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Tiivistelmä: Suomen Euroopan unionin liittymissopimukseen sisällytettiin 141 artikla. Suomella on tällä 
hetkellä nelivuotinen päätös artiklasta 141:stä, joka päättyy vuoden 2003 lopussa. Suomella ei ole toistaiseksi 
valtuuksia maksaa tukea kuin sen ajan, joka Suomen maataloudelta menee EU-jäsenyyteen sopeutumiseen. 
 
Maidontuotannon laskeva tulokehitys ja suuri työmäärä ovat nopeuttaneet ja lisänneet maidontuotannosta 
luopumista ja/tai kasvinviljelyyn siirtymistä. Maidontuotanto on kuitenkin merkittävin kotieläinsektorin kan-
sallisen tuen saajista.  
 
Tämän tutkimuksen pääpaino on A- ja B-alueen maidontuotantotilojen tuloksen ja kannattavuuden selvittä-
misessä vuoteen 2004 saakka ja vakavien vaikeuksien tuen tarpeen arvioinnissa A ja B-alueiden maidontuo-
tantotiloille. Lisäksi selvitettiin maitotilojen reaaliprosessista aiheutuvia vakavia vaikeuksia 
 
Suomessa luonnonolosuhteet aiheuttavat maidontuotantotiloille monia lisäkustannuksia. Haitat ovat pysyviä 
ja tilakoon kasvulla näitä kustannuksia ei voida kokonaan poistaa, koska Suomessa joudutaan toimimaan 
paljon suuremmalla alueella ja lyhyemmällä kasvukaudella. Maatalouden teknologisessa kehityksessä Keski-
Eurooppa menee Suomen edellä ja työvoimatarpeen kausiluonteisuus luo omat ongelmansa maidontuotannon 
harjoittamiseen. 
 
Maitotilojen tulos- ja kannattavuuskehitys on ollut A- ja B-tukialueilla heikkoa. Kannattavuuteen on vaikut-
tanut osaltaan mm. vuosittain laskeva maidon 141-tuki. Kokonaistuotot olivat A- ja B-tukialueen maitotiloil-
la keskimäärin 82 700 € vuonna 2000. Kokonaiskustannukset olivat noin 101 000 € tilaa kohden. 
 
Maidontuotannon kannattavuusnäkymät heikkenevät edelleen tulevaisuudessa tämänhetkisestä heikosta ny-
kytasosta huolimatta. Eteläsuomalaisilla maitotiloilla saavutettiin esimerkiksi vuonna 2000 vain noin 58 % 
asetetuista viljelijäperheen palkka- ja oman pääoman korkotavoitteista.  Maitotilojen kannalta 141-tuki on 
merkittävä kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Arvion mukaan kannattavuuskerroin oli keskimäärin 0,60 
vuonna 2003, jos 141-tuki lakkautetaan, kannattavuuskerroin laskee 0,45:een jo vuonna 2004. Lisäksi Euroo-
pan Komission esittämän Agenda 2000 välitarkistusesityksen mukaan maidontuotannon taloudelliset toimin-
taedellytykset tulevat heikkenemään koko Suomessa vielä Agenda 2000:n perusteella tehtyjä arvioita enem-
män.  
 
Etelä-Suomessa tukialueiden A- ja B maitotiloille aiheutuu toimintaympäristöstä suurta epävarmuutta 141-
neuvotteluista, EU-komission välitarkistusesityksestä ja lisäksi vielä maailmankaupan vapauttamista koske-
vista ehdotuksista johtuen. Harjoitetun maatalouspolitiikan suunnan muutokset vaikuttavat välillisesti tai ai-
van suoraan suomalaisten maidontuottajien toimintaedellytyksiin ja usein heikentäen niitä. 
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Research findings on the need for dairy production prolonged aid of article 141  
 
Jukka Pekonniemi, Timo Karhula and Matti Ylätalo  
 
Abstract: Article 141 was included in Finland’s Treaty to the European Union. Currently Finland has four 
years Regulation of article 141which is valid until the end of 2003. For the time being Finland does not have 
the mandate for national agricultural aid payment except during the period required for the adaptation of the 
Finnish agriculture to the EU’s membership.  
 
The decreasing income development of dairy production and the immense amount of work have been the 
causes for acceleration of quitting dairy production and the increased shift to crop farming production line on 
many dairy farms. However, dairy production is the most significant livestock production sector which is 
recipient of the national aid. 
 
The main task of this research is to analyse the return and profitability of the dairy farms in A and B aid areas 
until the year 2004 as well as to evaluate the need for aid by dairy farms which are in difficult situations in A 
and B aid areas. Additionally the severe problems caused by the dairy farms’ real process were studied in the 
research.  
 
In Finland, the natural environment causes numerous extra costs for dairy farms. The disadvantages are per-
manent and people can not get rid of these costs totally by increasing the farm size, because people in Finland 
are obliged to work on much wider area and within shorter growing season. In regard to agricultural techno-
logical development Middle Europe is by far ahead of Finland. The seasonal labour force need creates also 
problems for practising dairy production. 
 
The return and profitability development of dairy farms have been poor in A and B aid areas. The annually 
decreasing article 141’s aid for milk has had impact partly on the profitability of dairy production. The total 
return of dairy farms in A and B aid areas were on an average 82 700 € in the year 2000 while the total costs 
were about 101 000 € per farm. 
 
The profitability development of dairy production is going to be worse in the future despite the poor level 
prevailing at present. For example, in the year 2000 only 58% of targeted own capital interest and farm fam-
ily wage was obtained on dairy farms in Southern Finland. As regards dairy farms, the 141 aid is a significant 
determinant factor of profitability. According to estimation the profitability rate was on an average 0.6 in the 
year 2003. If the 141 aid is banned the profitability rate will decrease to 0.45 already in the year 2004.  Addi-
tionally according to Agenda 2000 intermediate inspection report presented by the EU Commission, the eco-
nomic operational environment of dairy production in whole Finland will be less effective than it was pre-
dicted on the basis of Agenda 2000.  
 
On account of the 141 negotiation, the EU Commission’s intermediate inspection report and the proposals 
concerning the World Trade Liberalization, there will be tremendous uncertainty in the operational environ-
ment of dairy farms in Southern Finland. Changes in the direction of the practised Agricultural Policy affect 
indirectly or directly the operational environment of the Finnish dairy producers thereby usually weakening 
them. 
___________________________________________________________________________ 
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Esipuhe 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli Etelä-Suomessa 141-tukialueella toimivien maitotilojen 
tuloksen ja kannattavuuden selvittäminen sekä 141-tuen tarpeen arviointi. Tutkimusaineistona 
käytettiin MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotilojen aineistoa. Lisäksi tutkimuk-
sessa tarkasteltiin maitotilojen reaaliprosessia, millä pyrittiin selvittämään taloudellisten tun-
nuslukujen taustalla olevia eri tekijöitä, jotka eivät suoraan näy rahaprosessin tunnusluvuista. 
Reaaliprosessista aiheutuvia vakavia vaikeuksia arvioitiin kirjallisuuteen perustuen ja pitämällä 
asiantuntijapaneelit 1) lypsylehmien rehustukseen ja ruokintaan sekä 2) maatalouden luonnon-
olosuhteisiin ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä.  
 
Tutkimuksen alkuosassa on selvitetty myös maidontuotantotilojen rakennekehitystä, investoin-
teja ja maidontuotannon kerrannaisvaikutuksia. Lisäksi tutkimukseen sisältyi maidontuotanto-
tilojen kansainvälistä vertailua tulo- ja rakennekehityksestä eri aineistoihin perustuen.  
 
Maidontuotantoon kohdistuvat taloudelliset epävarmuustekijät tekivät haasteelliseksi maidon-
tuotantotilojen lähivuosien tulo- ja kannattavuuskehityksen arvioiden laadinnan. 141-tuki on 
erittäin merkittävä kannattavuuteen vaikuttava tekijä, joten tuen tasossa tapahtuvat muutokset 
näkyvät suoraan maitotilojen kannattavuuskehityksessä. Lisäksi tutkimuksen aikana saatiin 
luonnokset maatalousuudistuksen aiheuttamista muutoksista, mutta maatalousuudistuksen lo-
pullinen sisältö ei vielä ollut tiedossa tämän tutkimuksen aikana. 
 
Tutkimus liittyi suurempaan hankekokonaisuuteen, johon kuuluivat myös MTT Taloustutki-
muksessa ja Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa tehdyt 141-tutkimukset. Näiden tut-
kimusten tuloksia voitiin käyttää hyödyksi 141-tuen neuvotteluissa. Päätös 141-tuen jatkosta 
saatiin lokakuussa vuonna 2003 komission kanssa käydyissä neuvotteluissa. 
Tutkimukselle oli asetettu ohjausryhmä, joka kokoontui kaikkiaan viisi kertaa.  Ohjausryh-
mään kuuluivat Esa Hiiva (puhenjohtaja), Kari Valonen, Ahti Hirvonen, Seppo Aaltonen, 
Kyösti Pietola ja Markku Järvenpää. 
 
Tutkimuksen toteuttamisesta ovat vastanneet Helsingin yliopiston Taloustieteen laitoksen 
tutkijat MMM Jukka Pekonniemi ja MMM Timo Karhula sekä allekirjoittanut. Esitänkin par-
haat kiitokset ohjausryhmän jäsenille, asiantuntijoille ja tutkijoille hyvästä yhteistyöstä. 
 
Helsingissä 24.3.2004 
 
Matti Ylätalo 
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1. Johdanto 
 
1.1. Tutkimuksen tausta  
 
Suomen Euroopan unionin liittymissopimukseen sisällytettiin 141 artikla, joka mahdollis-
taa kansallisen tuen maksamisen siinä tapauksessa, että pohjoisen tuen, siirtymäkauden tu-
en ja EU:n maatalouspolitiikan täysimittaisen soveltamisen jälkeenkin liittymisestä aiheu-
tuu vakavia vaikeuksia.  Artikla ei kuitenkaan määrittele vakavia vaikeuksia eikä rajaa tuen 
kestoaikaa. Vakavien vaikeuksien tuki on kohdennettu erityisesti A- ja B-tukialueille, sillä 
Keski- ja Pohjois-Suomessa on kasvintuotannon ja kotieläintalouden kattava pitkäaikaisen 
pohjoisen tuen järjestelmä. 
 
Suomella on tällä hetkellä nelivuotinen päätös artikla 141:stä, jonka perusteella Suomi voi 
maksaa kansallisia suoria tukia ja korotettua investointitukea Etelä-Suomen kotieläintalou-
delle sekä puutarhatuotannolle vuoden 2003 loppuun saakka. Suomella ei ole toistaiseksi 
valtuuksia maksaa tukea kuin sen ajan, joka Suomen maataloudelta menee EU-jäsenyyteen 
sopeutumiseen. Suomen onkin toimitettava komissiolle yksityiskohtainen kertomus kaikis-
ta asianomaisista toimenpiteistä ja aloista, mukaan luettuna arvio siitä, millaisia tuloksia 
näillä toimenpiteillä on saatu vakavien vaikeuksien ratkaisemiseksi (Komission päätös 
22.12.1999). Maatalouden strategiaprojektin mukaan (MMM 2001a) yhteisen maatalous-
politiikan välitarkastelun yhteydessä on tärkeää, että Suomi pystyy kuvaamaan ja osoitta-
maan pysyvistä luonnonolosuhteista eri sektoreille aiheutuvat kilpailukykyhaitat.  
 
Maidontuotanto on merkittävin kotieläinsektorin kansallisen tuen saajista. Esimerkiksi 
vuonna 2001 maidon osuus kotieläintuotteiden tukimenekkijakaumasta oli 55 % (Kansalli-
nen tukipolitiikkaryhmä, loppuraportti 2001b). Suomen maidontuotannolle aiheuttaa vaka-
van uhkan Etelä-Suomessa maksettavaa kansallista tukea koskevan komission päätöksen 
voimassaolon päättyminen, ja lisäksi ongelmalliseksi on nähty maidontuotannon kansalli-
sen tuen taso. Komission päätöksessä (97/428/97) todetaankin Etelä-Suomen osalta, että 
"maataloustuotannon kannattavuus Etelä-Suomessa on hyvin heikko, tässä tilanteessa tuen 
aleneminen vähentäisi viljelijöiden tuloja huomattavasti ja vaarantaisi maataloustuotannon 
jatkumisen." 
 
Maidontuottajien määrä vähenee koko maassa jatkuvasti, ja vuoden 2003 lopussa heitä ar-
vioidaan olevan enää runsaat 17 000. Maidontuottajien määrän vähentymisestä huolimatta 
maidontuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2002 (PTT 2002, s. 35). Tuotannon kasvu selittyy 
lähinnä keskituotoksen nousulla. Keskituotoksen arvioidaan nousevan vuonna 2002 yli 
6 800 litran. Vuonna 2003 maidontuotannon arvioidaan kääntyvän lievään laskuun (PTT 
2002, s. 35).   
 
Teknologisen kehityksen ja tilakoon kasvun myötä työn tuottavuus paranee koko ajan. 
Tuotannon keskittyessä entistä suuremmille tiloille työvoimaa tarvitaan entistä vähemmän, 
koska näillä tiloilla työtä on korvattu pääomalla. Yksittäisillä tiloilla työpanoksen määrä ei 
kuitenkaan ole vähentynyt. Maidontuotannon sitovuus ja työläys näkyy siinä, että työpäiviä 
kertyy työntekijää kohti vuodessa selvästi muita tuotannonaloja enemmän.  
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on A- ja B-alueen maidontuotantotilojen tuloksen ja kannatta-
vuuden selvittäminen vuoteen 2004 saakka, ja arvioida vakavien vaikeuksien tuen tarvetta 
A ja B-alueiden maidontuotantotiloille vuonna 2004.  
 
Tutkimuksen tavoitteiksi on asetettu: 
 
1) Määrittää maitotilojen taloudellinen asema ja sen muutos, sekä 
2) Arvioida maitotilojen reaaliprosessista aiheutuvia vakavia vaikeuksia 
 
Tutkimuksessa arvioidaan myös tilastojen avulla vakavien vaikeuksien seurauksia mm. 
maatalouden työllisyyteen, maidontuotannon taloudellista merkitystä A- ja B-tukialueilla 
sekä mahdollisen kilpailuhaitan muodostumista Etelä-Suomessa. Reaaliprosessista aiheu-
tuvia vakavia vaikeuksia selvitetään asiantuntijakeskustelujen avulla, joissa selvitetään eri-
tyisesti Suomen erityispiirteet maidontuotannossa ja lähitulevaisuuden kehityssuuntia.   
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2. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 
Tutkimuksessa kartoitetaan aluksi maidontuotantotilojen tuotanto-olosuhteet A- ja B-
alueella ja reaaliprosessista ilmenevät ongelmat. Tuotannon kuvaus osiossa aineistona käy-
tetään IACS-tietoja ja reaaliprosessissa olevien ongelmien selvittämisessä käytetään apuna 
asiantuntijapaneeleja.      
 
Maatilojen tulos- ja kannattavuuskehitystä tarkastellaan tilinpäätösanalyysin tuottamien 
tunnuslukujen avulla. Lähestymistapa on tunnuslukuanalyysi eli maidontuotantotiloille 
lasketaan keskeiset tulo- ja kannattavuuskehitystä kuvaavat tunnusluvut.  
 
Käytettävä laskentamenetelmä on melko staattinen. Staattisen menetelmän heikkouksia on, 
että se ei pysty huomioimaan tulevaa kehitystä, koska esim. yritykset pyrkivät sopeutta-
maan toimintaansa aina muuttuvien olosuhteiden mukaan. Tulevaa kehitystä joudutaan ar-
vioimaan tämän hetkisen tilanteen perusteella, joten reaaliprosessissa mahdollisesti tapah-
tuvia panoskäytön muutosten vaikutuksia tuottoihin ei voida huomioida. Investointitukien 
vauhdittama nopea rakennekehitys vaikeuttaa myös tulevaisuuden tulo- ja kannattavuuske-
hityksen arviointia. 
 
Maidontuottaja joutuu ottamaan maidon ja tuotantopanosten hinnat annettuina. Hän voi 
vaikuttaa panosten käyttömäärään, panoskombinaatioon sekä tuotettavaan määrään. Maito-
tila on elinkelpoinen, jos sen toiminta on kannattavaa. Kannattavuus on pitkällä aikavälillä 
taloudellisen menestymisen ehdoton edellytys. Maidontuottaja voi toiminnallaan vaikuttaa 
yrityksen menestymiseen tilan ulkopuolelta määräytyvien tekijöiden asettamissa rajoissa. 
  
Liiketaloustieteessä yrityksen taloudellista menestymistä kuvaavat tunnusluvut lasketaan 
tilinpäätösanalyysistä. Tilinpäätösanalyysissä käytettävät tunnusluvut toimivat lähinnä oi-
reiden paljastajina. Ne voivat osoittaa yrityksellä olevan ongelmia, mutta ne eivät välttä-
mättä ilmaise niiden syitä. Perimmäisiin tunnusluvun muutoksen aiheuttaneisiin syihin ei 
usein saada vastausta tilinpäätösanalyysillä, koska syyt muutoksiin löytyvät monissa tapa-
uksissa reaaliprosessin puolelta (Aho ja Rantanen 1993, s. 60). Näiden syiden selvittämi-
nen edellyttää analyysin laajentamista tilinpäätösanalyysin ulkopuolelle, kuten reaalipro-
sessin tarkasteluun. 
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    Pääoman palautus,       Pääoman sijoitus 

voitonjako 
 
 
 
 

Kuvio 1.  Yrityksen talousprosessi eli reaaliprosessin ja rahaprosessin yhdistelmä (Artto 

ym. 1992, s. 26).  

 

Tutkimuksessa reaaliprosessin tapahtumia on selvitetty mm. asiantuntijapaneelien avulla, 
jotta rahaprosessista mitattavia tunnuslukuja voitaisiin tulkita paremmin. Maatalousyrityk-
sen tulo- ja kannattavuuskehitystarkastelussa tulisi tuoda esille kaikki tarkastelutapaan liit-
tyvät eri näkökohdat. Vaikka useimmilla tunnusluvuilla saadaan tarkempi kuva taloudelli-
sesta tilasta, pitäisi oleellinen tieto saada tiivistettyä muutamaan keskeiseen tunnuslukuun. 
 
Tunnusluvut lasketaan aina yhtä vuotta kohti, mutta kehityksen tarkastelussa pitäisi ottaa 
huomioon myös luonnonolosuhteista johtuneet satotasojen vaihtelut sekä eri tekijöistä joh-
tuneet tuotostasojen vaihtelut. Maidontuotantotilalle katovuosi ei vaikuta niin herkästi kuin 
viljatilalle, sillä maidontuotantotilalla nurmi erilaisena viljelykasvina tasoittaa vuosittaisia 
satotason vaihteluita. Lisäksi katovuosi vaikuttaa maidontuotantotilojen tulokseen vielä 
seuraavanakin vuotena.  
 
2.1. Tuloskehityksen kuvaaminen 
 
FADN–järjestelmän nettoarvonlisäys, Farm Net Value Added (FNVA), kuvaa tuloa joka 
jää korvaukseksi tuotannon aikaansaamiseksi tehdylle työlle ja tuotantoon sidotulle pääo-
malle. Nettoarvonlisäyksen tulisi kattaa vieraasta ja omasta työstä aiheutuvat kustannukset, 
vieraan ja oman pääoman korkokustannukset sekä vuokrakustannukset. Nettoarvonlisäys ei 
kuitenkaan kerro sitä, onko se riittävän suuri kattamaan em. kustannukset. FNVA saattaa 
kuitenkin olla tasapuolisempi eri jäsenmaiden tuloksia vertailtaessa, koska erilainen oman 
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työn ja oman pääoman arvostaminen suhteessa vieraaseen työhön ja vieraaseen pääomaan 
ei vääristä kansainvälistä vertailua.   
 
Nettoarvonlisäys voidaan myös suhteuttaa kotieläintilojen eläinyksiköihin tai kasvinvilje-
lytiloilla hehtaareiden määrään. Eri tuotantosuuntien vertailuun tunnusluku ei kuitenkaan 
sovellu, mikäli tuotantoon joudutaan sitomaan eläinyksikköä ja hehtaaria kohti eri määrä 
työtä ja pääomaa eri tuotantosuunnissa. FADN -järjestelmässä FNVA voidaan jakaa työ-
panosyksiköiden määrällä, Nettoarvonlisäys / vuotuinen työpanosyksikkö (FNVA/AWU). 
Tunnusluku ei ota huomioon pääoman käyttöä ja vuokrakustannusta lainkaan ja työtunnit-
kin vain osittain (1 732 tuntia /hlö).  
 
Kun nettoarvonlisäyksestä vähennetään maksetut palkat, korot ja vuokrat, eli huomioidaan 
tilan ulkopuoliset kustannukset, saadaan maataloustulo, Family Farm Income (FFI). Se jää 
yrittäjäperheen palkaksi ja yritystoimintaan sitoutuneen oman pääoman korvaukseksi. Se 
jättää siis täysin huomioimatta nämä kustannuserät, mutta huomioi täysimääräisesti kaikki 
muut tilan menoerät. Maataloustulo ei kuvaa kannattavuutta lainkaan. Ainoastaan siinä ta-
pauksessa se kuvaa kannattavuuskehitystä, jos työpanoksen ja pääoman käyttö pysyvät en-
nallaan. Tämä lienee Suomen maatalouden voimakkaan rakennekehityksen vuoksi kuiten-
kin hyvin epärealistinen oletus.  
 
2.2. Kannattavuuskehityksen kuvaaminen 
 
Absoluuttista kannattavuutta kuvaava yrittäjänvoitto / tappio, Margin on total economic 
cost, saadaan, kun maataloustulosta vähennetään omasta työstä ja omasta pääomasta aiheu-
tuneet kustannukset sekä verot.1) Se huomioi mm. rakennekehityksestä aiheutuneet muu-
tokset oman työn ja oman pääoman käyttömäärissä. Yrittäjänvoitto / tappio ei aseta maita 
ja yrityksiä kannattavuustarkasteluissa eriarvoiseen asemaan sen mukaan nojaako tuotanto 
omien vai vieraiden resurssien käyttöön. 
 
Kannattavuuskerroin kuvaa maataloustulon suhdetta viljelijäperheen palkkavaatimuksen ja 
oman pääoman korkovaatimuksen yhteissummaan. Kannattavuuskerroin soveltuu paitsi 
erikokoisten, myös eri tuotantosuuntien kannattavuuden vertaamiseen. Sen lisäksi tunnus-
luku on suhteellisena tunnuslukuna inflaatiosta riippumaton.  
 
Oman työn ja oman pääoman tuotto saadaan selville kun kannattavuuskertoimella kerro-
taan viljelijäperheen palkkavaatimus ja oman pääoman korkovaatimus. Oman työn ja oman 
pääoman tuottoa voidaan verrata muiden alojen palkka- ja korkotasoon. 
 
Esitetyillä tunnusluvulla voidaan kuvata tilojen tulosta ja kannattavuutta. Niiden lisäksi 
tulisi tarkastella eri tilakokoluokkien sekä äskettäin investoineiden kannattavuutta sekä yri-
tysten tuotto- ja kustannusrakennetta sekä tuotantotoimintaan liittyvää riskiä. 
 

                                                 
1 ) Tässä tutkimuksessa veroja ei ole voitu ottaa huomioon, joten yrittäjänvoitto/tappio sisältää vielä verot. 
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Tutkimuksessa käytetään kannattavuuskirjanpitotilojen tietoja vuosilta 1998 - 2000, 
FADN-aineiston tietoja, sekä IACS-rekisteristä saatavia tilastotietoja. Vuoden 2000 kirjan-
pitoaineiston perusteella tehdään arviot maitotilojen kannattavuuden ja taloudellisen tulok-
sen kehittymisestä vuoteen 2004 saakka.  
 
Tuotantosuunnan määrittely perustuu EU:n FADN-järjestelmässä käytettyihin luokituksiin. 
Kirjanpitotilojen aineistoa verrataan IACS-rekisteristä saatavaan koko maan kattavaan tila-
aineistoon. Tämän perusteella voidaan tehdä arvioita kannattavuuskirjanpidon yleistettä-
vyydestä koko maan tasolla. Yleistettävyyttä voidaan parantaa painottamalla tutkimusai-
neistoa / tuloksia siten, että se kuvaa tavallista suomalaista maitotilaa.    
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3. Vakavien vaikeuksien ilmeneminen A- ja B-alueen maidon-
tuotantotiloilla  

 
3.1. Luonnonolosuhteet 
 
Suomen tuotanto-olosuhteet poikkeavat merkittävästi Keski-Euroopan tuotanto-olosuh-
teista. Suomen lyhyt kasvu-, kylvö- ja korjuukausi, maan laatu sekä sadannan jakautumi-
nen heikentävät Suomen kilpailukykyä.  
 
Ilmastollisten kasvutekijöiden vaikutukset kasvintuotantoon peltoviljelyssä ovat merkittä-
viä. Ne vaikuttavat kasvun kautta sadon määrään ja myös laatuun. Sään vaihtelu on otetta-
va huomioon myös satovahinko-ongelmana. Tärkeimmät kasvintuotantoon vaikuttavat il-
mastolliset tekijät ovat lämpötilan ja kosteuden jakautuminen kasvukaudelle.  
 
Suomessa kasvukauden katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila keväällä ylit-
tää viisi astetta, ja päättyvän, kun viiden asteen keskilämpötila syksyllä alitetaan. Keski-
määrin kasvukausi Etelä-Suomessa on 165 - 180 vrk ja Keski-Suomessa 150 - 165 vrk. 
Arvioitaessa kasvilajien- tai lajikkeiden menestymismahdollisuuksia tietyllä viljelyalueella 
on tehoisan lämpötilan summa käyttökelpoisin lämpösuure. Se on vuorokauden keskiläm-
pötilojen summa viisi astetta ylittävältä osalta. Hajontaa kasvien lämpösummavaatimuksiin 
aiheuttavat mm. päivän pituus, kosteus ja typpilannoitus. Tehoisan lämpötilasumma on 
Etelä-Suomessa n. 1 300 ja Keski-Suomessa n. 1 100 astetta (Varis 1987, s. 50-60).  
 
Lämpötila on yksi tärkeimmistä satoon vaikuttavista tekijöistä. Kasvukauden alussa on 
etusijalla maan lämpötila, mutta kasvukauden lopulla muodostuu merkittäväksi taas ilman 
lämpötila (Varis 1987, s. 50-60). Maaperän lämpötila on tärkeä tekijä kasvien sadonmuo-
dostuksen kannalta; mm. kaikki kemialliset reaktiot ovat kylmässä hitaampia kuin lämpi-
mässä. Amerikkalaista alkuperää olevassa maannosten luokitteluun kehitetyssä Soil Ta-
xonomy -järjestelmässä maaperä kuuluu Suomessa kylmimpään viljelyksessä olevaan läm-
pötilaluokkaan "cryic" (Yli-Halla ja Mokma 1998, s. 507-512). Suomi kuuluu podsoli-
maannosalueeseen eli maaperä on luontaisesti hapanta, ja vaatii viljelyyn otettaessa run-
saan peruskalkituksen (Heinonen ym. 1992, s. 84). Maaperän kivisyys aiheuttaa lisäkus-
tannuksia, kuten kivien keruu kustannuksen ja lisääntyneen koneiden korjaus- ja kunnos-
tuskustannukset. 
 
Lyhyen kasvukauden ja alhaisen tehoisan lämpötilasumman vuoksi kasvilaji- ja lajikevali-
koima on hyvin rajattu. Maissia ei voida viljellä, ja vehnän viljelykin on keskittynyt eteläi-
simpään Suomeen. Lajikkeet, jotka ehtivät Suomessa tuleentua lyhyen kasvukauden aika-
na, ovat heikompia satoisuudeltaan kuin Keski-Euroopassa viljellyt pitkän kasvukauden 
lajikkeet. 
 
Sateiden ajoittuminen syksyyn ja lämpötilan nopea nousu keväällä aiheuttaa alkukesän 
kuivuutta, mikä puolestaan rajoittaa kasvintuotantoa. Alkukesän hallat aiheuttavat usein 
varsinkin herkimmille viljelykasveille esim. sokerijuurikkaalle ja perunalle tuhoja. Talvella 
sateet tulevat Suomessa lumena, mikä on kokonaissademäärästä noin 15 - 30 %. Lumen 
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keskimääräinen syvyys on Etelä-Suomessa 20 - 40 cm, ja Keski- ja Pohjois-Suomessa 50 -
 70 cm. Lumi toimii tehokkaasti lämmöneristeenä suojaten viljelykasveja liian suurilta 
lämpötilan vaihteluilta. Lumi voi lisätä myös talvituhosienten aiheuttamia tuhoja (Varis 
1987, s. 56).  
 
Lyhyt kylvö- ja korjuukausi rajoittaa viljeltävää pinta-alaa. Tarvitaan tehokkaat koneet, 
jotta kaikki kylvötyöt saadaan tehdyksi 1 - 3 viikon kuluessa. Keväällä maan kuivuminen 
on nopeaa, ja tietyillä maalajeilla, kuten hiesumailla, kylvöaika voi olla vain muutaman 
päivän pituinen. Etenkin Varsinais-Suomessa kuivuus haittaa usein viljojen orastumista. 
Syksyllä vilja on saatava melko nopeasti korjatuksi, jotta syyssateet eivät ehtisi pilata sa-
toa. Tehollinen puintipäivä on lyhyt ja hyviä puintipäiviä on vähän. Tästä johtuen leikkuu-
puimureita on suhteellisen paljon. Yhdellä puimurilla puidaan Suomessa keskimäärin 29,5 
ha vuodessa, kun EU:ssa keskimääräinen vuotuinen puintiala on 63 ha / puimuri. Puinnista 
aiheutuvat kiinteät kustannukset ovat siten Suomessa korkeat (Aaltonen ym. 1999, s. 21.). 
Myös perusmuokkaus voi olla sateisina syksyinä vaikeaa ja hidasta. Lisäksi sateiset syksyt 
nostavat viljan kuivauskustannuksia. Syksyn korjuuolosuhteet aiheuttavat yleensä sen, että 
viljan puintikosteus on aina yli varastointikosteuden. Kun viljasta joudutaan poistamaan 
kosteutta normaalivuosina 8-16 prosenttiyksikköä, kuivauskapasiteettiä on oltava riittäväs-
ti. Tämä tarkoittaa käytännössä viljan kuivaamista tehokkailla lämminilmakuivureilla (Aal-
tonen ym. 1999, s. 21).  
 
Rakennekehitystä vaikeuttavat luonnonhaittatekijät, kuten peltoaukeiden pienuus, peltoku-
vioiden pirstaleisuus ja pitkät välimatkat, on otettava huomioon haittatekijöinä. Suomen 
pinta-alasta 7,3 %:a on viljelysmaata, EU:nin vastaava luku on 23,6 %:a. Lisäksi Suomen 
satotaso on keskimäärin vain 3 410 kg/ha, kun se EU:ssa on 5 070 kg/ha (Aaltonen ym. 
1999, s. 16-19). Suomessa joudutaan siis vastaava viljasato korjaamaan huomattavasti suu-
remmalta alalta.  
 
Kirjanpitotiloilla tehtyjen tutkimusten mukaan tilusrakenteella on selvä yhteys maatilan 
taloudelliseen menestykseen. Tilakoon kasvun myötä myös tilusrakenne on heikentynyt. 
Pienestä lohkokoosta aiheutuvien taloudellisten haittojen selvittäminen erikseen on vaike-
aa. Lisäksi tilusrakenteesta johtuvat haitat vaihtelevat voimakkaasti tiloittain, vaikka tilus-
rakenteet olisivat identtiset (Myyrä 2001, s. 25).  
   
Tilusjärjestelyt on koettu viljelijän kannalta ainakin joissakin tapauksissa ongelmallisiksi, 
koska tilusjärjestelyssä menetetty ja tilalle tullut pelto eivät yleensä vastaa toisiaan laadul-
lisesti. Laadun huomiointi hinnassa tasapuolisesti on vaikeaa. Tilalle tullut pelto voi olla 
myös maalajiltaan, esim. tilan erikoiskasvinviljelyyn täysin sopimatonta. Tilusjärjestelyjen 
kustannukset, menetetyt laadulliset ominaisuudet ja peltoon liittyvät tunnearvot ovat aina-
kin osittain olleet tilusjärjestelyjen esteenä (Pekonniemi 2001, s. 68).   
 
Lyhyestä laidunkaudesta johtuen suomalaisella maidontuotantotilalla saadaan pienempi 
osa lehmien vuotuisesta energiantarpeesta laitumelta, jolloin vastaavasti heinää ja säilöre-
hua joudutaan tekemään enemmän varastoon kuin Keski-Euroopassa. Varastotiloista ai-
heutuu tilalle kiinteitä kustannuksia. Rehun varastointi aiheuttaa aina hävikkiä ja laatutap-
pioita. Erityisesti karkearehulla pilaantumisesta johtuva hävikki voi olla huomattavan suu-
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ri. Maidontuotantotilalla varastointikustannuksia aiheutuu lisäksi lannasta, koska lantaa saa 
levittää ympäristötuen ehtojen mukaisesti vain sulaan maahan.  
 
Kylmä ilmasto lisää navetoiden rakennuskustannuksia. Syynä tähän ovat kotieläinraken-
nusten eristämis- sekä mekaanisen ilmastoinnin tarve, ja pitkästä varastointiajasta johtuvat 
Keski-Eurooppaa suuremmat lanta- ja rehuvarastot. Näistä tekijöistä johtuen navetan ra-
kennus- ja käyttökustannukset ovat Suomessa korkeammat kuin Keski-Euroopassa. Korke-
ammat käyttökustannukset aiheutuvat lähinnä koneelliseen ilmastointiin ja lämmitykseen 
kuluvasta energiasta (TTS 1995, s. 3). 
 
Ilmaston lisäksi maakohtaisiin navetan rakennuskustannuksiin vaikuttavat rakennuskustan-
nusten yleinen taso maassa, laatuvaatimukset, teknisten välineiden määrä sekä se tapa mi-
ten navettoja on perinteisesti totuttu rakentamaan (TTS 1995, s. 3) 
 
3.1.1. Asiantuntijapaneeli rehustus- ja ruokintakysymyksistä 2) 

 
Nykyinen tuki- ja hintapolitiikka on johtamassa kestävän kehityksen kannalta tiettyihin 
ongelmiin. Karkearehua edullisemman väkirehun käytön lisääminen lehmän dieetissä ai-
heuttaa liian korkeina pitoisuuksina ongelmia lehmän terveydelle, ja tuotantomäärään si-
dottu tuki on johtamassa lehmien hyvin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi korkeat 
väkirehumäärät ovat lisänneet lannan fosforimääriä, mikä saattaa lisätä vesistöjen fosfori-
kuormitusta. Korkean uudistuskustannuksen syynä saattaa olla juuri tehokkaan tuotannon 
aiheuttamat utare- yms. terveysongelmat. 
 
Halpa vilja ei ole kestävä ratkaisu, vaan maidontuotannon tulee jatkossakin perustua nur-
meen. Vaikka Suomessa on lähes sama markkinahinta viljalla kuin EU:ssa, maidontuotanto 
ei ole meillä samoissa kilpailuasemissa. Suomessa kilpailukyky jää väistämättä huonom-
maksi. Syynä tähän ovat mm. 1) korkeat karkearehun tuotantokustannukset 2) pienet pel-
tokuviot 3) sama rehumäärä joudutaan korjaamaan suuremmalta alalta 4) lyhyt laidunkausi 
5) pienet satotasot 6) kaikki työt on tehtävä lyhyemmässä ajassa ja varastoon joudutaan 
korjaamaan suurempi määrä rehua kuin mitä Keski-Euroopassa.  
 
Karkearehun korkea tuotantokustannus on yksi keskeisimmistä maidontuotannon kilpailu-
kykyä heikentävistä tekijöistä. Karkearehuna käytettävän nurmen tuotantokustannukset 
ovat korkeammat kuin Keski-Euroopassa käytettävän maissin. Syynä tähän on, että maissi-
sato saadaan korjattua yhdellä kertaa, kun hehtaarisadoltaan pienempi nurmi joudutaan 
korjaamaan kaksi tai kolme kertaa. Lisäksi Suomen pitkästä päivästä johtuen varsinkin en-
simmäinen nurmisato vanhenee hyvin nopeasti. Säilöntäainekustannus jää maissilta pois ja 
sen säilöntä on helpompaa kuin nurmen säilöntä. Maissisäilörehua viljeltäessä saadaan lan-
ta käytettyä karkearehun viljelyssä tehokkaasti hyödyksi. Nurmella lannan levitys onnistuu 
parhaiten perustamisvaiheessa, koska kasvustoon levitettävä lanta voi aiheuttaa korjattaval-
le rehulle laatuongelmia. Lisäksi lannan levitys kasvavaan nurmeen on hidasta. Kokovil-

                                                 
2 ) Asiantuntijat: prof. Pekka Huhtanen (MTT), MMT Juha Nousiainen (Valio) ja MMM Juha Helander (Lä-
hivakuutus, (MKL)) (liite 1) 
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jasäilörehun viljely helpottaisi nautakarjatilan lannanlevitysongelmaa ja mahdollistaisi 
osasta viljanviljelyn koneista luopumisen. Kokoviljasäilörehu ei ole kuitenkaan ratkaisu 
karkearehun korkeisiin tuotantokustannuksiin, sillä kokoviljasäilörehunkin tuotantokustan-
nus on maissisäilörehua korkeampi. Kokoviljasäilörehu on vain joidenkin tilojen vaihtoeh-
to, koska laajamittaisemmin myös viljanviljelyä harjoittavalle tilalle kokoviljasäilörehun 
viljelystä ei saada koneiden rationalisointihyötyä.  
 
Märehtijä tarvitsee karkearehua pysyäkseen hengissä. Karkearehukustannusta ei voida 
enää merkittävästi alentaa halvempaa viljaa syöttämällä. Karkearehun tarve lypsylehmällä 
vaihtelee suuresti johtuen karkearehun laadusta. Hyvällä nurmisäilörehulla jo 40 %:n väki-
rehuosuus dieetissä voi aiheuttaa terveysongelmia, mutta käytettäessä karkearehuna olkea 
voidaan väkirehuosuus nostaa jopa 80 %:n dieetissä.  
 
Kone- ja kalustokapasiteetin pitää olla Suomessa lyhyestä työskentelyajasta johtuen tehok-
kaampi kuin Keski-Euroopassa. Työhuippuja ei juuri voida tasata kasvilaji-valikoiman 
avulla. Lannan levitys on tehtävä sulaan maahan, joten se on tehtävä myös usein kiireisim-
pään ajankohtaan. Yksikkökoon kasvattamisella kilpailukyky ei parane Suomessa samalla 
tavalla mitä Keski-Euroopassa. Tämä johtuu juuri luonnonhaitoista. Samanlaista suuruuden 
etua ei saada, koska joudutaan toimimaan paljon suuremmalla alueella ja lyhyemmällä 
kasvukaudella. Absoluuttinen karjakokoero tulee ehkä vain kasvamaan Suomen ja Keski-
Euroopan välillä huolimatta Suomessa tapahtuneesta rakennekehityksestä. 
  
Ympäristötuen merkitys on melko suuri maidontuotannossa. Ympäristövaatimukset ovat 
meillä kovat. Suomessa on paljon vesistöjä ja Itämeri pienenä ja matalana on herkkä ravin-
nepäästöille. Erityisesti viimevuosien leväkukinnat ovat merkki vesistöjen ravinnekuormi-
tuksesta. Vesistöjemme kannalta erityisesti fosforipäästöjä tulisi rajoittaa.  
 
Tukialuerajat eivät ole maidontuotannon osalta kovin perustellut. Ainakin osittain kuivuus- 
ja maalajitekijöistä johtuen nurmen satotaso jää A- ja B-alueella usein C-alueen suotuisim-
pia alueita, kuten Etelä-Savoa ja Päijät-Hämettä, heikommaksi. Yksittäiselle viljelijälle, 
joka on B ja C-alueen rajalla, on hyvin vaikea perustella, että naapurilla on jokin tukitaso 
korkeampi, ja että se on pysyvä tukimuoto. AB-alueen vertaaminen C-alueen maitotiloihin 
ei ole kovin mielekästä, koska C-alueen maitotilat saavat pohjoista tukea. Ilman sitä mai-
dontuotanto kannattaisi C-alueella vielä heikommin. Maidontuotannon harjoittamiselle pi-
tää olla toimintaedellytykset myös AB -alueella. 
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3.1.2. Asiantuntijapaneeli teknologiakysymyksistä 3 
 
Suomessa rakennusten lämmityksestä ja eristämisestä, roudan kestävistä perustuksista sekä 
ilmanvaihdon järjestämisestä aiheutuu lisäkustannuksia Keski-Eurooppaan verrattuna. Uu-
det navetat ovat pääsääntöisesti lämminpihattoja. Kylmäpihattoa on pidetty yhtenä ratkai-
suna korkeisiin rakennuskustannuksiin. Eristetyissä rakennuksissa esim. hiilidioksiditasot 
nousevat eläinten hyvinvoinnin kannalta liian korkeiksi, minkä vuoksi tarvitaan koneelli-
nen ilmanvaihto. Kylmäpihatossa työnmenekki voi olla jopa suurempi kuin lämminpiha-
tossa johtuen mm. lisääntyneestä lannanpoisto- ja kuivitustyöstä. Lisäksi työskentelyolo-
suhteet ovat kylmäpihatossa huonot. Kylmäpihatossakin on oltava noin 1/3 lämmintä tilaa, 
kuten lypsyasema, huoltotilat sekä vasikka- ja sairasosasto. Myös vesikuppien lämmitys ja 
eläinten puhtaus on koettu kylmäpihatoissa joskus ongelmalliseksi.  
 
Maidontuotantotilojen rakennuskustannuksia lisää myös se, että jaloittelutarhojen perus-
tukset ovat Suomessa kalliita kosteuden ja routimisen estämisen vuoksi. Toisaalta eläinten 
terveys on parempi jaloittelua harjoittavilla ja laiduntavilla tiloilla. Jaloittelutarhan puh-
taanapito on joskus ongelmallista talvisin, ja siihen tarvitaan myös oma työpanoksensa. 
Jaloittelutarhasta kertyvä sadevesi vaatii joko käsittelyä tai varastointitilaa, mikä lisää 
omalta osaltaan kustannuksia.  
 
Suomessa kylmyys rajoittaa automatisointia. Tekniikka ei toimi yhtä hyvin kylmässä kuin 
lämpimässä johtuen mm. kosteudesta ja jäätymisestä. Säilörehun jäätyminen kovilla pak-
kasilla vaikeuttaa rehun jakoa. Kylmä tai jäätynyt rehu joudutaan yleensä sulattamaan väli-
varastossa. Tornisäilörehun avulla karkearehun ruokinta olisi mahdollista koneellistaa täy-
sin, mutta se edellyttää kalliin ja kokonaistoimivan koneketjun hankintaa. Pyöröpaalisäilö-
rehun teko on yleistynyt Suomessa varsin nopeasti, sillä se mahdollistaa suhteellisen te-
hokkaan nurmen korjuun hajanaisella tilusrakenteella ja pienillä tiloilla. Pyöröpaalit voi-
daan varastoida talveksi pellolle, joten rehun kuljetukset tilalle voidaan tehdä talvella kii-
reettömämpänä ajankohtana. Lisäksi pyöröpaalimenetelmä toimii tarvittaessa myös yhden 
miehen korjuuketjuna. Seosrehuruokinnalla saadaan isommissa yksiköissä tiettyjä etuja. 
Seosrehuruokinnassa sivutuotteet vaativat ainakin Suomen oloissa omat varastonsa. Lisäk-
si sivutuotteiden saatavuus Keski-Euroopassa on parempi kuin Suomessa.  
 
Lypsyrobotteja on otettu käyttöön myös Suomessa. Lypsyrobottien yleistymistä hidastavat 
kalliit hankintakustannukset, sähkönvarmistustarve sekä ongelmat lomittajien saannissa. 
Yksi robotti selviää 45 - 60:stä lypsävästä. Tästä seuraa tilakoon kasvu portaittain lypsyro-
bottia suunnittelevilla tiloilla. Vaikka lypsytyö vähenee, koneiden valvonta lisääntyy huo-
mattavasti. Lypsyrobottinavetassa, mikäli lehmiä laidunnetaan, laitumien on oltava lähellä. 
Suomessa on hankittu noin 50 kpl lypsyrobotteja. Maatalouden teknologisessa kehitykses-
sä Keski-Eurooppa menee Suomen edellä, ja ehkä vielä kovempaa vauhtia kuin Suomi.       
 
Suomessa tarvitaan viljelypinta-alaan nähden tehokkaampia koneita lyhyestä kasvukaudes-
ta ja korjuuajoista johtuen. Tällöin syntyy helposti ylikoneellistumista, kun pienessä ajassa 

                                                 
3 ) Asiantuntijat: prof. Jukka Ahokas (HY/teknologia), Seija Jaakkola (MTT/ERA), Antti Suokannas 
(MTT/TEK) Anna-Maija Kirkkari (TTS) ja Markku Järvenpää (MMM) (liite 9) 
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yritetään korjata joka vuosi mahdollisimman hyvä sato. Suomessa ensimmäisen nurmire-
husadon laatu heikkenee nopeasti, kun taas Keski-Euroopassa yleisesti viljeltävä maissisäi-
lörehu säilyy laadukkaana pidempään. Tämä aiheuttaa myös tehokkaan rehunkorjuuketjun 
tarpeen nurmiviljelyssä. Tehokkaiden ja painavien koneiden sekä usein liian kostean maa-
perän vuoksi pellot tiivistyvät ja sadontuotantokapasiteetti vähentyy. Varsinkin Etelä-
Suomessa yleiset savimaat ovat ongelmallisia. Ne tiivistyvät helposti ja niitä vaivaavat 
muita maalajeja helpommin sekä kuivuus että märkyys. 
 
Keski-Euroopassa naudan karkearehuna käytettävä maissisäilörehu korjataan vain kerran 
kasvukaudessa, jolloin säästetään korjuukustannuksia. Maissisäilörehun sato on nurmea 
suurempi ja se säilyy helposti. Maissisäilörehua ei Suomessa voi viljellä liian lyhyestä kas-
vukaudesta johtuen. Sen rehuarvo olisi Suomessa joka tapauksessa Keski-Eurooppaa hei-
kompi, koska tähkä ei Suomen oloissa ehdi kehittyä normaalivuonna. 
  
Suomessa vasta kokeiluasteella oleva kokoviljasäilörehu voi olla lähinnä joidenkin tilojen 
menetelmä ja etupäässä teknisiä ongelmia helpottava ratkaisu. Kokoviljasäilörehu voidaan 
korjata aikaisemmin ja kosteammissa olosuhteissa kuin vilja. Pelkkään nurmitilaan verrat-
tuna saadaan parempi viljelykierto ja lanta saadaan mullattua maahan. Lisäksi kokovil-
jasäilörehu mahdollistaa korjuuketjun rationalisoinnin. Toisaalta kokoviljasäilörehun niit-
tomurskaus aiheuttaa korjuutappioita. Kokoviljasäilörehua tulisi käyttää ruokinnassa sa-
manaikaisesti nurmirehun kanssa, jolloin syönti paranee ja dieettiin ei tule äkillisiä muu-
toksia.  
 
Nautatiloilla on kustannussäästöjä haettu myös viljan tuoresäilönnällä. Tuoresäilötty vilja 
saattaa jäätyessään aiheuttaa ongelmia automaattisissa väkirehunruokintajärjestelmissä. 
Tuoresäilötty vilja pitää käyttää tilalla, joten sen myynti tarvittaessa ei ole mahdollista. 
Vanhan puimuri- ja kuivauskapasiteetin olemassaolo hidastaa sekä kokoviljasäilörehun, 
että viljan tuoresäilönnän yleistymistä.   
 
Kylmä ilmasto pienentää varastointitappioita. Suuresta rehujen varastointitarpeesta johtuen 
varastointitappioita kuitenkin syntyy. Erityisesti nurmisäilörehun varastoinnissa ilmenee 
huomattavia tappioita. Pohjoinen ilmasto asettaa omat vaatimuksensa myös varastoraken-
nuksille. Suomessa joudutaan varastoimaan suuria määriä rehua pitkän sisäruokintakauden 
vuoksi, jolloin varastorakennusten täytyy olla suuria. Pitkästä talvesta johtuen myös lanta-
varastojen on oltava suuret, koska lannan levitys routaantuneeseen maahan on kielletty. 
Keski-Euroopassa on enemmän aikaa lannanlevitykseen ja varastointitarve on vähäisempi. 
Suomessa lannanlevitys tapahtuu pääsäätöisesti kiireiseen kevätaikaan, jolloin kostea maa 
on altis tiivistymiselle. Maidontuotannossa ostotyötä tarvittaisiin lähinnä työhuippujen ai-
kaan, kuten toukotöissä, rehunkorjuussa ja viljan korjuussa. Ympärivuotiseen työvoiman 
palkkaukseen on harvoin taloudellisia edellytyksiä. Työvoimatarpeen kausiluonteisuus on 
ongelmana maidontuotannossa.  
 
Pienestä lohkokoosta ja pitkistä etäisyyksistä aiheutuu Suomessa tiloille lisäkustannuksia. 
Peltopinta-ala kasvun seurauksena tilusrakenne on usein vain heikentynyt ja lohkokoko 
pienentynyt. Pitkistä etäisyyksistä ja pienistä peltokuvioista johtuen Suomessa on vaikeata 
edes tilusjärjestelyin suurentaa lohkokokoa ja parantaa tilusrakennetta. Edellisistä johtuen 
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Suomessa on vaikeata hyödyntää tehokkaita koneita, ja tehollista työaikaa kuluu myös loh-
kolta toiselle siirryttäessä enemmän kuin Keski-Euroopan maissa. Työnmenekki alenee 
aina kymmeneen hehtaariin saakka. Suurin väheneminen työnmenekissä kuitenkin tapah-
tuu kun lohkokokoa kasvatetaan kolmeen hehtaariin. Todella tärkeä merkitys on myös loh-
kon muodolla. Pitkät etäisyydet lisäävät tilan kaikkia kuljetuskustannuksia. Luonnonolo-
suhteet aiheuttavat maidontuotantotiloille Suomessa monia lisäkustannuksia. Aiheutuvat 
haitat ovat pysyviä ja tilakoon kasvullakaan näitä kustannuksia ei voida poistaa.  
 
3.2. Rakennekehitys ja tuotannon kuvaus 
 
Maidontuotantotilojen määrä on laskenut tarkasteluajanjaksolla voimakkaasti kaikilla tuki-
alueilla. Maidontuotantotilojen määrä on laskenut A- ja B-alueella yhteensä noin 3 060 ti-
lalla vuosina 1995 - 2001 (kuvio 2). Tuotetun maidon määrä ei ole kuitenkaan vastaavasti 
vähentynyt, koska tilakoko ja tuotostaso ovat nousseet.  
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Kuvio 2.  Maidontuotantotilojen lukumäärä eri tukialueilla vuosina 1995 - 2001. 
 
Vastaanotetun maidon määrä on lisääntynyt noin 4 %:a tarkastelukaudella 1995 - 2001 
(kuvio 3). Maidontuotannon vuodesta 1996 jatkunut kasvu pysähtyi vuonna 2002. Meije-
reihin toimitetun maidon määrä laski 2 376 milj. litraan. Kaudella 2002 / 2003 maidontuo-
tannon maakohtaisen kiintiön määrä ylittynee kuitenkin 35 milj. litralla (MTT 2003). 
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Kuvio 3.  Vastaanotetun maidon määrä koko maassa vuosina 1995 - 2001 (MMM 2002c, s. 
1, MMM 1998, s. 1).  

 
Tukialueilla tapahtunut maidon tuotantomäärien kehitys näkyy kuviossa 4. Tiedot perustu-
vat maa- ja metsätalousministeriön maitokiintiöiden seurantarekisteriin. Kiintiökausi alkaa 
1.4. ja päättyy 31.3.. Maidosta yli viidesosa on tullut kiintiökaudella 2001 / 2002 A- ja B-
alueelta. Merkittävin maidontuotantoalue on ollut C2-alue. A- ja B-alueella tuotettu mai-
tomäärä on laskenut tarkastellulla kiintiökaudella 1998 - 2002 (MMM 2002b, s. 4).  
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Kuvio 4.  Maidontuotanto koko maan tuotannosta tukialueittain (%) kiintiökausilla 
1998 / 1999 - 2001 / 2002 (MMM 2002b, s. 4).  

 
Suomessa keskikokoisten karjojen määrä on suuri. Syynä siihen on pienten tilojen voima-
kas vähentyminen ja suurten tilojen melko pieni määrä. Eniten maidontuotantotiloja A- ja 
B-alueella vuonna 2001 on ollut kokoluokassa 10 - 19 lypsylehmää (kuvio 5). A- ja B-
tukialueella lypsylehmien määrä on vähentynyt vuosina 1995 - 2001 noin 17 000 kpl. Vas-
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taavana aikana suurilla yli 50 lypsylehmän tiloilla lypsylehmien määrä on kasvanut 3 000 
kpl (kuvio 6).   
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Kuvio 5.  Maidontuotantotilojen lukumäärä (kpl) karjakoon mukaan vuosina 1995 ja 2001. 
C-tukialueeseen on laskettu C1, C2 ja C2p -alueet.  
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Kuvio 6.  Lypsylehmien lukumäärä (kpl) navettakokoluokittain vuosina 1995 ja 2001. C-
tukialueeseen on laskettu C1, C2 ja C2p -alueet. 
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A- ja B-alueella eniten maidontuotantotiloja on ollut kokoluokassa 10 - 19,99 ha vuonna 
1995 ja vuonna 2000 eniten maidontuotantotiloja on ollut kokoluokassa 30 - 49,99 ha (ku-
vio 7).  
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Kuvio 7.  Maidontuotantotilojen lukumäärä (kpl) peltosuuruusluokittain.  
 
A- ja B-alueen maidontuotantotilojen peltoala on ollut keskimäärin koko aluetta kuvaavas-
sa IACS-aineistossa 35,5 ha. Kirjanpitoaineisto kuvaa hieman keskimääräistä suurempia 
tiloja (kuvio 8). Tulo- ja kannattavuuskehityksen tarkasteluissa on käytetty painotettua kir-
janpitoaineistoa.  
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Kuvio 8. Maidontuotantotilojen peltoala keskimäärin (ha) eri tukialueilla sekä IACS- että 
kirjanpitoaineistossa.  
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A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla on ollut keskimäärin 13 lypsylehmää/tila ja kirjanpi-
toaineistossa 21 lypsylehmää/tila vuonna 1995. Vastaavasti vuonna 2001 on ollut koko A- 
ja B-alueella 17 lypsylehmää/tila ja kirjanpitoaineistossa 21 lypsylehmää/tila (kuvio 9).   
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Kuvio 9. Maidontuotantotilojen lehmäluku/tila eri tukialueilla IACS- ja kirjanpitoaineis-
tossa.  

 
Nautojen ruokinnan muuttuessa väkirehuvaltaisemmaksi, tulee se mahdollisesti vaikutta-
maan myös maidontuotantotilojen pellon käyttöön. Kuviossa 10 esitetyt kokonaisalojen 
muutokset ovat lähinnä suuntaa antavia, sillä tilaluvun vähentymistä ei ole otettu huomi-
oon. Tarkastelulla onkin haettu vain nurmi- ja vilja-alojen suhteen muutosta. Nurmen ko-
konaisviljelyala on vähentynyt tarkasteluajanjaksolla maidontuotantotiloilla hieman 
enemmän kuin viljanviljelyala. Vilja-alaan on laskettu mukaan vehnän, rukiin, ohran, kau-
ran ja seosviljan viljelyalat. Vastaavasti nurmialaan on laskettu kuivaheinän, säilöre-
hunurmen ja laitumen viljelyalat.  
 
Yleisenä suuntauksena koko maan maidontuotantotiloilla 1990-luvulla on ollut, että säilö-
rehun ja rehuviljan korjuualat ovat nousseet maidontuotantotiloilla kun taas esim. kuiva-
heinän ja laitumen viljelyalat ovat laskeneet ja siten koko nurmialan osuus on vähentynyt. 
Vilja- ja nurmialan viljelyosuudet ovat tilakohtaisia ratkaisuja. Maidontuotantoa laajenta-
neilla tiloilla on voitu keskittyä myös aikaisempaa enemmän nurmen viljelyyn ja lisätä os-
torehujen käyttöä ruokinnassa. Laajentavat tilat ovat tällä tavoin voineet pitää aikaisempaa 
suuremman eläinmäärän ja hyödyntää mittakaavaetuja rehuntuotannossa erikoistumalla 
nurmirehun tuottamiseen (Niemi ja Pietola 2001, s. 19). 
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Kuvio 10.  Viljan ja nurmen viljelyalojen kehitys (ha) A- ja B-alueen maidontuotantotiloil-
la (IACS-aineisto).  

 
 
Rakennekehityksen vaikutukset 
 
Maatilojen rakennetta ja rakenteellisia muutoksia on kuvattu aiemmin esim. maidontuotan-
totilojen kokonaismäärän muutoksella, tilakoon kehityksellä ja eläinmäärän kehityksellä. 
Valtaosa tuotantonsa lopettaneista tiloista on ollut selvästi keskimääräistä pienempiä tiloja. 
Näin keskimääräinen tilakoko kasvaa, vaikka tuotantoa jatkavat tilat eivät laajentaisi tuo-
tantoaan lainkaan. Arvioitaessa jatkavien tilojen todellista rakennemuutosta, tulisi tämä 
keskiarvotietoihin sisältyvä harha ottaa myös huomioon (Pyykkönen 1999b, s. 50).  
 
Rakennekehityksen ehkä yksi tärkein tavoite on ollut alentaa yksikkökustannuksia, niin 
kiinteitä kuin muuttuvia kustannuksia. Yrityskoon kasvattaminen sinänsä ei ole päätavoite, 
vaan taloudellisen tuloksen pitää samalla myös parantua. Maaseutupoliittiset tavoitteet, 
kuten maaseudun asuttuna pitäminen, ovat jossain määrin ristiriitaisia tilakoon kasvatta-
mistavoitteiden kanssa, sillä tilakoon kasvuhan on mahdollista vain, jos osa tiloista lopettaa 
tuotantonsa. Kun tarkastellaan viljelijöiden ikärakennetta ja jatkamishalukkuudesta tehtyjä 
kyselyitä, voidaan arvioida tilamäärän vähenevän jatkossakin selvästi (Pyykkönen 2001, s. 
15).  
 
Tilakoon kasvun kannalta keskeistä on, miten ja millä hinnalla tuotannosta luopuvien tilo-
jen resurssit saadaan jatkavien tilojen käyttöön. Vaikka esimerkiksi vapautuvaa peltoa on 
eräillä alueilla runsaasti, ja se on halpaa suhteessa muihin alueisiin, niin muutoin edelly-
tykset tilakoon kasvattamiselle voivat olla huonot. Erityisen selvästi tämä näkyy maidon-
tuotannossa. Pohjanmaan jo ennestään voimakkailla maidontuotantoalueilla tuotanto on 
selvästi lisääntynyt, kun taas Etelä-Suomessa ja laajoilla alueilla Itä-Suomessa maidontuo-
tanto on sen sijaan vähentynyt. Tulo- ja tukitasoerot eivät yksin selitä tätä tuotannon alu-
eellista keskittymistä, vaan maatalouden ja muun toimintaympäristön yleisellä aktiivisuu-
della on tärkeä merkitys. Tuotannon ja osaamisen keskittyminen edesauttaa siis tilojen tuo-
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tannossa pysymistä ja myös niiden laajennushalukkuutta. Isoissa rakennusinvestoinneissa 
olennaista on myös se, miten alueella löytyy ammattitaitoista työvoimaa (Pyykkönen 2001, 
s.15).    
 
Teknologian kehityksen myötä tuottavuus on noussut tasaisesti maataloudessa. Kilpailuky-
vyn säilyttämiseksi myös maataloudessa on voitava tehdä jatkossa kehittämisinvestointeja. 
Teknologinen kehitys ei ole itse tavoite, vaan keino päästä asetettuihin tavoitteisiin. Pel-
kästään teknologian avulla ei voida varmistaa tuotannon kannattavuutta eikä aikaansaada 
toivottua rakennekehitystä, ellei sitä myös muuten ole asetettu tavoitteeksi. 
 
Tuotannon kannattavuuteen liitetään usein käsitys, että kannattava tuotanto on tehokasta tai 
että tehokas tuotanto on kannattavaa. Näin ei yksiselitteisesti ole, sillä tehokkainkin tuotan-
to voi olla kannattamatonta, jos hintasuhteet ovat epäsuotuisat. Tällainen on tilanne esi-
merkiksi silloin, kun heikoissa luonnonolosuhteissa toimivien maatilojen tulee kilpailla 
samoilla markkinoilla (hinnoilla) suotuisten tuotantoalueiden kanssa, joiden tuotantotekno-
logia ei kuitenkaan ole siirrettävissä heikoille tuotantoalueille. Tuotannon kannattavuuteen 
vaikuttavat panosten ja tuotosten määrät sekä hinnat. Luonnonolosuhteiltaan heikoilla alu-
eilla, kuten Suomessa tehokkaillakin tiloilla tuottavuus (panos-tuotossuhde) jää alhaiseksi 
keskieurooppalaisiin tiloihin verrattuna. Kun tuotteiden hinnat ovat yleiseurooppalaisella 
tasolla, tuotannon kannattavuus jää Suomessa heikoksi ilman luonnoneroja kompensoivia 
toimenpiteitä (Sipiläinen 1999, s. 40). 
 
3.3. Maidontuotantotilojen tuet A- ja B-alueella 
 
Maidontuotantotilojen saama tukisumma koostuu monesta tuesta, kuten peltoalaperustei-
sista LFA-, CAP- ja ympäristötuesta sekä kasvinviljelyn kansallisista tuista. Eläinperustei-
sia tukia maidontuotantotilalla ovat esim. teurastuki ja kansalliset eläinyksikkökohtaiset 
tuet.  
 
Maidontuotantotiloilla myyntituottojen osuus kokonaistuotosta on edelleen suurempi kuin 
tukien osuus (kuvio 11). Maidon hinnannousu vuonna 2000 näkyy korkeampana myynti-
tuottona. A- ja B-alueella oli katovuosia 1998 ja 1999, joka laski näiden vuosien myynti-
tuottoja. Artiklan 141 mukaiset tuet ovat maidontuotantotiloilla muodostuneet pääasiassa 
maidon hintatuesta ja investointituesta. Lisäksi maitotiloilla on lihatuottoja eli teuraaksi 
laitettuja hiehoja, sonneja ja lypsylehmiä ja siten myös kansallisia eläinyksikköperusteisia 
141-tukia. Maidontuotannon saama hintatuki on merkittävin tukimuoto maitotiloilla A- ja 
B-alueella. Esimerkiksi vuonna 2000 maidon hintatuki oli A- ja B-alueen maitotilojen 
myyntituottojen ja tukien summasta 10 % ja maataloustulosta 32 %. 
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Kuvio 11.  Kirjanpitotilojen myyntituotot ja tuet (euroa / tila) A- ja B-alueen maidontuo-
tantotiloilla vuosina 1998 - 2000 (painotettu aineisto).  

 
Maidon hinnankehitys vuosilta 1997 - 2001 on esitetty kuviossa 12. Maidon tuottajahinta 
muodostuu perushinnasta, laatuosasta ja jälkitilistä. Perushintainen maito on I-luokan mai-
toa, joka sisältää 4,3 % rasvaa ja 3,3 % valkuaista. Maidon laatuosa maksetaan maidon si-
sältämän bakteeripitoisuuden ja solumäärän perusteella. Jälkitili on osuustoiminnallinen 
lisätili, jonka meijeri maksaa jälkikäteen maidontuottajilleen (MMM 2003, s. 11). 
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Kuvio 12.  Maidon tuottajahinta keskimäärin ja hintatuki (c / l) A- ja B-alueen maidon-
tuotantotiloilla (MMM 2003, s. 11). 

  
Investointituen kautta osa maitotiloista on saanut myös artiklan 141 mukaista tukea. Inves-
tointitukea on maksettu sekä avustuksena että korkotukena. Maitotiloja koskevia investoin-
titukihakemuksia tehtiin eniten heti tukijärjestelmän alettua. Vuosina 1998 - 2000 inves-
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tointitukihakemusten määrät ovat laskeneet, mutta yksittäisten investointien keskimääräi-
nen arvo on kasvanut huomattavasti. Koska investointitukea pitää hakea ennen rakennus-
hankkeen aloittamista, kaikki vuosina 1997 - 2000 aloitetut rakennushankkeet eivät ole 
vielä välttämättä edes valmiit.  
 
 

0
5 000

10 000
15 000

20 000
25 000

30 000
35 000

40 000

1997 1998 1999 2000

Korkoetuus Avustus

€/tila

 

Kuvio 13.  Investointituet (€/tila) A- ja B-alueen investoineilla maidontuotantotiloilla.  
 
Kaikki investoineet maidontuotantotilat eivät aina ole saaneet sekä avustusta että korko-
tuettua lainaa, mutta avustus ja korkotuki on laskettu keskimäärin investoinutta maidontuo-
tantotilaa kohti. Avustuksen määrä lasketaan navettainvestoinnin kustannusarviosta. Kor-
koetuus on lainan korkotuen diskontattu arvo. Laina on voinut olla joko korkotukilainaa tai 
valtionlainaa.  
 

Taulukko 1.  Investoineiden maidontuotantotilojen määrä vuosittain ja maidontuotantotilat 
yhteensä A- ja B-alueella vuosina 1997 ja 2001. Kohteiden lukumäärässä on 
mukana kaikki 141-tukea saaneet investoineet maitotilat.  

 
 
Maidontuotantotila on voinut tehdä investointeja useana vuotena, joten taulukko 1 ei kerro 
investoineiden tilojen kokonaismäärää. Tilat yht. on maidontuotantotilojen määrät A- ja B-
alueella.  
 

vuosi Kohteiden lkm Tilat yht.
1997 908 6977
1998 868
1999 670
2000 480
2001 4870
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Kuvio 14.  Investointeihin myönnetyt lainamäärät (milj. €) (ks. liite 3, 4 ja 5).  
 
Navettaan liittyviä investointeja on tehty A- ja B-alueella lukumääräisesti investointituki-
jakson aikana vuosittain vähenevä määrä, mutta navettainvestointien koko ja siten myös 
niiden arvo on noussut voimakkaasti investointitukien alettua. Investointitukijärjestelmän 
alettua tehtiin pienempiä korjaus- sekä laajennusinvestointeja, mutta viime vuosina on teh-
ty yhä suurempia uudisinvestointeja. Maitotilojen investointeihin myönnetyt lainamäärät 
ovat pysyneet vuodesta 1997 vuoteen 1999 saakka hieman alle 200 milj. eurossa. Vuonna 
2000 maitotilojen investointien määrä nousi 200 milj. euroon (kuvio 14). 
 
Uuden navetan lehmäpaikan kustannus oli koko maassa keskimäärin n. 4 865 € vuoden 
2001 kustannusarvioista laskettuna. Vuonna 2001 kaikista navettainvestoinneista, eli laa-
jennukset mukaan luettuna, parsinavetoita on ollut 305 kpl ja pihattoja 126 kpl. Uudisra-
kennusten keskimääräinen lehmäluku on n. 40. Jos laajennukset otetaan myös huomioon, 
tulee keskimääräiseksi lehmäluvuksi hieman pienempi eli n. 37 - 38 lehmäpaikkaa. Laa-
jennukset näyttäisivät olevan pääasiassa parsinavetan jatkamisia. Uudisrakennuksista suu-
rin osa on pihattoja. Eniten navettainvestointeja on tehty sekä investointien lukumäärien 
että lypsylehmäpaikkojen perusteella Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Vuonna 2001 koko 
maassa investointitukea hakeneiden perusteella lypsylehmistä 60 % oli lämminpihatossa, 
36 % parsinavetassa ja vain 4 % kylmäpihatossa.     
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3.4. Maidontuotannon kerrannaisvaikutukset  
 
Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella on tutkittu aluetaloudellisia vaikutuksia muu-
tamissa tutkimuksissa4, joissa on sovellettu sekä panos-tuotosanalyysiä että yhteiskunnalli-
sen tilinpidon matriiseja eli ns. SAM-malleja (Social Accounting Matrix). Tässä tutkimuk-
sessa ei selvitetä maatalouden aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä-Suomessa kuin pelkäs-
tään tilastoarvojen ja kirjallisuuden perusteella. 
 
Panos-tuotosanalyysillä joudutaan käyttämään kaksivaiheista tarkastelua, jotta voitaisiin 
selvittää maatalouden merkitystä tuotantoon ja työllisyyteen sekä niiden kerrannaisvaiku-
tuksia Etelä-Suomessa. Ensiksi tarkastellaan tuotannon muutoksen vaikutusta panosten ky-
syntään, ja toiseksi tuotannon muutoksen vaikutusta panosten tarjontaan. Edellisessä on 
kyse taaksepäin suuntautuvista vaikutuksista ja jälkimäisessä eteenpäin suuntautuvista vai-
kutuksista (kuvio 15).  
 

 

Kuvio 15.  Taakse- ja eteenpäinkytkennät maataloudessa. 
 
Tutkittaessa tuotanto- ja työllisyysvaikutusten siirtymistä tuotantoketjuissa, on syytä erot-
taa välittömät eli suorat vaikutukset ketjujen kautta syntyvistä välillisistä vaikutuksista. 
                                                 
4 (a)  Kola, J. &  Nokkala, M. 1999. Structural Policy Effects in Finnish Rural Areas: A Quantitative Social 
Accounting Matrix Approach. University of Helsinki, Department of Economics and Management, Publica-
tion No. 23, Agricultural Policy.  191 p. + 14 app.  (b)  Efstratoglou, S., Daouli, A., Kola J., Psaltopoulos, D. 
& Thomson, K.J. 1999. Structural Policy Effects in Remote Rural Areas Lagging behind in Development in 
Finland, Greece and Scotland. In: Proceedings of the 66th EAAE Seminar.  (c)  Säynätmäki, T. 2000. 
Maaseudun erilaistuminen ja työllisyys: maaseututyyppien panos-tuotostarkastelu. Helsingin yliopisto Ta-
loustieteen laitos, Selvityksiä nro 11. Maatalouspolitiikka. 88 s. (d) Kilpeläinen, S. 2001. Elintarvikesektorin 
asema Itä-Suomen aluetaloudessa. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä nro 15. Maatalous-
politiikka. 68 s. + liitteet. 

Maataloudelle panoksia valmistava teol-
lisuus ja muut toimialat 

Maatalous 

Elintarviketeollisuus, kotimaisesta raaka-
aineesta riippuva 

Elintarviketeollisuudelle panoksia tuotta-
vat toimialat 
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Suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan tuotannon ja työllisyyden muutoksia siinä sektorissa, 
johon kysynnän muutos kohdistuu. Tämä on välittömin ja kaikkein ilmeisin vaikutus tuo-
tantoon ja työllisyyteen. Välillisiksi vaikutuksiksi kutsutaan tuotantoketjussa tapahtuvia 
tuotannon muutoksia, jotka aiheutuvat siitä, että sektori ostaa panoksia muilta sektoreilta. 
Välillisillä vaikutuksilla tarkoitetaan näissä muissa sektoreissa aiheutuneiden vaikutusten 
yhteissummaa. Kolmas vaikutusten tyyppi syntyy siitä, että tuotannon ja työllisyyden muu-
tokset aiheuttavat muutoksia tulonmuodostuksessa ja kotitalouksien tulojen kautta kulutuk-
sessa. Tarkasteltaessa pitkän ajan vaikutuksia, myös sektorin investoinnit muuttuvat, jos 
sektorin tuotannon määrä muuttuu. Tämän vuoksi on syytä ottaa investoinnit ja sektorille 
investointihyödykkeitä tuottavat toimialat mukaan tiettyihin pitkän ajan tarkasteluihin. Yh-
teisnimellä näitä edellä esitettyjä vaikutuksia kutsutaan kerrannaisvaikutuksiksi. Niiden 
kautta vaikutukset kansantaloudessa kertaantuvat alkuperäiseen, suoraan vaikutukseen ver-
rattuna (PTT 1986, s. 88).    
 
Maidontuotannon työllisyysvaikutukset  
 
Elintarviketeollisuus työllisti vuonna 2000 yhteensä 39 400 työntekijää ja elintarviketeolli-
suuden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä oli 1,6 %:a. Meijerituotteiden jalostuksessa 
työskenteli 4 600 työntekijää. Maatalous mukaan lukien riista-, kala- ja metsätalous työllis-
ti 143 000 työntekijää, joka oli työllisestä työvoimasta 5,5 % vuonna 2000. Vastaavasti ko-
ko Euroopassa maatalouden osuus työllisestä työvoimasta oli 8,6 %. Maatalouden osuus 
kansantalouden arvonlisäyksestä oli 1,2 %, joten maatalouden osuus arvonlisäyksestä oli 
pienempi kuin sen osuus työllisestä työvoimasta (Elintarviketeollisuusliitto 2003; MMM 
2002a, s. 204, 264; Tilastokeskus 2003c).  
 
Kohtuullisen hyvä työllisyystilanne A- ja B-tukialueella on mahdollisesti nopeuttanut mai-
dontuotannosta luopumista ja sivutoimiseen viljanviljelyyn siirtymistä. Työttömyysaste 
koko maassa oli 9,1 % vuonna 2002. A- ja B-tukialueilla yleinen työttömyysprosentti oli 
sen sijaan 6 - 9 %. Pahin työttömyysprosentti on Pohjois- ja Itä-suomessa, jossa se oli 12 -
 17 % vuonna 2002 (Tilastokeskus 2003b).  
 
Maidontuotanto ja maaseutuarvot 
 
Maaseutuumme liittyvät myönteiset arvot, kuten maaseudun vaihtelevat maisemat ja luon-
non monimuotoisuus, ovat syntyneet vuosisatojen aikana ihmisen työn tuloksena. Tällä 
hetkellä avoimen viljelymaiseman vähentyminen on aiheuttamassa maaseutumaisemaam-
me suurimmat muutokset, sillä avointa viljelymaisemaa on Suomen pinta-alasta vain noin 
8 %:a. Erityisesti maidontuotannon ja laiduntamisen vähentyminen merkitsevät maaseutu-
maiseman muuttumista sulkeutuneemmaksi. Jokivarsien ja luonnonlaitumien metsittymi-
nen muuttaa oleellisesti maaseutumaisemaa (Partanen 1996).  
 
Kilpeläisen ja Kolan (2002, s. 116) monivaikutteisen maatalouden eri osien merkitystä yh-
teiskunnalle voidaan arvioida tuotantosuunnittain. Maidontuotannon kannalta keskeisimmät 
tekijät ovat eläinten hoitoon liittyvät tekijät, maaseudun sosioekonomiseen kehitykseen liitty-
vät tekijät sekä maisemalliset arvot.  
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Eläintenhoidossa maidontuotannon monivaikutteisuus ilmenee eläinten hyvinvoinnin kautta, 
koska terveiden tuotantoeläinten tuottamat tuotteet ovat laadullisesti parempia (Yrjölä ja Kola 
2001, s. 303). Toisaalta eläinten hoidon eettisiin kysymyksiin kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota (Yrjölä 2001). Tällöin maidontuotannossa voidaan tukea monivaikutteisuuden kaut-
ta esimerkiksi eläinten jaloittelumahdollisuuksia tai eläinten pitopaikkaan liittyviä tekijöitä. 
Eläinten hoitoon liittyvät tekijät ovat myös kiinteästi yhteydessä laatuun, jonka merkitys 
muun alueellisen elinkeinotoiminnan kannalta voi olla merkittävä. Eläintenhoidon mahdolli-
set negatiiviset vaikutukset, kuten esimerkiksi parsinavetoissa rajoittuva eläinten liikkumis-
mahdollisuus olisi myös tarkasteltava monivaikutteisen maatalouden tuissa. Vastaavanlaisia 
seikkoja muissa tuotantosuunnissa ovat esim. häkki- ja lattiakanaloiden ja emakkokarsinoiden 
koot ja ominaisuudet (Kilpeläinen ja Kola 2002, s. 116–117). 
 
Hietala-Koivun (2000) mukaan maisema-arvot perustuvat yksilöllisiin kokemuksiin ja miel-
teisiin siitä, miten maisema voi tyydyttää taloudellisesti, virkistyksellisesti tai turvallisuuden 
tunteen kautta ihmistä tai ihmisryhmää. Maidontuotanto ylläpitää perinteistä maaseutumaise-
maa, ja voidaan olettaa, että kuluttajat mieltävät mm. lehmien laidunnuksen ansiosta maaseu-
tumaiseman viihtyisäksi. Suomen kannalta ongelmallista laidunnuksen tukiperusteena olisi se, 
ettei eläimiä voida laiduntaa ympäri vuoden. Myös laidunmahdollisuudet voivat olla heikot, 
mikäli pellot ovat kaukana ja pienissä lohkoissa. 
 
OECD (2001) on arvioinut, että maatalouden vaikutus maaseudun elinvoimaisuuteen on 
muuttunut, kun maataloudesta on tullut entistä enemmän osa-aikaista toimintaa. Kotieläinta-
loudella on näin ollen erityinen asema maaseudun elinvoimaisuuteen liittyvissä tekijöissä, 
koska kotieläintalouden harjoittaminen on käytännössä aina kokopäivätoimista työtä.  
 
Maaseudun sosioekonomisen kehityksen kannalta työmäärä ja elinkeinon kautta syntyvät ker-
rannaisvaikutukset ovat keskeisessä roolissa aluetalouksien ja paikallisen asutuksen kannalta. 
Kotieläintalouksilla on siten merkittävä rooli koko maaseudun sosioekonomiselle kehityksel-
le. Alueellisesti maidontuotannon merkitys korostuu, koska maidontuotanto on monilla (syr-
jäisillä) maaseutualueilla lähes ainoa toimeentulomuoto ja merkittävien tuotantoon eli talou-
delliseen aktiviteettiin liittyvien rahavirtojen ylläpitäjä (Kilpeläinen ja Kola 2002, s. 117). 
 
Maidontuotantoon liittyy huomattava osa maaseudun rakennuskannasta. Maidontuotannon 
tulos- ja kannattavuuskehityksen heiketessä, maidontuottajat joutuvat vähentämään myös 
rakennusten kunnossapitokuluja. Vanhoja rakennuksia jää hoidon puutteen ja asumatto-
muuden vuoksi ränsistymään. Maaseutumaiseman ja luonnon muuttuminen vaikuttaa myös 
maaseudun viihtyisyyteen. Erilaiset matkailu- ja virkistyspalvelut antavat yhä suuremman 
osan maaseudun asukkaiden tuloista. Hyvin hoidetun maaseutumaiseman markkinointiarvo 
on merkittävä ruuan tuottamisessa, matkailussa ja yleensä maaseudun elinkeinojen kehit-
tämisessä.  
 
Viihtyisä ympäristö on tärkeä maaseudulla asumisen syy niin monille viljelijöille kuin 
muille maaseudun asukkaille. Tämän päivän viljelijä luo tulevaisuuden maaseutua. Hänen 
toimenpiteistään ja niistä mahdollisuuksista, joita muu yhteiskunta hänelle antaa, riippuu 
se, minkälaiseksi maaseutu ja sen maisema kehittyy. 
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4. Maidontuotantotilojen talouskehitys 
 
4.1. Aikaisemmat tutkimukset maidontuotantotilojen talouskehityksestä  
 
Yrityksen menestykseen ja kasvuun vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ovat kilpailukyky, yrityk-
sen ydinosaaminen sekä markkinointi ja myynti. Myös vakaan taloudellisen ympäristön, 
yrittäjyyden, uusien innovaatioiden sekä teknologian omaksumisella on keskeinen merki-
tys yrityksen menestyksen kannalta (Keskuskauppakamari 2002, s. 6). Vaikka maatilayri-
tykset poikkeavatkin tavanomaisista yrityksistä, monet edellä esitetyt menestys- ja kasvu-
tekijät ovat tärkeitä myös maatilalle. Suomen maatilojen kilpailukyvyn puuttumisesta joh-
tuvia syitä tarkastellaankin seuraavaksi hieman tarkemmin.   
 
Kilpailukyky voidaan jakaa eri osa-alueisiin, kuten reaalinen/laadullinen kilpailukyky 
kustannuskilpailukyky ja sijainnin kilpailukyky (Keskuskauppakamari 2002). Suomen 
maatalouden heikon kilpailukyvyn syynä on pidetty luonnonolosuhteita eli sijainnin kilpai-
lukykyä ja pienestä tilakoosta johtuvaa heikkoa kustannuskilpailukykyä.  
 
Luonnonolosuhteista aiheutuvat haitat eivät ilmene pelkästään muuttuvien kustannusten 
erolla, myös kiinteissä kustannuksissa olevat erot on otettava huomioon. Rakennuksista ja 
koneista aiheutuvat korkeat kiinteät kustannukset ovat osittain juuri seurausta Suomen 
luonnonolosuhteista. 
 
Yrityksen on saatava kaikki tuotannosta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä kate-
tuiksi. Yrityskoon kasvattamisella ja tuotannon kehittämisellä ei voida yksistään ratkaista 
maidontuotannon kannattavuusongelmaa. Yksikkökustannuksia voidaan alentaa yritysko-
koa kasvattamalla, mutta luonnonolosuhteista johtuen maidontuottajilla on Suomessa kes-
kimääräistä korkeammat maidon yksikkökustannukset ja siten heikompi kilpailukyky kuin 
Keski-Euroopan maidontuottajilla. Yksikkökoon kasvattamista on tuettu EU-jäsenyyden 
aikana investointituilla.  
 
Maatalouden tulokehityksestä on ollut EU-jäsenyyden jälkeen jonkin verran ristiriitaisiakin 
käsityksiä. Kokonaislaskelmien ja keskiarvotietojen sisältöön onkin syytä paneutua tarkasti 
ennen kuin niiden perusteella tehdään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä maatalouden 
tulokehityksestä. Verrattaessa kokonais- ja tilatason laskelmien antamaa kuvaa maatalou-
den tulokehityksestä on otettava huomioon mm. maatalouden rakennekehitys, tulokäsittei-
den sisältö ja laskentatapa. Tuotantonsa lopettaneet tilat ovat painottuneet tulojakauman 
pienituloiseen päähän. Niiden osuus maatalouden yhteenlasketuista tuloista on ollut hyvin 
vähäinen, eikä niiden luopumisen seurauksena jäljelle jääville tuotantoaan jatkaville tiloille 
ole juuri jäänyt lisää jaettavaa (Pyykkönen 1999a, s. 2, 34). 
 
Maidontuotantotilojen maataloustulo ja kannattavuus ovat heikentyneet A- ja B-alueella 
vuosina 1997 - 1999, kun taas C-alueella maidontuotantotilojen maataloustulo ja kannatta-
vuus ovat parantuneet vuosina 1997 - 1999. Maidontuotantotilojen talouteen katovuodet 
1998 ja 1999 vaikuttivat vähemmän kuin viljatilojen talouteen, sillä maitotilojen nurmivil-
jelyyn perustuvaan tuotantoon ja sitä kautta tulokehitykseen sääolot eivät vaikuta yhtä her-
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kästi kuin viljatilojen kohdalla (MTT 2002, s. 78). EU-jäsenyyden alussa maitotilat lyhen-
sivät velkojaan voimakkaasti ja investoinnit olivat vähäisiä luultavasti epävarmuustekijöis-
tä johtuen. Maidontuotantotilojen investoinnit alkoivat nousta Etelä-Suomessa vuodesta 
1997 lähtien investointitukien ja -avustusten vauhdittamana, jolloin myös poistot ja korko-
kulut nousivat maitotiloilla.   
 
Lajunen (2001) selvitti keskimääräistä suurempien laajentaneiden maitotilojen kannatta-
vuuskehitystä C-tukialueella. Tutkimuksessa olleilla laajentaneilla maitotiloilla kannatta-
vuus oli yleensäkin heikko vuosina 1996 - 1999. Tutkimustilojen kannattavuuskerroin oli 
keskimäärin 0,71. Tutkimuksen perusteella alun perin heikoimmin kannattaneiden tilojen 
kannattavuus parani huomattavasti ja toisaalta alun perin parhaimman neljänneksen tilojen 
kannattavuus heikkeni neljän vuoden tutkimuskaudella. Tulosten perusteella erilaisista 
kannattavuusnäkökohdista tuotantoa laajentaneilla maitotiloilla kannattavuuserot ovat pie-
nentyneet ja jopa hävinneet kokonaan. Maitotilojen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä 
on selvittänyt myös Remes (2001). Tutkimuksen mukaan maitotilan elinkaaren lisäksi 
kannattavuutta selittivät merkittävästi myös lehmälukumäärä, maitotuotos, hehtaarisato ja 
tuotannon intensiteetti.  
 
Sipiläinen ym. (1998, s. 156) toteavat alueiden välisten erojen kasvavan, koska maatalou-
den tuotantomahdollisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Eri tuotantoa harjoittavi-
en tilojen osuudet ja määrät muuttuvat siirryttäessä alueelta toiselle samoin kuin maatalou-
den merkitys alueen talouden kannalta. Maidontuotanto on keskittymässä C-alueelle osit-
tain tukijärjestelmän ohjaamana. A- ja B-alueen C-aluetta heikompi maidon hintatuki ja 
paremmat viljanviljelyolosuhteet ovat johtaneet maidontuotannon voimakkaaseen vähen-
tymiseen A- ja B -alueilla. 
  
Suorat pinta-alaperusteiset tuet lisäävät tulojen pääomittumista pellon arvoon. Vuokrapel-
lon lisääntyessä ja vuokratason noustessa yhä suurempi osa tuesta päätyy maatalouden ul-
kopuolelle (Sipiläinen ym. 1998, s. 156). Myyntituoton ja tuotannosta aiheutuvien välittö-
mien muuttuvien kustannusten erotuksen jäädessä pieneksi tai negatiiviseksi, seurauksena 
on yritysmotivaation lasku (Sipiläinen ym. 1998, s. 160). Suorat tuet on koettu maatilayri-
tyksille ongelmallisiksi erityisesti kannustinvaikutuksen puuttumisen vuoksi.  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto (2002) on selvittänyt maataloustuen tavoitteita ja vaiku-
tuksia. Ajanjaksolla 1972 - 2000 kannattavuuskertoimen keskiarvo oli sikatiloilla 1,1 ja 
viljatiloilla 0,99. Sitä vastoin maitotiloilla kannattavuuskerroin ei yhtenäkään vuonna ole 
saavuttanut ykköstä ja keskiarvo jää 0,72:een. Tukipolitiikan onnistumista raportissa on 
arvioitu mm. laskemalla kannattavuuskertoimet eri tuotantosuunnille ilman tulotukia. Tu-
losten mukaan tuet eivät ole säilyttäneet markkinoiden tuottamaa kannattavuusjärjestystä, 
sillä ilman tukia maitotilat olisivat olleet sika- ja viljatiloja kannattavampia. Tarkastusvi-
raston mukaan viljelijöiden käytettävissä olevat tulot, kun mukaan on laskettu myös muut 
maatalouden ulkopuoliset työtulot ja tulonsiirrot, ovat olleet viime vuosina lähes samalla 
tasolla kuin muilla palkansaajilla, mutta alempana kuin muilla yrittäjillä. Palkansaajien 
keskipalkka oli vuonna 2000 noin 24 387 €, kun taas maataloustulo tilaa kohti oli vain 13 
119 €/tila. Tilalla voi vielä olla useampia tulonsaajia kuin yksi. Lisäksi on otettava huomi-
oon, että maataloustulo sisältää myös omalle pääomalle saadun korvauksen. Työlle saatu 
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korvaus tulisi jakaa työtuntien määrällä ja verrata tätä palkansaajan tuntipalkkaan (Valtion-
talouden tarkastusvirasto 2002, s. 24-30). 
 
Väreen (MTT 2003) tutkimuksen mukaan teollisuustyöntekijän palkkatulo on kasvanut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 1,2-kertaiseksi, kun inflaation vaikutus otetaan 
huomioon. Viljelijöiden maataloustulo ja ansiotulo taas olivat korkeimmillaan hyvänä sa-
tovuonna 1990, jolloin päätoimitilojen maataloustulo vastasi 80 % ja ansiotulo 94 % teolli-
suustyöntekijän palkkatulosta. Vuonna 2000 vastaavat osuudet olivat 59 ja 74 prosenttia 
(MTT 2003, s. 76).  
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Kuvio 16.  Maidon yksikkötuotot ja -kustannukset (€/t) A- ja B-tukialueella vuonna 2000 
(Riepponen 2003, s. 17). 

 
MTT Taloustutkimus (Riepponen 2003) on selvittänyt maidontuotannon tuotantokustan-
nuksia Suomen kirjanpitotiloilla vuosina 1998 - 2000. Tutkimuksen tulosten mukaan mai-
don yksikkökustannus on keskimäärin A-tukialueella 507,3 €/t ja B-tukialueella 493,6 €/t. 
Maidon yksikkötuotot ovat keskimäärin A-tukialueella 483,4 €/t ja B-tukialueella 480,4 
€/t, jolloin yrittäjänvoitoksi muodostuu keskimäärin A-alueella -23,9 €/t ja B-alueella -13,2 
€/t (kuvio 16). 
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4.2. Maidontuotantotilojen tulo- ja kannattavuuskehitys A- ja B-alueella 
vuosina 1998 - 2000   

 
Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakennetta on tarkasteltu kirjanpitotiloista las-
kettujen kuvioiden avulla. Aineisto ei ole paneelissa eli tarkastelussa ei ole täysin samoja 
tiloja vuosilta 1998 - 2000. Aineiston lajittumisesta ei ole näyttöä eli ei voida osoittaa, 
ovatko kirjanpitotiloihin tulleet uudet tilat olleet kannattavampia kuin kirjanpidosta luopu-
neet tilat.  
 
Paneeliaineistoa ei voida yksiselitteisesti pitää parempana aineistona. Paneeliaineiston 
käyttöön liittyy myös ongelmia, kuten esimerkiksi tarkasteltavan tilajoukon pienentyminen 
ja mahdollisesti viimeisten vuosien kehitystrendin heikkeneminen aineistossa. Uudet kir-
janpitoon liittyneet tilat ovat kuitenkin useammin nuoria tilaa laajentaneita viljelijöitä kuin 
kirjanpidosta luopuneet viljelijät.   
 
Aineistoon kuuluu A- ja B-alueen maidontuotantotilat, joita oli 92 kpl vuonna 1998, 81 kpl 
vuonna 1999 ja 82 kpl vuonna 2000. A- ja B-tukialueen tiloja on tarkasteltu yhdessä, vaik-
ka A- ja B-alueen kustannusrakenne ei ole täysin samanlainen. A-alueella kirjanpitotiloihin 
kuuluvia maidontuotantotiloja on liian vähän riittävän luotettavan tuloksen laskemiseksi.  
 
A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla keskimääräinen lehmäluku oli 17,5 vuonna 2000 ja 
peltoala 35,8 ha. Tiloilla tehtiin keskimäärin 261 työtuntia lypsylehmää kohti vuonna 2000 
ja viljelijöiden keski-ikä oli 48 vuotta. 
 
Tulo- ja kannattavuuskehityksen tarkastelussa esitettävät lukuarvot vuosilta 1998 - 2000 
ovat nimellisin hinnoin. Tulokset vuosilta 1998 - 2000 ovat painotettuja eli kirjanpitoai-
neisto on painotettu siten, että se kuvaa kaikkien A- ja B-alueen maidontuotantotilojen tu-
lo- ja kannattavuuskehitystä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon veroja ja investointitukia. 
 

Taulukko 2.  Painotetun kirjanpitoaineiston tilatietoja. 

 
 
Maidontuotannon tuotto- ja kustannusrakennekuvioista (kuviot 17 - 19) käy ilmi, miten 
kokonaistuotto on vaihdellut A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla tarkasteluvuosina noin 
15 000 euroa. Vuonna 1998 kokonaistuotto oli keskimäärin 74 400 € ja 82 700 € vuonna 
2000. Vuodet 1998 ja 1999 olivat huonoja satovuosia, mutta 2000 vuosi oli melko normaa-
li satovuosi. Maidontuotantotilojen vuoden 2000 parempi tulos johtuu myös maidon 
hinnan noususta ja Agenda 2000 uudistuksen aiheuttamista tukimuutoksista5.  

                                                 
5 ) Vuodesta 2000 alkaen CAP-tukea on voinut saada myös säilörehuksi korjattavalta nurmelta (B-alueella 

vuonna 2000 noin 164 €/ha). Lisäksi kansallista nurmitukea on voinut saada muuksi rehualaksi ilmoitet-

Tilatiedot 1998 1999 2000
Lehmäluku 17,6 16,3 17,5
Peltoala 35,25 32,37 35,79
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Kokonaistuottojen jakautumisessa myynti- ja tukitulojen ja muiden mahdollisten tulojen 
osalle tapahtui vain lieviä muutoksia vuosina 1998 - 2000. Keskimäärin tarkasteltuna 
vuonna 1998 myyntitulojen osuus kokonaistuotosta on 67 %, tukien osuus (hintatuet ja 
suorat tuet) 32 % ja muiden tulojen osuus 1 %. Vastaavat luvut vuonna 2000 olivat 62 %, 
33 % ja 5 %. 
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Kuvio 17.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne A- ja B-alueen kirjanpitoti-
loilla vuonna 19986. 

 
 
 

                                                                                                                                                    
tavalle nurmialalle (B-alueella vuonna 2000 noin 118 €/ha). Uutena tukimuotona tuli myös viljan kuiva-
ustuki (B-alueella vuonna 2000 noin 53 €/ha). 

 
6 Tuotto- ja kustannusrakennekuviossa olevien erien sisältöä on selvitetty vielä alla tarkemmin. 
Kokonaistuotto ilman tukia muodostuu suurimmaksi osaksi maidon ja lihan myyntituotoista. 
EU-tukiin on laskettu mm. ympäristötuki, CAP-tuki, LFA-tuki ja EU:n rahoittamat eläintuet kuten sonni-, 
emolehmä- ja uuhipalkkiot.  
Muut kansalliset tuet sisältää mm. vehnän, rukiin ja sokerijuurikkaan tuotantotuen.    
141-tuki sisältää mm. maidon hintatuen, kansalliset eläinyksikköperusteiset tuet, avomaanvihannesten tuet 
sekä kasvihuonetuen. Investointitukia ei ole laskettu mukaan 141-tukiin. 
Muut kustannukset sisältävät mm. ostorehut, kotieläinten hankinnan, lannoitteet, kasvinsuojelun, energian 
sekä koneiden ja rakennusten kunnossapidon ja vakuutuksen.   
Poistot sisältää rakennusten, koneiden ja salaojien poistot. 
Maksetut palkat koostuu vieraalle maksetuista palkoista. 
Maksetut korot on vieraasta pääomasta aiheutunut korkokustannus. 
Maksetut vuokrat on rakennuksista ja pelloista aiheutunut vuokrakustannus. 
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Kuvio 18.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne A- ja B-alueen kirjanpitoti-
loilla vuonna 1999. 
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Kuvio 19.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne A- ja B-alueen kirjanpitoti-
loilla vuonna 2000 (ks. liitteet 6 – 9). 
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Maitotilojen keskimääräiset kokonaiskustannukset tilaa kohti (ml. viljelijäperheen palkka-
vaatimus ja oman pääoman korkovaatimus) olivat noin 95 000 € vuonna 1998 ja 101 000 
euroa vuonna 2000. Kustannuksista keskimäärin 29 % muodostui muuttuvista kuluista, 34 
% yrittäjäperheen palkkavaatimuksesta, 14 % poistoista, 11 % muista kiinteistä kuluista ja 
loput 12 % oman pääoman korkovaatimuksesta sekä rahoituskuluista. Tilojen välillä kus-
tannusrakenteessa on suuria eroja (kuvio 20). 
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Kuvio 20.  A- ja B-alueen maidontuotantotilojen kustannusrakenne. Aineistona on vuoden 
2000 painotettu kirjanpitoaineisto.   

 
Maitotilojen nettoarvonlisäys oli vuosina 1998 - 2000 keskimäärin 25 500 €. Nettoarvon-
lisäys laski vuonna 1999, mutta parani vuoteen 2000 siirryttäessä (kuvio 21). Maataloustu-
lo oli keskimäärin 21 300 € vuosina 1998 - 2000. Maataloustulon kehitys noudatteli netto-
arvonlisäyksen mukaista suuntausta vuosina 1998 – 2000 (kuvio 22). 
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Kuvio 21.  Nettoarvonlisäys A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla (vrt. kuviot 17-19). 
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Kuvio 22.  Maataloustulon kehitys A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla (vrt. kuviot 17-
19). 

 
Eteläsuomalaisilla maitotiloilla saavutettiin esimerkiksi vuonna 2000 vain noin 58 % asete-
tuista viljelijäperheen palkka- ja oman pääoman korkotavoitteista, mikä merkitsee 4,4 €:n 
tuntipalkkaa ja 2,9 %:n korkoa omalle pääomalle. Yrittäjäperheet eivät siis saavuttaneet 
maitotiloilla kokonaisuudessaan kannattavuustavoitteita, koska tiloilla muodostuu vuosit-
tain yrittäjäntappiota (ks. kuviot 17 - 19 ja 23 - 24). Yrittäjäntappio oli vuosina 1998 - 2000 
keskimäärin – 20 600 €, mikä merkitsee tulostavoitteissa epäonnistumista. 
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Kuvio 23.  Maidontuotantotilojen kannattavuuskerroin A- ja B-alueen maidontuotantoti-
loilla. 
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Kuvio 24.  Yrittäjän tappio maidontuotantotiloilla A- ja B-alueella (vrt. kuviot 17-19). 
 
 
4.3. Maidontuotantotilojen tulo- ja kannattavuuskehityksen tarkastelu 

neljänneksittäin ja navettakokoluokittain 
 
Maidontuotantotilojen tarkastelu neljänneksittäin 
 
Tilojen väliset erot tuloissa ja kannattavuudessa ovat varsin suuria. Huonoimman neljän-
neksen heikkoa kannattavuutta selittää ainakin osittain lypsylehmien huono keskituotos ja 
lypsylehmää kohti tehty suuri työtuntien määrä. Tilojen välillä olevat erot esimerkiksi työ-
tuntien määrässä voivat johtua kone- ja rakennuskannassa olevista eroista, mutta myös 
liikkeenjohtotaidoissa olevat erot voivat olla syynä tilojen välisiin suuriin eroihin.  
 
Tunnuslukujen keskiarvot saattavat olla herkkiä poikkeaville havainnoille. Vertailuperus-
teen luotettavuutta voidaan varmistaa käyttämällä niin sanottuja fraktiileja. Taulukossa 3 
olevat ala- ja yläkvartiilitarkastelut on laskettu vuoden 2000 kirjanpitoaineistosta, jota ei 
tässä tarkastelussa ole painotettu. 
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Taulukko 3.  A- ja B-alueen maidontuotantotilojen tunnusluvut ala- ja yläkvartiileittain 
kannattavuuskertoimen mukaan jaoteltuna. 

 

 
 
Maidontuotantotilojen tarkastelu navettakokoluokittain 
 
Kokoluokittaiset tarkastelut on tehty lypsylehmien määrän mukaan ja tulokset ovat painot-
tamattomia. Taulukosta 4 ilmenee tarkasteluun kuuluneiden A- ja B-alueen kirjanpitotilo-
jen lukumäärä karjakokoluokittain. Pienten ryhmien painottaminen on kyseenalaista ja pai-
nottaminen saattaa antaa virheellisen kuvan koko alueen kehityksestä. Navettakokoluokit-
taiset tuotto- ja kustannusrakenteet on esitetty erikseen liitteissä 4 - 7.  
 
Navettakokoluokka 21 - 29,99 lypsylehmää on ollut muita kannattavampi, vaikka se jää 
kannattavuuskertoimella mitaten alle viljelijäperheen korko- ja palkkavaatimuksen. Suu-
rimmassa tilakokoluokassa 30 - 50 lypsylehmää kannattavuus oli heikompi kuin tilakoko-
luokassa 21 - 29,99 lypsylehmää. Poistokustannus oli suhteessa suurempi 30 - 50 lypsy-
lehmän tilakokoluokassa kuin 21 - 29,99 lypsylehmän tilakokoluokassa, eli suurimmassa 
tilakokoluokassa oli voimakkaasti laajentaneita tiloja.  
 
Investoinnit rahoitetaan yleensä suurelta osin velkapääomalla. Tästä johtuen erityisesti 
maksuvalmius paranee laajentaneilla tiloilla vasta usean vuoden kuluttua (Pyykkönen 
1996, s 79). Tilakoon kasvun prosessimaisuus on entistä tärkeämpää ottaa huomioon. Ei 
riitä että todetaan isojen tilojen olevan parempia, vaan pitää myös arvioida, miten tilojen 
kasvuprosessi toteutetaan, jos maidontuotannon kannattavuusnäkymät vielä nykytasosta 
oleellisesti heikkenevät.   
 

Taulukko 4.  Tarkasteluun kuuluneiden A- ja B-alueen kirjanpitotilojen lukumäärä karja-
kokoluokittain. 

 

Karjakoko Tilojen lkm
1-14,99 28
15-20,99 23
21-29,99 18
30-50 12

Tunnusluvut 25 % alakvartiili 75 % yläkvartiili
Maataloustulo (€) 3 259 46 659
Kannattavuuskerroin 0,09 1,01
Yrittäjänvoitto/tappio (€) -37 272 782
Tilatiedot
Peltoala, ha 38,57 46,14
Lypsylehmiä, kpl 17 23
Keskituotos, litroina 6535 7561
Työtunnit/lypsylehmä 291 216
Viljelijän keski-ikä, v 48 46



 44 

Navettakokoluokittain tarkasteltuna nettoarvonlisäys ja maataloustulo kasvoivat siirryttäes-
sä suurempiin navettakokoluokkiin. Vuonna 2000 nettoarvonlisäys oli pienimmässä koko-
luokassa keskimäärin 18 200 € ja suurimassa 53 400 €. Maataloustulon osalta vastaavat 
luvut ovat 15 100 € ja 40 300 € (taulukot 25 ja 26).  
 
Nettoarvonlisäyksen ja maataloustulon kasvaminen ei kuitenkaan kerro kannattavuudesta 
mitään, koska suuremmissa navettakokoluokissa on sidottu ja käytetty panoksia (oma ja 
vieras työ, oma ja vieras pääoma) huomattavasti enemmän kuin pienemmissä navettakoko-
luokissa. 
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Kuvio 25.  Nettoarvonlisäys navettakokoluokittain A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla 
vuonna 2000. 
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Kuvio 26.  Maataloustulo navettakokoluokittain A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla 
vuonna  2000. 



 45 

 
Kannattavuuden osalta (kuviot 27 ja 28) suurimman navettakokoluokan kannattavuuskehi-
tys paranee todennäköisesti viiveellä, jos tuotto- ja kustannusmenoissa ei tapahdu odotta-
mattomia muutoksia. Tiloilla oli todennäköisesti suoritettu laajennusinvestointeja, mikä 
lisääsi vieraan pääoman määrää, jolloin tilat olivat ns. sopeutumisvaiheessa. Lisäksi tila-
koon kasvaessa tuotantoprosessin hallinta, panosten ostot, tuotteiden markkinointi, rahoi-
tuksen järjestely ja henkilöstön johtamisen vaatimukset sekä riskit vastaavasti kasvavat. 
Näiden yrittäjän liikkeenjohtoon ja päätöksentekoon liittyvien ongelmien vuoksi kannatta-
vuus ei välttämättä parane vaan saattaa kääntyä jopa laskuun. 
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Kuvio 27.  Kannattavuuskerroin navettakokoluokittain A- ja B-alueen maidontuotantoti-
loilla vuonna 2000. 
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Kuvio 28.  Yrittäjäntappio navettakokoluokittain A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla 
vuonna 2000.  
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Investointien vaikutusta maidontuotantotilan tuloihin ja kannattavuuteen tarkasteltiin vielä 
siten, että vuonna 2000 kannattavuuskirjanpitoon kuuluneet A- ja B-alueen maidontuotan-
totilat jaettiin kahteen ryhmään: 
 
  a) rakennuksiin vuosina 1998 - 2000 yli 30 000 euroa investoineisiin  

b) investoimattomiin maidontuotantotiloihin.  
 
Vuoden 2000 kirjanpitotiloihin kuului 13 tilaa, jotka olivat vuosina 1998 - 2000 investoi-
neet yli 30 000 euroa rakennuksiin. Investoimattomia tai alle 30 000 euroa rakennuksiin 
investoineita maidontuotantotiloja oli 60.  
 
Tarkastelun perusteella investoineilla tiloilla tuotot ja maataloustulo olivat muita tiloja 
huomattavasti korkeampia, mutta kannattavuuskerroin oli investoinnin jälkeen huonompi 
kuin investoimattomilla tiloilla. Jotta investoinnin todellinen vaikutus maidontuotantotilan 
tuloihin ja kannattavuuteen saataisiin luotettavasti selville, paneeliaineiston tarkasteluja 
pitäisi jatkaa investoinnin jälkeen vielä useampi vuosi eteenpäin.  
 
 
4.4. Maidontuotantotilojen rakenteen ja tulokehityksen kansainvälinen 

vertailu 
 
FAO:n mukaan (FAO Production, 1999, s. 230) Saksa ja Ranska ovat Euroopan maista 
suurimpia maidontuottajia maidon määrällä mitaten (kuvio 29). Suomi tuottaa vain murto-
osan Euroopan maitomäärästä. Kuitenkin Suomi myös vie maitotuotteita ulkomaille. 
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Kuvio 29.  Maidontuotantomäärät eri Euroopan maissa vuonna 1999 (FAO Production, 
1999, s. 230).  
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Suomessa lypsylehmien tilakohtainen määrä jää huomattavasti esimerkiksi Ruotsin, Sak-
san ja Ranskan tilakohtaista lehmämäärää alhaisemmaksi. Esimerkiksi vuonna 2000 Rans-
kassa lehmiä oli keskimäärin 39 kpl tilaa kohden ja Etelä-Suomessa vain 18 kpl (kuvio 30). 
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Kuvio 30.  Lypsylehmiä/tila 1995 - 2000 (FADN-aineisto). 
 
Huolimatta Suomen melko nopeasta rakennekehityksestä ei esim. ero lypsylehmien mää-
rässä/tila ole kaventunut verrattaessa muihin Euroopan maihin, koska rakennekehitystä on 
tapahtunut samanaikaisesti myös Keski-Euroopassa. 
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Kuvio 31.  Maidontuotantotilojen peltoala 1995 - 2000 (FADN-aineisto). 
 
Maidontuotantotilojen peltopinta-ala on alhaisin edelleen Suomessa, vaikka se on noussut 
koko tarkastelujaksonajan vuosina 1995 – 2000 (kuvio 31).  
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4.4.1. Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne maittain FADN-aineiston 

perusteella 
 
Maidontuotannon kilpailukykyyn tilatasolla vaikuttavat useat tekijät. Näistä keskeisimpiä 
ovat tuotantorakenne ja -olosuhteet. Seuraavassa osiossa on vertailtu FADN-aineiston, 
Farm accountancy data network, perusteella keskenään eri maiden maidontuotantotilojen 
tuotto- ja kustannusrakennetta. Tuotto- ja kustannusrakennekuviot on tehty Ranskasta, 
Ruotsista, Saksasta ja Suomesta. Vertailtavat maidontuotantotilat ovat kyseisen maan tai 
alueen keskiarvolukuja vuodelta 2000. Tarkastelussa ei ole mukana alle 16 ESUN eli ta-
loudellisen koon tiloja, joten FADN-aineistosta ja kirjanpitoaineistosta tehdyt kuviot vuo-
delta 2000 eivät voi vastata täysin toisiaan.  
 
FADN-aineisto on painotettu ja kuvaa siten koko tarkastelualueen taloudellista tilannetta. 
Aluejako käytettävissä olleessa FADN-aineistossa ei ollut tukialueiden mukainen, mutta 
Suomesta valittu alue eli Etelä-Suomi vastaa melko hyvin tukialueita A ja B. Lisäksi 
FADN-aineistosta ei saada viljelijäperheen työ- ja pääomapanosta, joten kannattavuutta ei 
voida vertailla eri maiden kesken. 
 
FADN-aineistossa tilat on jaettu eri kokoluokkiin ESUN perusteella. Tilan taloudellinen 
koko määrätään siten, että tilan eläinmäärä ja peltoala kerrotaan vakioidulla katteella joka 
on määritelty alueittain erikseen kullekin eläinlajille ja viljelykasville.  Kun tuotekohtaisil-
la vakioiduilla katteilla kerrotaan yrityksen todelliset viljelyalat ja eläinmäärät, saadaan 
yrityksen tuotteiden kokonaiskatteet. Kun tuotteiden kokonaiskatteet lasketaan yhteen, 
saadaan tilan kokonaiskate. Jaettaessa yrityksen kokonaiskate 1 200 eurolla, saadaan yri-
tyksen taloudellinen koko ESU (MTT 2003, s. 73, FADN 2003). ESUA ei kuitenkaan käy-
tetä tässä jaotteluperusteena, vaan vertailut tehdään kyseisen maan tai alueen keskimääräi-
siin lukuihin. Käytettävissä olevasta FADN-aineistosta ei saatu kaikista maista edustavaa 
otosta alle 16 ESUN tiloista, joten vertailussa on vain yli 16 ESUN tilat. FADN-
aineistosta lasketut tunnusluvut eivät vastaa täysin kirjanpitoaineistosta laskettuja tunnus-
lukuja aineistoeroavaisuuksista johtuen. (taulukko 5) 
 
Luonnonolosuhteista johtuen rakennuksiin ja koneisiin on Suomessa sitoutunut Keski-
Euroopan maihin verrattuna enemmän pääomaa, koska esim. rakennukset pitää olla eristet-
tyjä.  Lisäksi tarvitaan tehokkaat koneet, jotta työt saadaan tehdyksi vaikeissa viljelyolo-
suhteissa. Samoin työtunteja kertyy suomalaisilla maidontuotantotiloilla paljon johtuen 
esim. pienestä lohkokoosta, pitkistä etäisyyksistä, vaikeista viljelyolosuhteista, rakennusten 
talviaikaisesta lämmittämisestä sekä talviaikana rehun sulatukseen ym. kuluvasta ajasta.       
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Taulukko 5.  FADN –aineiston maidontuotantotilat vuonna 2000. 
 

Ranska Saksa Ruotsi Etelä-Suomi
Tilamäärä, kpl 66 740 70 860 12 170 4 890
Otoskoko, kpl 1000-2000 1000-2000 200-500 40-100
Peltoala yht. ha 62,2 45,2 76,6 39,3
 - vuokrapeltoa, ha 50,8 25,9 34,6 13,2
 - viljakasveja, ha 9,82 6,39 18,84 15,38
Eläinyksiköitä yht. ey 74,1 70,8 67,1 31,4
 - lypsylehmiä, ey 39,66 40,46 36,54 19,69
Eläintiheys, ey/ha 1,33 1,82 1,16 1,33
Maitotuotos, kg/lehmä 5818 6352 8002 7599  
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Kuvio 32.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne Ranskassa vuonna 2000.  
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Kuvio 33.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne Ruotsissa vuonna 2000.  
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Kuvio 34.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne Saksassa vuonna 2000.  
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Kuvio 35.  Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne Etelä-Suomessa vuonna 
2000.  

 
Nettoarvonlisäys on ollut tarkastelluista maista suurin Saksassa 45 851 €/tila ja pienin 
Suomessa 32 951 €/tila. Suomen osalta tuotto- ja kustannusrakennekuviosta tulee esille 
tukien suuri osuus. Tuet olivat yhteensä 33 % kokonaistuotosta vuonna 2000. Nettoarvon-
lisäykseen sisältyvät vieraalle maksetut palkat, korot ja vuokrat olivat Suomessa vertailta-
vista maista pienimmät, eli nettoarvonlisäys jää suurimmaksi osaksi viljelijäperheen pal-
kaksi ja oman pääoman koroksi. Maksettujen vuokrien osuus kokonaistuotosta on ollut 
Suomessa vain noin 2 %, kun taas Ranskassa ja Saksassa vastaavat luvut ovat 5 % ja 6 %. 
 
Ruotsissa maataloustuloksi on jäänyt vain 21 382 € ja Suomessa 27 049 € maidontuotanto-
tilaa kohti. Ruotsissa kokonaistuotto on ollut silti maidontuotantotiloilla korkeampi kuin 
Suomessa. Ruotsissa nettoarvonlisäyksestä vähennettävät vieraalle maksetut erät, palkat, 
vuokrat ja korot ovat olleet kokonaistuottoon nähden suurempia kuin Suomessa (taulukot 
32 – 35). 
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4.4.2. Maidontuotantotilojen vertailu IFCN-aineiston perusteella 
 
IFCN eli International Farm Comparison Network on maidontuotantotiloja kuvaava ai-
neisto, joka perustuu maakohtaisiin tyyppitiloihin. Tyyppitilan aineiston muodostaa viisi 
maatilaa, joista on kerätty tiedot neuvojan ja tutkijan avulla (IFCN 2002a). Tyyppitilat on 
muodostettu keskivertaisesta maidontuotantotilasta ja laajentaneesta keskivertoa suurem-
masta maidontuotantotilasta. IFCN-aineistosta saadaan FADN-aineistoa tarkempi kuva 
tuotto- ja kustannusrakenteesta, vaikka IFCN-aineisto ei ehkä kuvaa tilastollisesti niin tar-
kasti koko maan/alueen maidontuotantotiloja. Aineistojen välillä eroja aiheuttaa erityisesti 
oman työn erilainen arvostus. FADN-aineistossa oman työn arvo perustuu maataloustyön-
tekijän keskipalkkaan ja IFCN-aineistossa viljelijän arvioon vaihtoehtoisesta työstä saa-
maansa palkkaan. Tarkasteluun on otettu tässä lähinnä maan keskivertaista maidontuotan-
totilaa kuvaavat tyyppitilat. Maalyhenteen perässä oleva luku ilmaisee tyyppitilan lypsy-
lehmämäärän. IFCN-aineiston tiedot perustuvat vuoden 2001 tietoihin. IFCN-
aineistossa kuvattu tyyppitila (FI-20) sijaitsee Suomessa B-tukialueella Sysmässä. 
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Kuvio 36.  Maidon tuotantokustannukset maittain (€/100 kg maitoa): Itävalta, Sveitsi, Sak-
sa, Ranska, Ruotsi ja Suomi (IFCN 2002b, s. 29).  

 
Maidon tuotantokustannukset on laskettu sataa maitokiloa kohti. Tuotannosta aiheutuvat 
kustannukset sisältävät kaikki kassakulut kuten rehut, lannoitteet, siemenet, polttoaineet, 
veden, eläinlääkinnän, kunnossapidon, vakuutuksen sekä poistot rakennuksista ja koneista. 
Peltomaasta aiheutuva kustannus sisältää vuokrapellon kustannuksen ja laskennallisen 
vuokrakustannuksen omalle peltomaalle. Työkustannus sisältää palkkakustannukset ja 
oman työn vaihtoehtoiskustannuksen. Pääomakustannus on saatu laskemalla 3 %:n korko 
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omalle pääomalle ja 6 %:n korko vieraalle pääomalle. Kiintiökustannus sisältää kiintiön 
vuokraus- ja poistokustannuksen (IFCN 2002, s. 28) (kuvio 36). 
 
Kuviossa 37 vasemmanpuoleinen pylväs kuvaa kustannuksia ja oikeanpuoleinen pylväs 
kuvaa tuottoja sataa tuotettua maitokiloa kohti. Kassakulut sisältävät rehut, lannoitteet, 
siemenet, polttoaineet, kunnossapidon, maan vuokran, maksetut palkat, veden, eläinlääkin-
nän, vakuutuksen ym. Poistot sisältävät rakennuksista, koneista ja kiintiöistä tehdyt poistot. 
Vaihtoehtoiskustannus on oman työn ja pääoman käytöstä aiheutuva vaihtoehtoiskustan-
nus. Omalle pääomalle lasketaan 3 %:n korkokustannus ja vieraalle pääomalle lasketaan 6 
%:n korkokustannus. Maidon hinta on rasvakorjatun 4 %:n maidon hinta. Muut tuotot si-
sältävät mm. lypsylehmien, vasikoiden ja lannan myyntituotot. Suorat tuet sisältää maidon 
hintatuen ja pinta-alaperusteiset tuet (IFCN 2002b, s. 22). 
 

€/100 kg 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
T-

22

C
H

-3
3

D
E-

35

F-
31

SE
-3

5

FI
-2

0

Kassakulut Poistot Vaihtoehtoiskustannus Maidon hinta Muut tuotot Suorat tuet

 

Kuvio 37.  Maidontuotannon kustannusten ja tuottojen vertailu maittain (€/100 kg maitoa): 
Itävalta, Sveitsi, Saksa, Ranska, Ruotsi ja Suomi (IFCN 2002, s. 23). 

 
Kuviossa 38 on palkkavaatimus sekä tehdylle työtunnille saatu korvaus vertailumaittain. 
Vertailumaista Ruotsissa on korkein palkkavaatimus, lähes 18 €/h. Suomessa palkkavaati-
mus on noin 11 €/h. 
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Kuvio 38.  Palkkavaatimus ja saatu korvaus tehdylle työtunnille. Itävalta, Sveitsi, Saksa, 
Ranska, Ruotsi ja Suomi. Palkkavaatimus on määritetty kysymällä viljelijöiltä 
työtunnin vaihtoehtoiskustannusta (IFCN 2002b).  
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5. Maidontuotantotilojen talouskehitys vuosina 2000 - 2008 A- 

ja B-tukialueella 
 
5.1. Ennusteen oletukset ja laskentamallin kuvaus 
 
Maidontuotantotilojen taloudellisen tilan ennustamisessa on käytetty kirjanpitotilojen pai-
notettuja tuloksia vuodelta 2000. Tulokset esitetään reaalisin hinnoin, eli vuoden 2001 hin-
tatasossa.  
 
Tässä tutkimuksessa on laadittu kolme skenaariota. Skenaario 1 perustuu Agenda 2000 
mukaisiin hinta- ja tukioletuksiin (ks. Ylätalo (toim.) 2002). Skenaario 2 perustuu EU-
komission esittämään Agenda 2000 välitarkastuksen mukaisiin tuki- ja hintaoletuksiin, jos-
sa maidon tuottajahinnan on oletettu laskevan 28 %. Skenaario 3 perustuu samoin Agenda 
2000 välitarkastuksen mukaisiin oletuksiin, jossa maidon tavoitehintaa lasketaan 28 %, 
mutta Suomen tuottajahinnan on oletettu sopeutuvan täysin EU:n tavoitehintaan ja siten 
maidon tuottajahinnan lasku olisi noin 40 % (liite 10). 
 
Kaikissa skenaarioissa suorat tuet, lukuun ottamatta maidolle tai kiintiölle kohdistettavia 
tukia, säilyvät vuoden 2002 tasolla. Skenaariossa 1 maidon tuet maksetaan vuoteen 2004 
asti hintatukena, ja vuodesta 2005 eteenpäin kiintiöille, jolloin myös lypsylehmäpalkkiot ja 
kansallinen kirjekuori otetaan käyttöön. Laskentamallissa oletetaan Etelä-Suomen 141-tuen 
joko jatkuvan koko tarkasteluajanjakson siten, että se laskee vuosittain 3,5 prosenttia, tai 
että tuki vaihtoehtoisesti poistetaan A- ja B-tukialueilta vuodesta 2004 eteenpäin ilman 
kompensaatiota. Skenaariossa 1 vuoden 2003 ennakoitua maidon tuottajahintaa on laskettu 
vuosina 2005 - 2008 yhteensä 11,9 %:a. Oletuksena on, että WTO ratkaisun ja itälaajentu-
misen vaikutukset olisivat voimakkaita, mutta maitokiintiöt säilyisivät. Maidon hintaole-
tukset perustuvat Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen valmistuneeseen tutkimuk-
seen (ks. Ylätalo (toim.) 2002). 
 
Laskentamallin (ks. liite 11 tulos- ja taselaskelmat) tuottamat kehitysarviot perustuvat ole-
tuksiin, joissa tilojen tuotantorakenteen, panosten käytön ja tuotantomäärien oletetaan säi-
lyvän vuosina 2000 - 2008 vuoden 2000 tasolla. Poistojen oletetaan olevan vuosittain sa-
malla tasolla kuin vuonna 2000, koska tilojen oletetaan tekevän vuosittaisia poistoja vas-
taavat korvausinvestoinnit. Laskentamallissa panoshintojen nousuna käytetään 2 %:n vuo-
tuista keskimääräistä inflaatiota7, eli panoshintojen oletetaan kasvavan tämän verran vuo-
dessa. Tuottavuuden nousun oletetaan olevan vuosittain tutkimusajanjaksolla8 2 %:a, mikä 
merkitsee tuotantopanosten käyttömäärän vähenemistä.  
 

                                                 
7 Vuosien 1997-2001 toteutunut keskimääräinen inflaatio (Tilastokeskus 2003a). 
8 Myyrän ja Pietolan (1999) tutkimuksen mukaan maitotilojen tuottavuus on noussut vuosina 1994-1997  

    keskimäärin 2,1 % vuodessa. 
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Maatalousyritysten talouskehitystarkasteluissa tarkastellaan yleensä vain yhtä vuotta. Kyky 
kestää yksittäisiä tuloksellisesti heikkoja vuosia riippuu kuitenkin myös aiempien vuosien 
tuloksesta, jolloin tarkastelu tulisi ulottaa pitkän ajanjakson kehitystä koskevaksi. Äärim-
milleen vietynä yrityksen totaalikaudeksi muodostuu koko yrityksen elinikä. Tässä tutki-
muksessa tilikausien väliset yhteydet tutkimusaikavälillä on pyritty huomiomaan oman ja 
vieraan pääoman loppuarvojen siirtymisenä seuraavan tilikauden alun arvoiksi, ja rahoitus-
kulujen kohdistamisena seuraavalle tilikaudelle menoksi. Tulos- ja taselaskelmien erät on 
kuvattu tarkemmin liitteessä 11. 
 
Tulosten käyttökelpoisuus heikkenee tarkasteluaikavälin pidetessä, koska mallin luonteen 
vuoksi mm. tutkimustilojen tuotantoteknologian kehitystä ei kyetä ottamaan huomioon. 
Lisäksi muita rajoitteita asettavat mm. käytettävä aineisto, politiikkamuutokset (epävar-
muus) ja tilalukumäärän kehitys. Tutkimuksen tulosten tulkinta yksittäisinä lukuina ei ole 
mielekästä, sillä ne muuttuvat tuotannon tasossa, hinnoissa, kustannuksissa ja/tai tuissa ta-
pahtuvien muutosten myötä.  
 
5.2. Maidontuotantotilojen tulos- ja kannattavuuskehitys Agenda 2000 

oletuksin (skenaario 1) 
 
Maidontuotantotilojen tulos ja kannattavuus pysyvät vuosina 2001 - 2002 likimäärin vuo-
den 2002 tasolla tai paranevat hieman korkeamman maidon tuottajahinnan johdosta. Vuo-
den 2002 jälkeen tulos- ja kannattavuuskehitys olisi arvion mukaan laskeva. A- ja B-alueen 
maidontuotantotiloille 141-tuki on maidontuotannon jatkumisen ehdoton edellytys, sillä 
ilman sitä nettoarvonlisäys ja maataloustulo ovat noin 6 000 € tilaa kohden alemmalla ta-
solla (kuviot 39 ja 40) kuin tuen kanssa. 
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Kuvio 39.  Nettoarvonlisäys A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla.  
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Kuvio 40.  Maataloustulo A- ja B- alueen maidontuotantotiloilla. 
 
Kannattavuuden taso alkaa lievästi heiketä vuodesta 2006 alkaen, jos Agenda 2000 mukai-
nen 141-tukitaso jatkuisi (kuvio 41). Kannattavuuskerroin on keskimäärin 0,60 vuonna 
2003. Mikäli 141-tuki lakkautetaan, laskee kannattavuuskerroin 0,45:een jo vuonna 2004. 
Työlle saataisiin tällöin vain noin 3,4 €:n korvaus ja omalle pääomalle noin 2,3 %:n korko. 
Viljelijäperheen palkkavaatimuksesta (7,6 €/h) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (5%) 
saataisiin tällöin noin puolet, eli maidontuotanto olisi kannattamatonta. Yrittäjäntappio oli-
si tällöin noin -21 500 €/tila (kuvio 42). 
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Kuvio 41.  Kannattavuuskertoimen kehitys A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla. 
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Kuvio 42.  Yrittäjäntappio A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla. 
 
 
5.3. Agenda 2000 välitarkastuksen vaikutus maidontuotantotilojen tulos- 

ja kannattavuuskehitykseen (skenaariot 2 ja 3) 
 
Euroopan Komissio esitti 22.1.2003 Agenda 2000 välitarkistusesityksen, jossa mm. mai-
don tavoitehinnan laskua aikaistettaisiin ja kovennettaisiin Agenda 2000:ssa sovitusta ta-
sosta. Maidon tavoitehintaa laskettaisiin vuodesta 2004 vuoteen 2008 mennessä 28 %:a. 
Maidon hinnan alentumista kompensoitaisiin kiintiöpalkkiolla ja kansallisella kirjekuorel-
la, mutta kompensaatio olisi vain osittainen. Tukien maksuperusteena on tilakohtainen 
maidon viitemäärä eikä tuotettu maitomäärä. Tuet maksettaisiin tulotukena, mikä ei vaatisi 
tuotantotoiminnan jatkamista. Maatilan tulotuki jaetaan lisäksi tukioikeuksiin, mikä määri-
tellään jakamalla viitemäärä tähän määrään johtaneella hehtaarimäärällä. Tällöin maidon-
tuotannon tuet käytännössä muuttuvat hehtaariperusteisiksi tukioikeuksiksi. 
 
Skenaarioissa 2 ja 3 ei ole erikseen huomioitu WTO:n ja itälaajentumisen vaikutuksia, 
vaan skenaarioissa arvioidaan suoraan komission esityksen mukaan välitarkistuksen vaiku-
tuksia maitotilojen tulo- ja kannattavuuskehitykseen. Skenaariossa 2 maidon tuottajahintaa 
on alennettu yhteensä 28 %:a vuosina 2003 - 2008 (liite 10). Tässä skenaariossa oletetaan, 
että maidon tuottajahinta olisi Suomessa EU:n tavoitehintaa korkeampi vuoden 2004 alus-
sa, koska suomalaisten meijerien oletetaan kykenevän maksamaan korkeampaa tuottajahin-
taa kuin EU:ssa keskimäärin mikäli markkinatilanne ja vienti pysyvät edelleen otollisina.  
 
Skenaariossa 3 on oletettu maidon tuottajahinnan integroituvan täysin EU:n tavoitehintaan 
heti vuonna 2004. Tavoitehintaa leikataan komission esityksen mukaisesti 28 %:a vuoteen 
2008 mennessä. Skenaariossa oletetaan suomalaisten meijereiden menettävän maksukyky-
ään, jolloin maidon tuottajahinta laskee jyrkästi heti vuonna 2004. Molemmissa skenaa-
rioissa 2 ja 3 on oletettu 141-tuen jatkuvan Agenda 2000:n mukaisena eli vuosittain tukeen 
tehtäisiin 3,5 %:n leikkaus, tai vaihtoehtoisesti 141-tuki loppuisi kokonaan vuonna 2004. 
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Skenaario 2 mukaan maitotilojen kannattavuus alenee voimakkaasti vuosina 2004 - 2008. 
Vuonna 2008 kannattavuuskerroin olisi 0,34, eli maitotilat saisivat vain 34 %:a asettamis-
taan tavoitteista. Jos 141-tukijärjestelmä lakkautetaan, saa kannattavuuskerroin arvon 0,16. 
Molemmissa tapauksissa maidontuotanto on kannattamatonta A- ja B-alueella (kuvio 43). 
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Kuvio 43.  A- ja B-alueen maidontuotantotilojen kannattavuuskerroin 141-tuen kanssa ja 
ilman 141-tukea (skenaario 2). 

 
Jos maidon tuottajahinta integroituu täysin EU:n tavoitehintaan (kuvio 44), merkitsee se A- 
ja B-alueiden maitotiloille merkittäviä ongelmia. Maidontuotannon kannattavuus romah-
taa, koska viljelijäperheet saavat enää 20 %:n korvauksen asettamilleen tavoitteille vuonna 
2008. Jos vielä 141-tuki loppuu, merkitsee se maidontuotannon loppumista kokonaan A- ja 
B-alueelta, koska omalle työlle ja omalle pääomalle ei jää enää korvausta lainkaan. 
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Kuvio 44.  A- ja B-alueen maidontuotantotilojen kannattavuuskerroin 141-tuen kanssa ja 
ilman 141-tukea (skenaario 3). 
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6. Johtopäätökset 
 
Etelä-Suomessa A- ja B-tukialueella, jossa sovelletaan artiklan 141 mukaista tukijärjestel-
mää, on noin 5 000 maitotilaa. Tilojen määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt. Tuo-
tetun maidon määrä ei ole kuitenkaan vastaavasti vähentynyt, koska tilakoko ja tuotostaso 
ovat nousseet. Maitomäärästä noin 25 % tuotetaan A- ja B-tukialueilla. 
 
Maidontuotannolla on Etelä-Suomessa merkittävä työllisyysvaikutus, sillä yrittäjäperhe 
tekee keskimäärin maitotiloilla 4 700 työtuntia vuodessa. Maidontuotanto sitoo usein koko 
yrittäjäperheen työpanoksen täyspäiväisesti vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi maidontuo-
tannolla on kansantaloudessa huomattavat kerrannaisvaikutukset. Maidontuotannon laske-
va tulokehitys ja suuri työmäärä ovat nopeuttaneet ja lisänneet maidontuotannosta luopu-
mista ja/tai kasvinviljelyyn siirtymistä. 
 
Maatalouden monivaikutteisuuden kautta maidontuotannolla on Etelä-Suomessakin mm. 
maaseudun elinvoimaisuuteen vaikutuksia. Lisäksi maidontuotanto tuottaa maisema-arvoja 
ja eläinten hyvinvoinnin kautta laadukkaita tuotteita. 
 
Suomen tuotanto-olosuhteet poikkeavat Keski-Euroopan tuotanto-olosuhteista. Ilmastollis-
ten kasvutekijöiden vaikutukset kasvintuotantoon peltoviljelyssä ovat merkittäviä. Etelä-
Suomessa kasvukausi on noin 165 - 180 vrk. Tämän johdosta myös suotuisa kylvö- ja kor-
juukausi jää varsin lyhyeksi. Lisäksi maan laatu sekä sadannan jakautuminen heikentävät 
satotasoa Suomessa. Lyhyen kasvukauden ja alhaisen tehoisan lämpötilasumman vuoksi 
kasvilaji- ja lajikevalikoima on hyvin rajattu. Lypsylehmien karkearehuna käytettävä nurmi 
ei ole yhtä kilpailukykyinen kuin Keski-Euroopassa menestyvä maissi. Lyhyestä laidun-
kaudesta johtuen suomalaisella maidontuotantotilalla saadaan pienempi osa lehmien vuo-
tuisesta energiantarpeesta laitumelta kuin Keski-Euroopassa. Suomessa karkearehun kilpai-
lukyky jää siten väistämättä huonommaksi. Lisäksi Suomessa tarvitaan viljelypinta-alaan 
nähden tehokkaampia ja samalla kalliimpia koneita lyhyestä kasvukaudesta ja korjuuajois-
ta johtuen. Luonnonolosuhteet aiheuttavat maidontuotantotiloille Suomessa monia lisäkus-
tannuksia. Haitat ovat pysyviä ja tilakoon kasvullakaan näitä kustannuksia ei voida koko-
naan poistaa. 
 
Suomessa samanlaisia suuruuden etuja ei ole mahdollista saavuttaa kuin Keski-
Euroopassa, koska täällä joudutaan toimimaan paljon suuremmalla alueella ja lyhyemmällä 
kasvukaudella. Rakennekehitystä vaikeuttavat luonnonhaittatekijät kuten peltoaukeiden 
pienuus, peltokuvioiden pirstaleisuus ja pitkät välimatkat. Absoluuttinen karjakokoero tu-
lee vain kasvamaan eikä kaventumaan Suomen ja Keski-Euroopan välillä Suomessa tapah-
tuneesta rakennekehityksestä huolimatta. Maatalouden teknologisessa kehityksessä Keski-
Eurooppa tulee olemaan Suomen edellä. 
 
Suomessa kylmyys rajoittaa automatisointia. Rakennusten lämmityksestä, eristämisestä, 
roudan kestävistä perustuksista sekä ilmanvaihdon järjestämisestä aiheutuu lisäkustannuk-
sia Keski-Eurooppaan verrattuna. Uudet investoinnit ovat yleensä sidoksissa vanhaan tuo-
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tantotekniikkaan. Työvoimatarpeen kausiluonteisuus luo omat ongelmansa maidontuotan-
non harjoittamiseen. 
 
Maitotilojen tulos- ja kannattavuuskehitys on ollut A- ja B-tukialueilla heikkoa. Kannatta-
vuuteen on vaikuttanut osaltaan mm. vuosittain laskeva maidon 141-tuki. Investointituen 
kautta osa maitotiloista on saanut myös artiklan 141 mukaista tukea. Investoineiden tilojen 
maksuvalmius ja kannattavuus paranevat vasta usean vuoden kuluttua investoinnin jälkeen.  
 
Kokonaistuotot olivat A- ja B-tukialueen maitotiloilla keskimäärin 74 400 € vuonna 1998 
ja 82 700 € vuonna 2000. Maidontuotantotiloilla myyntituottojen osuus kokonaistuotosta 
on edelleen suurempi kuin tukien osuus. Maidontuotannon saama hintatuki on merkittävin 
tukimuoto maitotiloilla A- ja B-alueella. Esimerkiksi vuonna 2000 maidon hintatuki oli A- 
ja B-alueen maitotilojen myyntituottojen ja tukien summasta 10 % ja maataloustulosta pe-
räti 32 %. 
 
A- ja B-tukialueen maitotilojen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista 34 % muodostuu 
yrittäjäperheen palkkavaatimuksesta, 29 % muodostuu muuttuvista kuluista, 14 % poistois-
ta, 11 % muista kiinteistä kuluista ja loput 12 % oman pääoman korkovaatimuksesta sekä 
rahoituskuluista. Kokonaiskustannukset ovat noin 101 000 € tilaa kohden. 
 
Maidontuotannon kannattavuusnäkymät heikkenevät tulevaisuudessa nykytasosta. Kannat-
tavuuden heikentyminen vaikuttaa negatiivisella tavalla mm. tilojen investointihalukkuu-
teen. Siten kasvuprosessin kautta saatavat rakennekehitykselliset hyödyt voivat jäädä saa-
matta. 
 
Agenda 2000 -oletusten mukaan Etelä-Suomen maitotilojen kannattavuuden taso alkaa 
heiketä vuodesta 2006 alkaen. Maitotilojen kannalta 141-tuki on erittäin merkittävä kan-
nattavuuteen vaikuttava tekijä. Kannattavuuskerroin on keskimäärin 0,60 vuonna 2003. 
Mikäli 141-tuki lakkautetaan, kannattavuuskerroin laskee 0,45:een jo vuonna 2004. Viljeli-
jäperheen palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta saataisiin tällöin 
noin puolet, eli maidontuotanto olisi kannattamatonta.  
 
Euroopan Komission esittämän Agenda 2000 välitarkistusesityksen, tai oikeammin maata-
lousreformin esityksen mukaan maidontuotannon taloudelliset toimintaedellytykset tulevat 
heikkenemään koko Suomessa vielä Agenda 2000:n perusteella tehtyjä arvioita enemmän. 
Jos oletetaan suomalaisten meijerien kykenevän maksamaan korkeampaa tuottajahintaa 
kuin EU:ssa keskimäärin, merkitsee se vuonna 2008 A- ja B-tukialueiden maitotiloille 
kannattavuuskertoimen arvoa 0,34. Tällöin maitotilat saisivat vain 34 % asettamistaan ta-
voitteista. Jos 141-tukijärjestelmä lakkautetaan, saa kannattavuuskerroin arvon 0,16. Mikä-
li taas oletetaan maidon tuottajahinnan integroituvan täysin EU:n tavoitehintaan heti vuon-
na 2004, merkitsee se A- ja B-alueiden maitotiloille merkittäviä taloudellisia ongelmia. 
Maidontuotannon kannattavuus romahtaa, koska viljelijäperheet saavat enää 20 %:n kor-
vauksen asettamilleen tavoitteille vuonna 2008. Jos vielä 141-tuki loppuu, merkitsee se 
maidontuotannon loppumista kokonaan A- ja B-alueelta. 
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Etelä-Suomessa A- ja B-tukialueiden maitotiloille aiheutuu toimintaympäristöstä suurta 
epävarmuutta 141-neuvotteluista, EU-komission välitarkistusesityksestä ja lisäksi vielä 
maailmankaupan vapauttamista koskevista ehdotuksista johtuen. Harjoitetun maatalouspo-
litiikan suunnanmuutokset vaikuttavat välillisesti tai aivan suoraan eteläsuomalaisten mai-
dontuottajien toimintaedellytyksiin ja usein vieläpä heikentäen niitä.  
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LIITTEET 
Asiantuntijapaneelien kysymyslomakkeet 
 
 
Liite 1. Rehustus ja ruokinta  
 
Maidontuotanto 
 
1. Tuotosmäärä ja siihen vaikuttavat tekijät? 
 - ruokinnalliset tekijät  
 - tekniset ratkaisut  

 
 

2. Maidon koostumus ja laatu. Keskeiset vaikuttavat tekijät koostumukseen ja laatuun?  
- rasva- ja valkuaispitoisuus (ruokinta, rehut, perimä ja muut tekijät) 
- soluluku, bakteerit, yms. (ruokinta, rehut, lypsy ja muut tekijät) 

  
 
3. Rehustusvalinnat (Väkirehu               Karkearehu)? 
 - karkea- ja väkirehusuhde 
 - pötsin ph-tason vaikutus rehun sulavuuteen? 
 - NDF-kuidun merkitys?   
 - vaikutus maidon laatuun (rasvaan ja valkuaiseen?) 
 - valkuaisen hyväksikäyttö ja vaikutukset ympäristön kuormitukseen 

- eri rehujen yhdysvaikutukset  
- rehutaulukot ja ruokintasuositukset 

 
 
4. Ruokinnan suunnitteluun liittyvät ongelmat? 
 - miten tuotos muuttuu muutettaessa eri rehujen määrää ja laatua? 
 - rehun hyväksikäyttö ja ruokinnan voimakkuus? 
 
 
5. Rehustuksen vaihtoehdot? 
 - tuotoksen mukainen yksilöllinen tai ryhmäkohtainen normiruokinta? 

- seosrehuruokinta (seosrehuruokinta kokoviljasäilörehua ja märkiä rehuja käytettä-
essä?) 

 
 

6. Kokoviljasäilörehu lypsylehmien ruokinnassa? 
 - kokoviljasäilörehun käyttö nurmisäilörehun ohessa 
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7. Maissisäilörehu lypsylehmän ruokinnassa (Keski-Eurooppa)? 
 - käyttömahdollisuudet? 
 - täydennysrehu? 
 
 
8. Teollisuudesta saatavat sivutuotteet? 
 - käyttömahdollisuudet ja rajoitteet? 
 - saatavuus 
9. Olosuhteiden vaikutukset lypsylehmien terveyteen ja tuotostasoon? 
 - kylmäpihatot                  perinteiset pihatot 
 
 
10. Lypsylehmien jalostuksen tavoitteet ja saavutettavissa oleva tuotostaso? 
 - vasikan sukupuolen määrittäminen hedelmöitysvaiheessa? 
 
 
(perinnöllinen edistyminen 172 euroa vuotta kohti viimeisenä 10 vuotena. Nauta 2:2002) 

- valkuaistuotos 
- rasvatuotos 
- utarerakenne 
- utareterveys 
- soluluku 
- hedelmällisyys 

 
 
11. Uudistusprosenttiin vaikuttavat tekijät?  
 
  
12. Poikimavälin pituuteen vaikuttavat tekijät? 
 
 
13. Eettisen ja ekologisen tuotannon asettamat rajoitteet? 

- tuotostason pitäminen rajoissa, jonka eläimen terveys kestää? 
- laidunnus? 
- eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen? 
- geenimuunnelturehu? 

 
 
14. Eläintaudit ym. riskit? 

- yleisimmät? 
- mitkä aiheuttavat? 

 
 

15. Rehustuksessa ja ruokinnassa sekä biologiassa huomioitavat muut seikat?  
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Liite 2. Luonnonolosuhteet ja Teknologia 
 
(Aihealueita ja kysymyksiä toivotaan tarkasteltavan erityisesti pysyvän olosuhdehaitan 
osoittamisen näkökulmasta Keski-Eurooppaan verrattuna) 
 
Maidontuotanto 
 
 
1. Rakennusratkaisuihin liittyvät erot verrattuna esim. Keski-Eurooppaan?  

- kylmä/lämminpihatto maidontuotannossa  
- edut ja haitat 
- rakennuskustannukset 

 
 
2. Uusien teknologisten ratkaisujen yleistyminen ja käyttöönottoa rajoittavat tekijät  
 - karkearehuruokinnan automatisointi 
 - muut ruokintamenetelmät 

- lypsyrobotti 
 
 
3. Sääolosuhteiden aiheuttamat ongelmat rehunkorjuussa 

- laadulliset tappiot 
- sateisen kesän ja syksyn vaikutus tuotantokustannuksiin 

 
 
4. Varastoinnista aiheutuvat lisäkustannukset maidontuotantotiloille 
 - varastotappioiden suuruus ja niistä aiheutuvat kustannukset eri rehuilla?  

- varastojen koko ja talven aiheuttamat varastovaatimukset eri rehuilla vrt. Esim. 
Keski-Eurooppaan. (Säilörehu, vilja ja muut väkirehut)  

- karjanlannan varastoinnista aiheutuvat kustannukset (levitys pääsääntöisesti vain 
keväällä ja kasvukauden aikana) 

 - karjanlannan levitys nurmelle ja sen vaikutus säilörehun laatuun 
 
 
5. Vaihtoehtoisten säilöntämenetelmien käyttö eri rehuilla ja niiden edullisuus  
 - viljan tuoresäilöntä? 
 - kokoviljasäilörehu, säilyvyys? Jäätyminen talvella? 
 
 
6. Maissisäilörehun viljely- ja varastointikustannukset? 

- koneet? 
- tarvikkeet? 
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7. Työmenekki maidontuotannossa  
- yksikkökoon vaikutus työnmenekkiin 
- talviolosuhteiden vaikutus työnmenekkiin (rehun suojaus, siirtely, lämmitys ym. 

kustannukset)  
- työskentelyolosuhteet eri navettaratkaisuissa. (Eri pihattotyypit ja lypsyasemat) 
 

8. Työhuiput maidontuotannossa? 
- vuodenajoista johtuen lyhyt kasvukausi, joten useat työt on tehtävä lyhyen ajan 

kuluessa. Mitä tämä aiheuttaa?   
 
 
9. Pienestä lohkokoosta aiheutuvat kustannukset 
 - työmenekkierot pienillä ja suurilla lohkoilla ja eri kasvilajeilla? 
 - tilusjärjestelyjen käyttömahdollisuus, edut/haitat viljelijälle? 

 
 

10. Tilakoon kasvusta aiheutuvat ongelmat ja muut vaikutukset 
 - vaikutukset lohkoetäisyyksiin? 

- laidunalan saatavuus tilan läheltä? 
 - viljelyn yksipuolistuminen tilan kaukaisimmilla lohkoilla?  

- lannanlevityksestä aiheutuvat ongelmat? 
 
 
11. Pitkät etäisyydet harvaan asutussa maassa aiheuttavat lisäkustannuksia. Miten merkit-

tävä tekijä Suomessa? 
- viljan ja säilörehun kuljetuskustannukset? 
- maidon ja eläinten kuljetuskustannukset? 

 
 
12. Jaloittelutarhat (hyödyt ja haitat) ja laiduntaminen (mahdollisuudet / ongelmat) 
 
 
13. Muuta huomioitavaa maidontuotantoon liittyvässä teknologiassa? 
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Investointituet 
 
 
Liite 3. Navettainvestointien lukumäärien ja kustannusarvioiden kehitys. Navettainves-

toinnit sisältää kaikki uudisrakentamiseen, laajennukseen ja korjaukseen liitty-
vät rakennushankkeet. 
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Liite 4. Taulukossa on kuvattu 141-tukea saaneiden A- ja B-alueen maitotilojen inves-
tointien lukumäärän kehitystä. 
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Liite 5. Investointien kustannusarviot yhteensä A- ja B-alueen maidontuotantotiloilla. 
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Navettakokoluokittaiset tuotto- ja kustannusrakenteet 
 
Liite 6. Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne A- ja B-alueella navettako-

koluokittain (1-14,99 lypsylehmää) vuonna 2000. 
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Liite 7. Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne A- ja B-alueella navettako-

koluokittain (15-20,99 lypsylehmää) vuonna 2000. 
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Liite 8. Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne navettakokoluokittain (21-

29,99 lypsylehmää) A- ja B-alueella vuonna 2000. 
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Liite 9. Maidontuotantotilojen tuotto- ja kustannusrakenne navettakokoluokittain (30-

50 lypsylehmää) A- ja B-alueella vuonna 2000. 
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Maidon hintaoletukset 
 
 
Liite 10. Maidon hinta €/100 kg. 
 
 
Maidon hinta €/100 kg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tavoitehinta -28% 34,97 36,26 36,46 36,46 30,98 28,79 26,60 24,40 22,21
Tuottajahinta -28% 34,97 36,26 36,46 36,46 34,40 32,34 30,27 28,21 26,14  
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Tulos- ja taselaskelmat 
 
Liite 11. Tilinpäätös käsittää tulos- ja taselaskelman. Tutkimuksen tulo- ja kannatta-

vuuskehityksen arvioissa käytetyt tuloslaskelman ja taseen erät. 
 
OIKAISTU TULOSLASKELMA  
 
Myyntituotot 
  + Tuet 
Liikevaihto 1) 
  + Liiketoiminnan muut tulot 
Kokonaistuotto 
  - Aineet ja tarvikkeet, ostot 2) 
  - Muut muuttuvat kulut 3) 
= Muuttuvat kulut yhteensä  
  - Palkat ulkopuolisille 
  - Vuokrat 
  - Muut kiinteät kulut 
= Kiinteät kulut yhteensä 4) 
 
Käyttökate 
  - Koneiden ja kaluston poisto 
  - Rakennusten poistot 
  - Muut poistot 
= Poistot yhteensä 5) 
 
  - Rahoituskulut yhteensä 6) 
 
Maataloustulo 
  - Viljelijäperheen palkkavaatimus 7) 
  - Verota 
 Nettotulos 
  - Oman pääoman korkovaatimus 7)  
Yrittäjänvoitto  
  + Viljelijäperheen palkkavaatimus 
  + Oman pääoman korkovaatimus 
Maataloustulo -  verot 8) 
 

1) Varsinaisen tuotantotoiminnan tulot sisältyvät liikevaihtoon. Liikevaihto muodostuu 
tuotteiden myyntituloista ja maidontuotannon hintatuesta ja suorista tuista. Edellisten li-
säksi kokonaistuottoon kuuluvat muut liiketoiminnasta tavanomaisesti tai säännöllisesti 
syntyvät tulot. Myyntituotot lasketaan arvonlisäverottomin hinnoin.  

2) Kotieläin- ja tarvikekustannus. 
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3) Muuttuvat vuokrat ja muut menot. 
4) Kiinteät kulut sisältävät maksetut palkat, peltomaan vuokrat sekä kunnossapito- ja va-

kuutusmenot.  
5) Poistot lasketaan omaisuuden jälleenhankinta-arvosta johdetusta nykyarvosta. Poisto-

menetelmänä on tasaprosenttipoisto. Poistoprosentti määräytyy käyttöomaisuusryhmit-
täin. Poistoprosentteina käytetään koneilla ja kalustolla 18, rakennuksilla 9 ja peruspa-
rannuksilla 5. Vastaavia poistoprosentteja käytetään myös kannattavuustutkimuksessa. 

6) Rahoituskulut lasketaan 5 %:n vuosikoron mukaan tilikauden lopun vieraan pääoman 
arvosta. Vieraan pääoman lyhennyksien oletetaan säilyvän tutkimusajanjaksolla vuosit-
tain vakiona eli vuoden 2000 tasolla. 

7) Viljelijäperheen tuntipalkkavaatimus on 7,6 €/h ja oman pääoman korkovaatimus 5 % 
vuonna 2000. MTT Taloustutkimuksen käyttämä periaate kannattavuuskirjanpidossa. 

8) Empiirisessä analyysissä aineisto-ongelmien vuoksi verot joudutaan sisällyttämään net-
totulokseen, yrittäjänvoittoon ja niistä johdettuihin tunnuslukuihin. 

 
OIKAISTU TASE 
  
VASTAAVAA 
  Aineettomat hyödykkeet 
 Oikeudet 
  Aineelliset hyödykkeet 
 Maatalousmaa1) 
 Rakennukset ja rakennelmat 
 Koneet ja kalusto 
 Muut aineelliset hyödykkeet 
  Vaihto-omaisuus 
Yhteensä 
  
VASTATTAVAA 
  Oma pääoma tilikauden alussa 2) 
 +/- maataloustulo - verot 3) 
 - viljelijäperheen yksityiskäyttö 4) 
  Oma pääoma tilikauden lopussa 
  Vieras pääoma tilikauden alussa 
 +/- muutos 
  Vieras pääoma tilikauden lopussa 
Yhteensä 
 

1) Vuokrapellon arvoa ei lueta varallisuuteen, koska vuokra otetaan huomioon maatalou-
den menoina todellisen vuokramenon suuruisena. 

2) Taseen vastattavaa puolen oman pääoman tilikauden alkuarvo on laskettu vähentämällä 
maatalouden koko pääomasta vieras pääoma. Tilikauden lopun oman pääoman arvo 
saadaan suoraan ottamalla huomioon tilikauden maataloustulo vähennettynä veroilla ja 
viljelijäperheen yksityiskäyttö, jolloin saadaan seuraavan tilikauden alun oman pääoman 
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arvo. Vastattavaa puolen tilikauden alun ja lopun vieraan pääoman erotus kuvaa vie-
raassa pääomassa tapahtunutta muutosta. Tuloslaskelman puolella vieraan pääoman 
muutos näkyy laskennallisten rahoituskulujen muuttumisena.  

3) Empiirisessä analyysissä aineisto ei mahdollista verojen määrittämistä. 
4) Minimitason määrittää viljelijäperheen palkkavaatimus, jolloin yrittäjäperheen oletetaan 

saavan täyden rahallisen korvauksen omalle työlle. 
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Keskeiset perustelut maidontuotantotilojen 141-tuen jatkotarpeelle  
 
 
Kasvinviljelyyn liittyvät perustelut 
 
• Etelä-Suomessa kasvukausi on lyhyt vain 165-180 vrk. 
 
• Satotasot ovat viljakasveilla ja nurmella alhaisia. 
 
• Peltolohkot sekä peltoaukeat ovat suhteellisen pieniä.  
 
• Sama rehumäärä joudutaan korjaamaan Suomessa suuremmalta alalta. 
 
• Lähes kaikki pellot tarvitsevat ojituksen. 
 
• Kosteista korjuuolosuhteista ja lyhyestä kasvukaudesta johtuen vilja joudutaan kui-

vaamaan tehokkailla lämminilmakuivureilla.  
 
• Laidunkausi on lyhyt. 
 
• Suomessa on korkeat karkearehun tuotantokustannukset. 
 
• Suomen pitkästä päivästä johtuen varsinkin ensimmäinen säilörehusato laadullisesti 

vanhenee nopeasti. 
 
• Lannan levitys on tehtävä sulaan maahan ja se on tehtävä usein kiireisimpään ajankoh-

taan. 
 
• Kasvilajivalikoima on niukka, joten työhuippuja ei juuri voida tasata kasvilajivalikoi-

man avulla.  
 
• Tilakoon kasvulla ei saada samanlaista suuruuden etuja kuin Keski-Euroopassa, koska 

Suomessa joudutaan toimimaan paljon suuremmalla alueella ja lyhyemmällä kasvu-
kaudella.   

 
• Pienestä lohkokoosta ja pitkistä etäisyyksistä aiheutuu Suomessa tiloille lisäkustannuk-

sia: 
- pienet lohkot, paljon käännöksiä ja hitaat ajonopeudet 
- pienet peltokuviot -tilusjärjestelyjen hyödyt jäävät melko vähäisiksi 
- pitkät etäisyydet sekä tilan sisäisissä että ulkoisessa liikenteessä 
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Rakennuksiin liittyvät perustelut 
 
• Rehujen ja erityisesti karkearehun varastointitilaa tarvitaan paljon pitkän sisäruokinta-

kauden vuoksi, mikä nostaa kustannuksia. 
 
• Rakennusten lämmityksestä ja eristämisestä, roudan kestävistä perustuksista sekä il-

manvaihdon järjestämisestä aiheutuu lisäkustannuksia. 
 
• Kylmyys ja kosteus lisäävät rakennusten kunnossapitokuluja sekä rajoittavat automa-

tisointia. 
 
• Lantavarastot pitää olla suuret, koska lantaa saa levittää vain sulaan maahan. 
 
• Kylmä ilma pienentää varastointitappioita, mutta suuret varastointimäärät ja lisäksi 

nurmisäilörehu vaikeampi säilöä kuin maissisäilörehu. 
 
 
Työtuntimääriin liittyvät perustelut 
 
• Luonnonolosuhteista johtuen työtuntimäärät tilaa kohti ovat korkeat. 
 
• Kaikki työt on tehtävä Suomessa lyhyessä ajassa, johtuen luonnonolosuhteista.  
 
• Maidontuotannolla on Etelä-Suomessa merkittävä työllisyysvaikutus, sillä yrittäjäperhe 

tekee keskimäärin maitotiloilla 4 700 työtuntia vuodessa. 
 
• Maatalouden kerrannaisvaikutusten ja monivaikutteisuuden kautta maidontuotannolla 

on mm. maaseudun elinvoimaisuuteen vaikutuksia. 
 
 
Taloudelliset perustelut 
 
• Suomessa rakennekehityksellä ei voida poistaa täysin luonnonolosuhteista johtuvia 

haittoja, koska ne vaikuttavat mm. kiinteisiin kustannuksiin. 
 
• Maidontuotannon kannattavuus on heikkoa, koska maitotiloilla kustannukset ovat tuot-

toja suuremmat. 
 
• Maidontuotannon kannattavuus on riippuvaista tuista, sillä kokonaistuotosta noin 30 % 

on tukituloja ja edelleen 141-tuen osuus tukituloista on noin kolmannes. 
 
• Maidontuotannolle maksettavat tuet ovat välttämätön tuotantotoiminnan jatkamisen 

taloudellinen edellytys. Kokonaistukisumma vastaa likimäärin tilan nettoarvonlisäyk-
sen määrää (taloudellinen korvaus omalle ja vieraalle työlle sekä pääomalle) ja ilman 
tukituloja maitotiloilla ei saataisi edes korkoja, palkkoja ja vuokria maksetuksi.  
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• Maitotiloilla syntyy yrittäjäntappiota yrittäjänvoiton sijaan, mikä merkitsee ennen pit-

kää tilojen vakavaraisuuden heikkenemistä. 
 
• Arvion mukaan kannattavuuden taso alkaa heiketä vuodesta 2006 alkaen, vaikka 

Agenda 2000 mukainen 141-tukitaso jatkuisi Etelä-Suomen maitotiloille. 
 
• Maitotilojen kannattavuus alenee arvion mukaan voimakkaasti vuosina 2004-2008, jos 

Suomessa maidon hinta laskee 28 %, kuten EU komission on esittänyt. 141- tuen 
merkitys tulorakenteessa ja -tasossa on tällöin erittäin merkittävä. 

 
• Suomessa maidonhinta voi laskea enemmänkin kuin komission esittämän 28 %:n ver-

ran. Tällöin maidontuotannolle kohdistuu erittäin voimakkaita taloudellisia rasitteita ja 
maidontuotanto tulee vähentymään Etelä-Suomessa. 

 
• Maitotiloilla investoinnit ovat yleensä rahoitettava suurelta osin velkapääomalla, joten 

maksuvalmius paranee laajentaneilla tiloilla vasta usean vuoden kuluttua investoinnin 
suorittamisen jälkeen. 

 
• Investoineilla tiloilla tuotot ja maataloustulo ovat muita tiloja huomattavasti korkeam-

pia, mutta kannattavuuskerroin voi olla investoinnin suorittamisen jälkeen muutamina 
vuosina jopa huonompi kuin investoimattomilla tiloilla. Tulos- ja kannattavuusmittarit 
eivät siis anna samaa kuvaa tilojen taloustilanteesta ja sen kehittymisestä. 

 
• Talouskehitystarkasteluissa on erityisen tärkeää huomioida työ- ja pääomapanoksien 

käyttö (oma ja vieras työ, oma ja vieras pääoma) ja etenkin niiden muutos esim. laajen-
nettaessa tuotantoa (vrt. ed.). 

 
• Kansainvälisessä vertailussa maataloustulo ja nettoarvonlisäys -mittareita voidaan pitää 

Suomen näkökannalta "epävalideina mittareina", koska ne eivät huomioi mm. sitä, että 
suomalaisilla maitotiloilla tehdään suurin osa työstä itse. Tällöin absoluuttinen tunnus-
luvun arvo on korkea Suomen osalta kansainvälisessä vertailussa, mikä antaa väärän 
kuvan talouskehityksestä. 

 
• Yrittäjänvoitto /-tappio ja kannattavuuskerroin ottavat työ- ja pääomakustannukset täy-

simääräisinä / todellisina huomioon, joten kansainvälisessä vertailussa ne ovat parhaat 
taloudelliset mittarit. 

 
• Harjoitetun maatalouspolitiikan suunnanmuutokset vaikuttavat välillisesti tai aivan 

suoraan eteläsuomalaisten maidontuottajien toimintaedellytyksiin. Vakaalla politiikan 
harjoittamisella vähennettäisiin maitotiloihin kohdistuvaa epävarmuutta. 
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