työn määrään:on

0,007 1,635 1,144 2,337 0,013 1,692 1,118 2,560

Sopimukset dokumentoitu:on 0,042 1,482 1,015 2,165

Koneiden käyttäjät ovat perehtyneet koneiden 
käyttöohjeisiin:on

0,004 2,608 1,346 5,052 0,004 3,028 1,416 6,474

Riittävä osaaminen:on 0,080 1,589 0,947 2,665 0,113 1,609 0,894 2,898

Tilalla sukupolvenvaihto- tai 
luopumissuunnitelma laadittu:on

0,002 2,850 1,460 5,560 0,001 4,260 1,874 9,682

Tilan paloturvallisuus on kunnossa:on 0,000 2,346 1,460 3,768 0,000 3,154 1,797 5,535

Ensiaputarvikkeita on aina saatavilla 
tuotantotiloissa:on

0,075 1,418 0,965 2,085 0,079 1,471 0,956 2,262

Tilalla on suunnitelma eläintautiriskien 
hallintaan ja kriisitilanteita varten:on

0,030 1,557 1,044 2,322

Avioehdoista on sovittu:on 0,001 1,983 1,346 2,921 0,041 1,575 1,018 2,437

Vakio 0,000 0,045

Huom. Lihavoidut muuttujat siirtyivät aina seuraavaan vaiheeseen. Poistetut 
muuttujat eliminoitiin porrastetun logistisen regression menetelmässä.

Vaiheen 2 ryhmäkohtaiset 
mallit

Vaiheen 3 malli ryhmistä A+D

Merkit-
sevyys Exp(β)

95% luottamusväliSelitettävä muuttuja:                                                                          
investointisuunnitelma on ajan tasalla
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5 Maatilan riskikartta 

 

 

(Rautiainen;Griffin;& Leppälä, 2021) 


