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Tulot alakanttiin, menot 
yläkanttiin

… Nykytilanteessa tällä ei saada kannattavia laskelmia…



Tulot

 Tuet – tippuuko tulevaisuudessa

 Tuottajahinnat
 Vaikutus vain laadun(ja määrän) kautta

 Ei näköpiirissä merkittäviä korotuksia

 Meijeriin myyty maito / Myydyt lihakilot

 Investointilisät vääristävät totuutta

 Nuvi – korotus houkuttelee riskialttiiseen investointiin, mutta ovat 
sinänsä välttämättömiä



Tulot

 Tilojen velvoitteet kasvavat jatkossakin
 Saadakseen jotain hyvää, on yleensä tehtävä muutoksia tai jopa 

uusinvestointeja (vrt. eläinten hyvinvointituki)

 Tukimuotojen pysyvyys kyseenalaista, jopa vuosittaiset erät kyseenalaisia

 Uusi ohjelmakausi tuo melkoisella varmuudella 40 – 90 €/ha olevat tukien 
alenemat



Menot

 Tuotantopanokset, hinnat eivät ainakaan laskussa

 Vertailu vastaaviin tiloihin

 Vertailu aiempiin tilan toteutuneisiin vuosiin
 Jos rehukustannus ollut 1400 /lehmä, ei ole jatkossa 800 € / lehmä



Menot

 Yksityistalouden menot on omistajan palkka

 Oy:ssa kirjataan omistajan palkka

 Pitäisikö tavallisen maatilan omistajan palkka kirjata laskelmissa 
kiinteäksi kuluksi?



Minkälaisen palkan tila ansaitsee
• Oma palkkavaatimus on nyt laskennallisesti 15 e/h

• Mutta mikä on todellinen palkka??

• Ja pitäisikö palkka kirjata laskelmiin selkeästi maksetuksi 
palkaksi
• Vasta tällöin laskelma antaa tilalle sen palkan, mikä sille kuuluukin

• Esim. 3000 e/kk = 36000 e/v per henkilö

• Jos kassavirta ei tätä kestä, miksi pitäisi tyytyä pienempään 
palkkaan, kun tuon saman saa tilastojen mukaan palkkatyöstäkin 
• Keskiarvo tilastojen mukaan 2500 e/kk = 30000 e



Herkkyysanalyysi eli riskiversio

 Tehdään laskelmasta versio, jossa tuet alenee ja tuottajahinta alenee 
ja /tai tuotantopanosten hinnat nousevat

 Tällä hetkellä tavalliset laskelmat ovat jo valmiiksi riskiversioita. 
Riskivara on 0!!!!
 Omavara, vieraanvara, särkymisenvara



Laskelmien Kompastuskivet
• Liian ruusuinen kuva tulevaisuudesta

• Koneinvestoinnit 
• ”Nyt ei tartte vaihtaa mitään kolmeen vuoteen”

• Investoinnissa: 
• Väliaikaisen rahoituksen tarve
• Käyttöpääoman tarve

• Yksityistalous
• Syyän vuan omia pottuja eikä reissuta ulukomailla!!!

• Tukien varaan rakennettu tuotanto

• Maatalouden kannattavuuden hämärtyminen, kun mukana metsätaloutta, 
koneurakointia jne. 



Kannattavuuden hämärtyminen

 Laskelmassa mukana
 Metsätalous

 Koneurakointi

 Ylimääräistä tukikelpoista peltoa

 Polttopuu-urakointi

 Jne, jne

 Laskelmassa pitäisi purkaa kaikki osa-alueet kustannuspaikoittain



Rahoituselementit
• Pankkilainat

• Osamaksut

• Leasing-rahoitukset

• Limiitit

• Eläinluotto
• Vaarana todellisen velkamäärän hämärtyminen

• Ei meillä oo velkaa kuin 500 000 €( ja eläinluottoa 500 000 € ja 
konerahoituksia 200 000 €



Eläinluotot
• Eläinluoton takaisinmaksuaika on pidempi kuin eläimen kasvatusaika

• Eläinluotto voi karata käsistä

• Summat ovat melkoisia, 300000 – 500000 € eläinluotot varsin tavallisia 
• jopa yli miljoonaan meneviä summiakin tulee vastaan

• Eläinluotot kirjataan lyhytaikaisiin velkoihin ilman 
takaisinmaksuaikataulua
• Suurin ongelma eläinluotoista syntyy siinä vaiheessa, kun tuotanto päätetään 

lopettaa kokonaan
• Ja jos eläinluotot alvit on jo syöty etukäteen…

• Tuotteista saatavat tulot eivät yleensä riitä eläinluoton lyhentämiseen
• Jos eläinluottoa pystytäänkin lyhentämään, se tapahtuu yleensä niin, että 

eläinluotosta osa siirretään oman pankin rahoituksen piiriin
• Siis taskusta toiseen…



Rohkeutta sanoa EI
• Jos laskelma ei tue investointia, pitää myös olla 

rohkeutta sanoa ei

• Jos laskija ja tila ovat investoinnin järkevyydestä eri 
mieltä pankin kanssa, totta kai pankin kanta voittaa
• Tuu sinä Osmo itte laittamaan nimes tähän lainapaperiin

• Kylläpä ketuttaa, ku olisin halunnu tehä navetan, mutta ei 
kannata!!!!



Investoinnin tukeminen

• Esim.

• Investointiavustus 35 %, korkotukilaina 60 %

• Investointilisä 0,05 € / kg, 3 v

• Kun investoinnista kulunut 3 vuotta 

• investointilisä jää pois, samaan aikaan lainoja aletaan 
lyhentää, totuus iskee vasten kasvoja

• Tärkeää tiedostaa tämä jo suunnitteluvaiheessa



Laskelman herkkyysanalyysi

MONTAKO TEKIJÄÄ HERKKYYSANALYYSIIN MUKAAN 

• kuinka monen eri tekijän yhteisvaikutusta tulisi tarkastella samassa korissa 

• Kun kolmesta tekijästä kaksi menee kerrallaan pieleen 
• - tuotannon määrä ei yllä tavoitteeseen ja hintakin putoaa 

samaan aikaan 
• josta seuraa tilalle maksuvaikeuksia ja sen seurauksena ostokäyttäytyminen 

häiriintyy ja ostopanosten hinta nousee 

MUTTA mistä löydät isoille tiloille soveltuvat vertailulukemat? 

• ELI: ”huono mies on vahinkoja täynnä”, joillekin tiloille vain sattuu enemmän 
ongelmia kuin toiselle… 

• ennakoinnin taito = yksi johtajaominaisuus 

• Suunnitelma b, suunnitelma c , suunnitelma d ja e


