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Game of Agribisnes
taitokilpailu agrologi-/agronomiopiskelijoille

Game of Agribisnes on maatilan 
tuotannollisen ja taloudellisen hallinnan 

osaamiseen keskittyvä kilpailu 
maatalousalan korkeakouluopiskelijoille.

www.gofa.fi
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Vajaa pari vuot-
ta sitten perus-

tettu Agrimestarit 
ry. on saanut Lea-
der-ryhmä Aisapari 
ry:ltä hankerahoi-
tuksen Suomen Ag-

rimestarikilpailun järjestämiseksi.  Hank-
keen virallinen nimi on GofA, eli lyhen-
nelmä sanasta Game of Agribisnes.

Hankkeen ja kilpailun 
taustavoimat
Agrimestarit ry. on voittoa tavoittele-
maton yhdistys, jonka tarkoituksena on 
tukea ja kehittää nuorten, alle 40-vuoti-
aiden maatalouden- sekä maatalouden 
liitännäiselinkeinoyrittäjien tuotannollista 
ja taloudellista osaamista, edistää heidän 
yleisiä toimintaedellytyksiä sekä fyysistä 
ja henkistä hyvinvointia. 

Agrimestarikilpailun 
kohderyhmä
Yhdistyksen tavoite on selkeä, mutta ta-
voitteen kirkastamiseksi oli mietittävä 
niin konkreettista tapahtumaa, että se 
tavoittaisi kohderyhmän ja siinä samalla 
herättelisi myös laajemminkin tunnista-
maan maatilojen entisestään kasvaneen 
johtamisen vaativuustason. Tätä tavoitet-
ta varten Agrimestarit ry. päätti järjes-
tää Suomen Agrimestarikilpailun. Ja kos-
ka Suomen ruokahuollon tulevaisuus on 
nuorten tuottajien harteilla, oli itsestään 
selvää, että päätimme valita ensimmäi-
sen SM-tason Agrimestarikisan kohde-
ryhmäksi maatalousalan oppilaitoksissa 
ja aikuiskoulutuslaitoksissa opiskelevat 
nuoret maatalousalan opiskelijat. Mikäli 
ensimmäinen GofA-kierros osoittautuu 
onnistuneeksi valinnaksi, seuraava kilpai-
lutapahtuma voisi olla vaikka Maaseutu-
nuorten organisoima valtakunnallinen 
kisa. Elleivät maatalousalan oppilaitokset 
sitten yhdessä päätä, että kisasta tehdään 
vuosittainen tapahtuma, jonka järjestely-
vastuu on aina edellisen vuoden kilpailun 
voittaneen joukkueen oma oppilaitos.

Kaksivaiheinen kilpailu
Kilpailu järjestetään kaksivaiheisena si-
ten, että kilpailujen ensimmäinen osuus 
toteutetaan karsintakilpailuna. Ja toinen 
vaihe niin, että karsintakilpailuun osallistu-
neiden joukkueiden keskuudesta valitaan 
loppukilpailuun 12 parhaiten maatilan 

Haussa Suomen taitavin Agrimestari
johtamisessa onnistunutta joukkuetta. 
Ja koska maatilan johtaminen ei ole mi-
kään yksilösuoritus, karsintakierrokset 
järjestetään 2–4 hengen tiimeissä. Mat-
kan varrella on tullut selväksi, että osa 
ammattikorkeakouluista eivät halunneet 
omien oppilaidensa osallistuvan kilpai-
luun oppilaitoksensa nimissä. Tämä ei ole 
mikään ongelma, sillä joukkueet toimivat 
itsenäisinä ryhminä, eivätkä täten ole op-
pilaitostensa virallisia edustajia. Toki esim. 
Jyväskylän, Oulun sekä Rovaniemen jouk-
kueet osallistuvat oppilaitoksensa nimissä, 
mutta kyse on silti vapaaehtoisesta kilpai-
lusta, joten tällä kilpailulla ei ole mitään 
tarvetta ryhmitellä oppilaitoksia parem-
muusjärjestykseen. Korostettakoon, että 
tämä kilpailu mittaa pääasiassa sitä, miten 
opiskelijat ovat kyenneet omaksumaan 
annetun opetuksen.

Kilpailun  
toteutus
Kilpailu toteutetaan sitä varten räätä-
löidyllä peliohjelmalla. Nimestään huoli-
matta kyseessä ei ole varsinaisesti peli, 
vaan täysipainoinen ohjelma, joka mukai-
lee numeroiden kautta maatilan vuosit-
taisia tapahtumia. Pelin aikana tiimi tekee 
hallitustyöskentelyyn verrattavia päätök-
siä, joilla on kauas tilan tulevaisuuteen vai-
kuttavia seurauksia. Heti pelin ensimmäi-
sellä kierroksella tiimit joutuvat tekemään 
mittavan investoinnin, miettimään sen ra-
hoitusta, vaikutusta tilan kannattavuuteen 
sekä maksuvalmiuteen. Investointi tuo tul-
lessaan myös muuta mietittävää; peltoalan 
riittävyys, koneistuksen tehokkuus, ko-
neurakoinnin hyödyntäminen, yhteistyö 
naapuritilojen kanssa jne.  Eli aivan puh-
taasti samoja asioita, mitä jokaisella tilalla 
mietitään vuosittain muutenkin. Tarkoi-
tuksena on pelinomaisella tavalla ohjata 
nuoria tekemään tulevaisuuden tilalleen 
soveltuvia oikeita ratkaisuja, joiden kaut-
ta tilasta tulee entistä kannattavampi ja 
paremmin menestyvä. Ja on aivan varmaa, 
että pelin aikana tullaan kokemaan myös 
konkursseja, sillä pelin henki on se, että 
kassaa ei saa koskaan päästää miinukselle. 
Tulot ja menot on rytmitettävä niin, että 
tulot kattavat juoksevat menot. Jo yksis-
tään tässä riittää pähkittävää mille tahansa 
nykyajan maatilalle.  Lisärahoitusta kun 
ei ole rajattomasti tarjolla, eikä Kanadan 
mummonkaan perintö ole vielä moniin 
vuosiin näköpiirissä. Ja takametsätkin al-
kavat huveta vinhaa vauhtia.

Loppukilpailun suojelijana 
toimii Antti Herlin

Koska kyseessä on SM-tason kisa, kilpai-
lun suojelijaksi lupautui itse Antti Her-
lin. Loppukilpailu käydään myös nettiver-
siona, nykyajan digitaalisuutta korostaen. 
Kisastudio on fyysisesti Lapualla, mutta 
pelaajat nettiyhteyksien päässä ympäri 
Suomen niemen. Pelin vaatimustaso on 
samaa luokkaa kuin keskikokoisen maa-
tilan johtamiseen vaadittava osaamistaso. 
Virheisiin ei ole varaa ja peliin saadaan 
vielä lisää dramatiikkaa tuomalla eri vuo-
sille mukaan tilan elämään vaikuttavia te-
kijöitä, joita parhaatkaan osaajat eivät ky-
kene aina ennakoimaan. Tällaisia ovat mm. 
tukien siirtymät, muutokset tukitasois-
sa, tuottajahintojen rajutkin muutokset, 
tuotantopanosten hintamuutokset, sato- 
ja tuotostasojen muutokset. Voipa käydä 
niinkin, että pitkään vuokralla ollut pelto 
tuleekin myyntiin ja juuri mittavan inves-
toinnin tehnyt tila joutuukin miettimään, 
ostaako pellon itselleen vai luopuuko ti-
lalle tärkeästä vuokrapellosta toisen kylän 
suurtilallisen hyväksi. Konerikkoja, palk-
kariitoja, koneurakoitsijan lopettaminen 
jne. Nämä kaikki luovat tilan johtamiselle 
sellaisia haasteita, että kilpailun järjestäjät 
takaavat pelin ”imevän” kilpailijoista kai-
ken sen osaamisen, mitä käytettävissä on. 
Mutta voittajien on sitten helppo hymyillä, 
sillä palkinnotkin ovat melkoiset.

Pelin raati koostuu alan 
parhaista ammattilaisista
Karsinta- ja loppukilpailun tuomaristo 
koostuu alan parhaista laskenta-am-
mattilaisista. Pelin voittajatiimi tullaan-
kin valitsemaan pitkälti samojen peri-
aatteiden mukaan, millä pankit yleisesti 
päättävät tilojen luototuksesta. Tällaisia 
tekijöitä ovat mm. yrittäjäosaaminen, tilan 
kannattavuus, maksuvalmiuden säilyt-
täminen, taseen vahvuus, verkostoitu-
minen, vakuudet jne.  Lyhyesti sanot-
tuna: tilan johtaminen vaatii entistä 
monialaisempaa osaamista ja koko-
naisuuksien hallintaa. 

Joulukuun kolmannen päivän aikana 
saamme selville, kuka tai mikä joukkue 
on Suomen ensimmäinen Agrimestari.

Agrimestarit ry
Osmo Autio, pj.
www.agrimestarit.fi
Lapua 
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Liiketoimintasuunnitelmat
Sukupolvenvaihdokset

Maatilojen yhtiöittämiset
Investointeihin liittyvät laskelmat

Tuotantosuunnan muutokset
Yhteisnavettalaskelmat

Koulutustoiminta; maatilan talous
Konsultointi; maatilan johtaminen

Osmo Autio
Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua

autiomat(@)japo.fi    
+358 400 796 998

Osaamisella maaseutu eläväksi

LEHDEN JULKAISIJA
Agrimestarit ry

Riippakoivuntie 4 A 3
62100 Lapua

Puh. 040 079 6998
Päätoimittaja Osmo Autio

osmo@cashment.fi

KUSTANTAJA
Agrimestarit ry

Riippakoivuntie 4 A 3
62100 Lapua

Puh. 040 079 6998

LEVIKKI JA JAKELU
Lehti julkaistaan verkkosivustolla 

www.agrimestarit.fi

Cashment Oy hankki v. 2015 aikana omistukseensa Cash-
man-ohjelman kaikki oikeudet Suonentieto Oy:ltä. Tuos-
ta hetkestä lähtien ohjelman tuotekehitystä on jatkettu 
herkeämättä. Työn tuloksena syntyi Maatilojen talouden 
tarkasteluun soveltuva työkalu 

CashManPro eli CMP
Ohjelman avulla voidaan selvittää maatilan nykyinen kan-
nattavuus, maksuvalmius sekä ennakoida maatilan tule-
vaisuuden eri visioita joko tuloslaskelmaperiaatteella tai 
”hajauttamalla” tuloslaskelma katelaskelmien kautta tilan 
tarkempaa suunnittelua varten

Lainojen seuranta, lyhennysten sovittaminen tilan kul-
loisenkin maksuvalmiuden mukaan, lyhennyssuunni-
telmaehdotukset pankille sekä eläinluottojen seuranta 
Verosuunnittelu poistojen ja korvausinvestointien avul-
la, tulonjakomahdollisuus, toimintamuodon vapaa va-
linta (maatila, yhtymä, Ay, Oy…)
Maatilan toimintamuodon muuttaminen tasejatkuvuu-
della Oy-muotoon

Kannattavuus, maksuvalmius, 
budjetointi, tunnusluvut…

Tulojen ja menojen kuukausitason budjetointi ja bud-
jetin seuranta
Spv-laskelmat sekä paljon muuta, joiden avulla on mah-
dollista tarjota uudenlainen tapa tarkastella oman tilan 
menestymistä sekä tuotannon ja talouden hallintaa
Mavin liiketoimintasuunnitelmien mukaiset tulosteet

Sekä monta muuta käytännöllistä ominaisuutta

CMP-ohjelmiston avulla neuvoja/tila kykenee tuottamaan 
tilan taloudesta dokumentteja, jotka tuovat selkeää lisä-
arvoa maatilan laajamittaiseen tarkasteluun, kannatta-
vuuden sekä maksuvalmiuden arviointiin sekä tuottaa 
samalla myös liiketoimintasuunnitelman liitteeksi tarvit-
tavat laskelmat

Cashment Oy
Osmo Autio, tj.   

www.cashment.fi
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Tapaamisemme alkoi luonnollisesti hank-
keemme esittelyllä; Mikä on Game of Ag-
ribisnes -hanke, ja minkä takia hanke on 
olemassa? Tarvitaanko tällaista hanketta?

Game of Agribisnes -hanke syntyi tar-
peesta kartoittaa maatalousalan opiskeli-
joiden tuotannon ja talouden osaamista. 
Tilakokojen kasvu asettaa nykyään omat 
haasteensa myös maatilan talousosaa-
miselle. Alalla tehtävät investoinnit ovat 
euromääräisesti suuria, ja suurilla inves-
toinneilla on aina vaikutuksia pitkälle tule-
vaisuuteen. Samalla tehdään kauaskantoisia 
ratkaisuja, jotka vaikuttavat omalta osaltaan 
sekä menneiden että tulevien sukupolvien 
elämään. ”Maataloudessa syntyy helposti 
kuva, että tekeminen ei lopu koskaan. Niin 
se tavallaan onkin, mutta on olemassa aina-
kin kahdenlaista työtä: On työtä vain sen 
takia että on hyvä saada joku asia kuntoon 
JA sitten on tuottavaa työtä. Sen opin aika 
nopeasti. Oli kiva tehdä kaikenlaista, mutta 
välttämättä ne eivät olleet niitä töitä, mitä 
piti tehdä,” mietiskelee Antti Herlin.

Tänä päivänä maataloustyö lähestyy 
teollista liiketoimintaa. Suurimmalla osalla 
tiloista työt tehdään omistajan jaksamisen 
kustannuksella. Koska käytännön johtamis-
ta ei ole perinteisesti koettu tarpeelliseksi 
maatiloilla, usein työt tehdään vaikka 39 
asteen kuumeessa. Maatiloilla ei välttämättä 
ymmärretä, että käytännön talouden ja toi-
minnan suunnittelulla esimerkiksi sairastu-
misen aiheuttamiin riskeihin voidaan varau-
tua ennakolta.

Tuotannon ja 
kannattavuuden hallinta
Oman maatilan kannattavuuden tarkaste-
lussa minkäänlaisista talouden työkaluista 
ei ole varsinaista hyötyä, jos talouden 
peruskäsitteet eivät ole hallussa. Antti Her-
lin vertaa tilannetta kompassiin; siitäkin on 
vain vähän hyötyä, jos et tiedä mistä lähdet 
liikkeelle. Usein hyvä viljelijä on kouluttau-
tunut alun perin muulle alalle ja sen jälkeen 
hän on syystä tai toisesta ajautuneet maa-
talousalalle. Herlin sanoo huomanneensa, 

että hyvin toimivan ja taloudellisesti kan-
nattavan maatilan pitäjä saattaisi sopia myös 
ison yrityksen johtoon. Yhteistä näille osaa-
jille on se, että he mittaavat onnistumisensa 
rahassa. Raha ei ole ainoa, mutta se on yksi-
selitteisin tapa mitata omaa onnistumistaan 
yrityksen johdossa, summaa Herlin.

Tuotannon osaamisella on kuitenkin 
suuri vaikutus kannattavan maatilan hallit-
semisessa. Usein ajatellaan, että tuotanto ei 
voi olla kunnossa, ellei ole uusimman vuo-
simallin traktoria pihassa. Kuitenkin monet 
menestyvät maatilat ovat aloittaneet oman 
kasvunsa lähes alkutekijöistä. Antti Herlin 
muistelee omia alkuaikojaan, jolloin velkaa 
oli paljon ja oma maatila oli vielä toimin-
takautensa alussa. Tärkeimmäksi koneek-
si osoittautui silloin hitsauskone, joka oli 
ahkerassa käytössä. Tuolloin koneet olivat 
vanhempaa ikäluokkaa ja niiden korjaa-
minen muodosti suuren osan tilan töistä. 
”Mutta kyllä niilläkin koneilla sai satoa. Ja 
kun pääsi vaihtamaan traktorin uudempaan 
vuosimalliin, ero työergonomiassa oli hui-
maava”, muistelee Herlin.

Paraisilta Kirkkonummelle
”Joku tykkää ajaa rekkaa ja joku toinen 
on kalastaja. Minä olen syntynyt ja kas-
vanut maatilalla, vaikkakin kävin koulua 
välillä Helsingissä. Olin aina onnellinen, kun 
pääsin takaisin maaseudulle. Aloittamisen 
aikoina tunsin olevani valmis siirtymään 
maanviljelijäksi. Sukupolvenvaihdos ei isä-
ni mielestä ollut ajankohtaista ja muutim-
me hetkeksi fyysisesti kauemmaksi suku-
tilalta. Niinpä siirryimme aluksi Paraisille 
vaimoni kanssa pitämään n. 50 hehtaarin 
viljatilaa. Tilakaupan yhteydessä tulivat ti-
lan koneet mukana. Aluksi tilalla oli Massey 
Ferguson ja Ursus sekä pienempi David 
Brown, jolla pidettiin lähinnä kärryjä pai-
koillaan. Ursuksella kynnettiin ja mukava 
muisto niiltä ajoilta on kyseisen traktorin 
iso hytti. Sinne mahtui mukavasti pieni lapsi 
isän mukaan ottamaan päiväunet traktorin 
kyydissä. (Turvaistuimia ei ollut tuolloin 

vielä käytössä edes autoissa, saati trak-
toreissa, toim. huom.). Yksi maanviljelijän 
etuoikeuksistahan on, että työt voidaan 
usein järjestää niin, että lapset voivat olla 
mukana. Ainakin töiden välillä voi käydä 
katsomassa kotoväkeä. Kasvuympäristönä 
maatila lienee kuitenkin keskimääräistä vaa-
rallisempi, joten turvallisuusnäkökohdat on 
aina otettava huomioon”, kertoilee Her-
lin omasta ajastaan silloin, kun tilanpito oli 
vasta aluillaan.

Haasteita riitti tilanpidon alkutaipaleella 
myös Antti Herlinillä. ”Kun ensimmäinen 
oma tila oli viljatila ja kaikki koulutus sekä 
intohimo karjapuolella, hankittiin tilalle 
luonnollisesti myös muutama emolehmä. 
Siihen aikaan rakentaminen lupaprosessei-
neen oli myös kevyempää, joten navetan 
päätyyn rakennettiin laajennusosa. Ajan 
hengen mukaan laajennus rakennettiin ja 
suunniteltiin itse, ainoastaan kattotuolit os-
tettiin valmiina.”

Antti Herlin hallinnoi nykyään sukun-
sa karjatilaa Thorsvikissä, Kirkkonummella. 
Missä vaiheessa pientila Paraisilla muuttui 
suurtilaksi Kirkkonummella? ”Siinä kävi sit-
ten sillä lailla, että isäni vanheni ja viisastui 
ja huomasi, että hän ei välttämättä jaksa yk-
sin tilaa hoitaa siellä Kirkkonummella. Viisi 
vuotta ehdimme vaimoni kanssa asua Pa-
raisilla, kunnes muutimme syntymäkotiini. 
Paraisilla meillä oli ollut muutama harjoit-
telija kesäisin, mutta muutettuamme Kirk-
konummelle meillä olikin yhtäkkiä 110 
lehmää niiden alle kymmenen lehmän si-
jaan, jotka meillä oli ollut Paraisten tilalla. 
Lisäksi Kirkkonummen tilalla oli kolmesta 
neljään työntekijää, jotka kaikki tulivat sil-
loin vaimoni ja minun vastuulle. Työmäärä 
ja sitä kautta stressin määrä kasvoi siinä 
vaiheessa melkoisella harppauksella. Vaik-
ka minä en ole helposti stressaavaa sort-
tia ja pystyn melko hyvin työskentelemään 
paineen alla, täytyy sanoa, että tilan pidon 
alkuvaiheet olivat jännittäviä aikoja. Mutta 
sitten kun huomasi, että tästäkin selviää, 
niin ei se sitten ollutkaan yhtään sen kum-
mempaa kuin työnteko yleensä. Tässähän jo 

Antti Herlin 
sydämeltään maanviljelijä
Game of Agribisnes -hankkeen väki kävi keväällä 2017 haastattelemassa Kirkkonummella 
tilaansa pitävää  emolehmien kasvattajaa Antti Herliniä. Kone Oyj:stä tunnettu Suomen 
teollisuusalan vaikuttaja kertoo kuitenkin olevansa sydämeltään maanviljelijä. 
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Game of agribisnes -kilpailun suojelija Antti Herlin:

Antti Herlin isännöi yhdessä vaimonsa kanssa emolehmätilaa Kirkkonummen Thorsvikissä. Tilalla on peltoa yli 500 hehtaaria ja 
emolehmiä n.60 kpl .Palkattuja työntekijöitä tilalla on 3 henkilöä ja sesonkikaudella palkattujen työntekijöiden määrä nousee 6 
henkilöön.

Maatilan kannattavuuden tarkastelussa minkäänlaisista talouden työkaluista ei 
ole varsinaista hyötyä, jos talouden peruskäsitteet eivät ole hallussa.

Tilannetta voisi verrata kompassiin; siitäkin on vain vähän hyötyä, jos et tiedä 
mistä lähdet liikkeelle.

Olen elämäni aikana huomannut, että moni hyvin toimivan ja taloudellisesti 
kannattavan maatilan pitäjä saattaisi sopia myös ison yrityksen johtoon. Yhteistä 
näille osaajille on se, että he mittaavat onnistumisensa rahassa. Raha ei ole ainoa 
mutta se on yksiselitteisin tapa mitata omaa onnistumistaan yrityksen johdossa.

Maataloudessa syntyy helposti kuva, että tekeminen ei lopu koskaan. Niin se 
tavallaan onkin, mutta on olemassa ainakin kahdenlaista työtä: On työtä vain sen 
takia että on hyvä saada joku asia kuntoon ja sitten on tuottavaa työtä. Sen opin 
aika nopeasti. Oli kiva tehdä kaikenlaisia maatilan töitä, mutta välttämättä ne 
eivät olleet niitä töitä, mitä piti tehdä.

Antti Herlin

”
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aikaisemmin totesin, että maatilalla riittää 
työtä aina, usein palkatulle työvoimalle-
kin. Aina pystyy sanomaan, että mitä pitää 
tehdä, koska työ ei lopu maatilalla koskaan. 
Mutta se, että osaa löytää sieltä tuottavat 
työt ja saa työntekijät motivoitua tekemään 
työnsä ripeästi, vaati jonkinlaista johtajuu-
den osaamista. Johtajalla pitää olla näkemys 
siitä, mitkä työt on tehtävä juuri nyt ja mitkä 
voidaan jättää tehtäväksi sitten, kun ei ole 
enää niin kiire. Lisäksi on hyvä muistaa, että 
on myös sellaisia töitä, joita kaikkien ei edes 
pidä tehdä, vaan niille pitäisi keksiä jonkin-
laisia muita ratkaisuja” kertoo Antti Herlin 
oman tilan johtamisen alkuajan haasteista.

Investoinneissa on aina 
riskejä
Otetaanpa kuvitteellinen tilanne: Meillä on 
nuori uraansa aloitteleva maanviljelijä. Maa-
talousoppilaitos on käyty, ja saattaapi jopa 
agrologin paperit olla kädessä. Armeijakin 
on käytynä. Mitä asioita nuoren tuottajan 
tulisi miettiä uransa alkuvaiheessa, siinä ti-
lanteessa, kun hän innosta puhkuen kul-
kee kynnöspellon reunaa ilta-auringossa 
ja miettii samalla tulevaisuudensuunnitel-
mia? ”Olisi hirveän tärkeätä alkuvaiheesta 
asti muistaa, että ainoastaan taloudellisesti 
kannattava toiminta on kestävää. Näin ol-
len kannattaisi ottaa raha jonkinmoiseksi 
johtotähdeksi jo alkuvaiheessa. Ei siten, että 
olisi ahne tai mammonan perään, vaan pitää 
muistaa, että tappiollinen toiminta loppuu 
ennemmin tai myöhemmin. Tiedän monta 
viljelijää, joiden olisin uskonut pärjäävän 
myös suomalaisen pörssiyhtiön johtajana. 
Kyllä meillä on mahdottoman hyviä tekijöitä 

myös maatalouden alalla. Mielestäni näille 
ihmisille on yhteistä se, että he eivät ole 
suurimpia rahan käyttäjiä, mutta sen sijaan 
he ajattelevat tuloksellisuutta koko ajan. 
Tätä pitää soveltaa myös investointeihin: 
On tärkeää muistaa, että investointi on ai-
na riski, joka tehdään oletuksiin perustu-
en. Jos oletukset muuttuvat, saattaa koko 
korttitalo kaatua. Tämä saattaa kuulostaa 
vähän dramaattiselta, mutta näin siinä voi 
todellisuudessa käydä. Esimerkiksi Venäjän 
sanktiot maidontuotannossa ja niiden vai-
kutukset maidon hintaan Suomessa oli-
vat sellaisia asioita, joita kukaan ei kai olisi 
osannut ennustaa tapahtuvaksi edes muu-
tamaa kuukautta ennen sanktioiden voi-
maantuloa. Tässä tapauksessa puhutaan 
riskistä ja ikävä kyllä vieläpä riskin toteu-
tumisesta. Riskit kuuluvat talouselämään 
ja ovat yleensä hallittavissa, mutta riski-
en hallinta edellyttää tietoa ja ymmärrystä 
siitä, mitä ollaan tekemässä. Jos on tietoa ja 
ymmärrystä, ei yleensä oteta turhia riskejä. 
Aina pitäisi miettiä, että jos riski toteutuu, 
niin mitä sitten? ”, pohdiskelee Antti Herlin.

Tilakokojen kasvu
Tilakokojen kasvu kiihtyy koko ajan. 
Melkeinpä voisi sanoa, että tilakoko on 
tuplaantunut kymmenen vuoden välein 
viimeisinä kuluvina vuosikymmeninä. Ky-
syimme Antti Herlinin mielipidettä tila-
kokojen kasvusta, ja näin Antti vastasi: ” 
Mielestäni tilakokojen kasvu on suunta-
uksena varmaankin keskimääräisesti oi-
kea. Se millä hinnalla kasvu toteutetaan, 
onkin eri asia. Muistelen sen verran van-
hoja asioita, että kun olin aikoinani Sailak-
sen työryhmässä tekemässä ehdotuksia 

maataloudesta Suomen hallitukselle, niin 
silloin jo verrattiin Suomen ja Tanskan ti-
lakokojen kehittymistä. Tanskaa ja Suomea 
verrataan usein toisiinsa maatalouteen 
liittyvissä asioissa ja jo silloin todettiin, että 
tilakokojen kasvu oli nopeampaa Tanskassa 
kuin Suomessa. Maanviljelyn perusfilosofi-
aan liittyy olennaisesti se, että ruuan tuo-
tanto on niin sanottua bulkkibisnestä. Tällä 
tarkoitan sitä, että useimmiten volyymien 
kasvu parantaa kannattavuutta. Voi olla, että 
tämä on sisäistetty liiankin hyvin ja kasvua 
tavoitellaan kestämättömillä investoinneil-
la. Esimerkiksi maan hinta on korkealla, ja 
lisäksi olisi otettava huomioon investoinnit 
seiniin ja koneisiin.”

Tilakokojen kasvuun liittyy myös aina 
ikävämpiä puolia. Tilakokojen kasvun myötä 
myös maatilojen velkasaneeraukset sekä 
konkurssit ovat yleistyneet viimeisien 
vuosien aikana. Pyysimme Antti Herliniltä 
kommenttia myös tästä puolesta. ”Uskal-
lan antaa myös tällaisen ei-suositun vasta-
uksen”, kertoi Antti. ”Suomessa on myös 
paljon muitakin kuin maatilayrityksiä. Kuin-
ka monta konkurssia siellä on tapahtunut? 
Mielestäni normaaliin yritystoimintaan suh-
teutettuna tuo maatilojen konkurssimäärä 
ei ole kovin suuri.” Jatkoimme keskustelua 
siltä pohjalta, että Suomessa ei ole kui-
tenkaan totuttu siihen ajatukseen, että 
maatila hakeutuu velkasaneeraukseen tai 
konkurssiin. ”Tällainen tapaus on aina in-
himillinen draama. Usein maatilan kaatu-
minen jollakin tavalla koskee enemmän, 
koska maatila on usein syntymäkoti, se on 
menneiden sukupolvien koti ja siihen saat-
taa liittyä enemmän tunnelatausta kuin yri-
tykseen. Usein siinä menee koti ja kaikki 
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mukana, joka on tietysti surullista. Tämä 
on vaikea kysymys.” Sanoja seuraa hetken 
hiljaisuus.

Lisäoppia Amerikasta
Palaamme haastattelussa Antti Herlinin 
nuoruusvuosiin ja maatalousalan opis-
keluun Iowan yliopistossa. Kysyimme, 
mitä opiskeluista ”jäi käteen” ja miten 
sitä mahdollisesti on hyödynnetty oman 
maatilan hyväksi? ”Minä opiskelin karjan-
jalostusta ja karja-managementia. Viikon-
loppuisin olin tuttavan karjatilalla töissä. 
Työskenteleminen muodosti vähintään yhtä 
suuren osan alan oppimisesta kuin kirjan 
kanssa ahertaminen. Kun verrataan ame-
rikkalaista ja eurooppalaista teollisuutta 
keskenään, niin Euroopassa teollisuus on 
osaltaan paljon sofistikoituneempaa ja au-
tomaatio on kehittyneempää kuin Ameri-
kassa. Maataloudessa taas USA on valtavan 
kehittynyttä ja siellä bisnesajattelu on vie-
ty paljon pidemmälle kuin meillä Euroo-
passa. Kun viime kesänä vierailin opiske-
luseudullani, myös sieltä oli hävinnyt val-
tava määrä tiloja. Eli myös USA:ssa tiloja 
häviää todella kovaa vauhtia, ja maan hinta 
on todella kova.  Sielläkin maksetaan huo-
mattavia maataloustukia, jotka perustuvat 
yleensä bioenergian tuotantoon. Energi-
an tuotantomuodot ovat erittäin tuettuja ja 
nähtäväksi jää, miten tilanne kehittyy. Mutta 
kokemus silloin opiskeluaikoina oli hyvä. 
Opin silloin sellaisia asioita karjanhoidos-
ta ja kasvatuksesta, joista ei siihen aikaan 
Suomessa tiedetty vielä paljon mitään. Tällä 
tarkoitan mallia, jossa pystytään totuttua 
pienemmällä työmäärällä hoitamaan suuria 
karjoja. Olin ennen Amerikan matkaa ollut 
sitä mieltä, että suomalaiset maanviljelijät 
ovat ahkeria ja kovia tekemään töitä, mutta 
kun katsoin sitten virkaveljiä Amerikassa, 
niin voin sanoa, että he tekevät siellä mel-
kein tuplasti enemmän. Töitä tehtiin var-
haisesta aamusta iltamyöhään. Ainoastaan 
sunnuntaisin tehtiin vähemmän, koska py-
häisin käytiin välillä kirkossa. Tämä oli nor-
maali käytäntö amerikkalaisella karjatilalla.”

Aloittava tuottaja joutuu tekemään iso-
ja päätöksiä heti uransa alkumetreillä. On 
ymmärrettävä, että riskejä, joita ei pystytä 
kantamaan, ei tulisi ottaa. Mutta millä tätä 
käytännön osaamista saataisiin jalkautet-
tua nuorille? Näille juuri oman tilan pitoa 
aloittaville, joilla halu ja into on kymmenen 
kertaa suurempaa kuin kokemuksen mu-
kanaan tuoma taito? ”Nuorena tehdään 
paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ko-
ko loppuelämän ajan. Ehkä luonto on tar-
koittanut niin, että isoja päätöksiä tehdään 
silloin, kun ei osaa vielä pelätä tulevaisuut-
ta. Myös maatalousalan oppilaitoksissa 
ja kouluissa olisi mahdollisuus korostaa 

taloudellisen ajattelun merkitystä. Yritys-
puolella meillä Kone Oyj:n palveluksessa 
kaikkia työntekijöitä koulutetaan, pait-
si ehkä minua. Kaikki käyvät kursseilla ja 
asentajista ylimpään johtoon asti. Tällaista 
voisivat viljelijätkin harkita. Näin olisi var-
masti syytä toimia.” Tässä vaiheessa kysyim-
me kantaa siihen tosiseikkaan, että monilla 
tuottajilla ei ole omasta mielestään aikaa 
osallistua koulutuksiin tai kursseille. ”Se on 
sitten huonoa ajankäytön suunnittelua.” 
kuittaa Herlin.

Onko suuri aina kaunista
Meillä Suomessa on monenkokoisia tilo-
ja. Liha-alalla puhutaan perhekoon tilois-
ta, mutta samaan aikaan tilojen koko on 
selkeästi kasvanut. Kysyimme Antti Herli-
nin mielipidettä siitä, että onko tilan pakko 
olla suuri, että se voisi olla kannattava ja 
menestyvä? ”Suuressa mittakaavassa aja-
teltuna esimerkiksi maito- tai sianlihantuo-
tannossa suuret tilat ovat kannattavia ja 
menestyvät. Mutta esimerkiksi suoramyynti 
tilalta muuttaa asioita jo aika paljon. Jos 
pienellä tilalla onnistuu nostamaan tuot-
teen jalostusarvoa niin, että se työllistää 
kannattavalla tavalla, voi pienikin tila olla 
menestyvä ja kannattava. Yleensä kuiten-
kin maataloudessa puhutaan massatuotan-
nosta. Olen pitänyt joskus esitelmän, jossa 
esitin naudanlihan markkinoita ikään kuin 
pyramidina. Alimmassa segmentissä pyra-
midin leveässä pohjassa on halvin liha, jota 
tuotetaan paljon. Seuraavassa segmentissä 
ylöspäin on esimerkiksi kotimainen liha. 
Ylimmässä kärkikolmiossa on sitten pihvi-
liha, josta tiedetään jo rotu ja tuottaja. Py-
ramidin kannan ja kärjen välillä on luonnol-
lisesti valtavan suuri ero tuotettavan lihan 
volyymeissä markkinoilla, samoin hinnan 
ero pyramidin pohjan ja kärjen välillä on 
huomattava.”

Onko tulevaisuuden 
maatila osakeyhtiö?
Maatilojen yhtiöittäminen on alka-
nut yleistyä Suomessa viime vuosina. 
Yhtiöittämisen kiistattomina etuina voi-
daan pitää taloudellisen ajattelun osaami-
sen kehittymistä tiloilla. Kun aikaisemmin 
keskityttiin ehkä tuloksen tekemisen sijaan 
maksettavien verojen määrän minimoimi-
seen, yhtiöittämisen myötä tuloksen teke-
minen on noussut tärkeimmäksi priori-
teetiksi maatilan toiminnassa. Osakeyhtiön 
maksama 20 % verokanta ei enää olekaan 
esteenä tuloksen tekemiselle. Millä ta-
valla olisi mahdollistaa jalkauttaa tätä tu-
loksen tekemisen mahdollistavaa ajatte-
lutapaa perustason maatiloille? Niin että 
keskityttäisiin verojen välttelyn sijasta tu-
loksen kasvattamiseen? Verot tulevat aina 

menestyneestä yrityksestä, ja tuloksesta ve-
rot myös maksetaan. ”Verokannan muutos 
olisi varmaankin nopein tapa edesauttaa 
tätä kehitystä. Olisi syytä pohtia vakavasti 
kuntien ja valtion tasolla, kuinka asia voi-
daan toteuttaa. Nykyinen maatilan tulove-
rolaki on useita vuosikymmeniä vanha lu-
kuun ottamatta vähäisiä muutoksia. Yritys-
muodon ei kuitenkaan tulisi ratkaista sitä, 
miten asiat tilatasolla hoidetaan järkevästi. 
Verotus on insentiivi ihmisen toiminnalle; 
se pyrkii edistämään toimiamme yhdellä 
tavalla ja toisaalta se taas pyrkii suitsimaan 
meitä tekemästä asioita jollain toisella taval-
la. Koska nykyinen verotuskäytäntö näyttää 
suosivan ajoittain ylisuurien investointi-
en tekemistä verotettavan tulon määrän 
kohtuullisena pitämiseksi, olisi verotuksel-
la järkevää ohjata maatiloja enemmän tu-
loksen tekemistä suosivaan malliin. Joka 
tapauksessa on kannattavampaa maksaa 
hieman enemmän veroja, kuin tehdä yli-
suuria investointeja.” pohtii Antti Herlin.

Autioituva maatalous: 
Uhka vai mahdollisuus?
Suomalaisen maatalouden säilyttämisessä 
nousee usein kysymys myös runkoasutuk-
sen säilyttämisestä maaseudulla. Maaseutu 
autioituu kiihtyvällä tahdilla. Voisiko maata-
lous kuitenkin olla perusteena asutuksen 
säilyttämiselle haja-asutusalueilla? ”Uskoi-
sin, että tuottavat pellot säilyvät edelleen 
suomalaisella maaseudulla. Se, mitkä pel-
lot voidaan laskea tuottaviksi pelloiksi, on 
eri asia. Tilakoko kasvaa joka tapauksessa, 
ja meidän pitää hyväksyä, että väistämättä 
jotkut talot jäävät asumattomiksi. Toisaalta 
lopettavat tilat ovat elinehto toimintaansa 
kasvattaville isommille yksiköille ja mah-
dollistavat näin ollen asutuksen säilymistä 
maaseudulla. Joka tapauksessa itsenäisen 
Suomen periaatteisiin on aina kuulunut, 
että meidän on pyrittävä tuottamaan oma 
ruokamme. Ruuan tuottaminen oman val-
tion kansalaisten tarpeisiin ei anna muille 
valtiolle mahdollisuutta kiristää meitä vil-
jalaivoilla, niin kuin maamme historiassa 
on tapahtunut.

Haastattelumme lopuksi ilmaisim-
me huolemme maaseudun yksinäisten 
yrittäjien jaksamisesta. Mistä maajussi tai 
-jussitar löytäisi sen oman kullan kainaloon? 
”Ennen nykyisiä deittipalveluja Maaseudun 
Tulevaisuus -lehdessä oli semmoinen palsta, 
mistä niitä puolisoehdokkaita saattoi löytää. 
Ja Ahlmanilla oli isäntäkoulu ja emäntäkoulu 
vierekkäin. Se muuten oli jo aikanaan aika 
hyvin ajateltu. Eiköhän se luonto kuiten-
kin tikanpojan puuhun aja, niin kuin vanha 
sanonta kuuluu,” päättää Antti Herlin pu-
heenvuoronsa hymyillen. 
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Opintojen vaatimustaso? Osaamisen 
taso alan koulusta valmistuneilla? 
Mitä maatalousalan korkeakouluun hakeu-
tuneelle opiskelijalle täytyisi opettaa? Mikä 
on alalle hakeutuvien opiskelijoiden tieto-
taso maataloudesta? Mitä agrologin täytyy 
osata valmistuttuaan korkeakoulusta? Mille 
alalle agrologit työllistyvät? Mille alalle ag-
rologin tietotaitoa tarvitaan lisää? Siinäpä 
liuta kysymyksiä, jotka askarruttavat tällä 
hetkellä maailman parhaan koulutusjärjes-
telmän omaavan maan päättäjiä, opettajia 
ja oppilaita. 

Mitä opiskelijoista pitäisi tulla 
valmistuttuaan? 
Moniosaajia, jotka lypsävät lehmät, jonka 
jälkeen lähdetään palkkatöihin sorvaamaan 
ja hitsaamaan. Vai neuvojia, jotka hokevat - 
lypsäkää enemmän, tuottakaa enemmän, 
tehkää enemmän. Vai halutaanko opiskeli-
joista tehdä maatalousyrittäjiä, jotka teke-
vät juuri niin kuin vasta valmistunut neuvoja 
on heille sanonut. Kaikkea ei pidä uskoa, 
sillä teollisuuskin kaipaa osaavaa henki-
lökuntaa. Korokkeelle nostettavia asioita 
Suomalaisella elintarvikesektorilla ovat var-
masti sosiaalinen käyttäytyminen, kielitaito, 
markkinointi, tulevaisuuden ennakointi ja 
taloudenhallinta. Jokainen osa-alue on tär-
keä ja eväät ongelmien ratkaisemiseen ovat 
olemassa, mutta yhteistä näille ovat ongel-
mat koulutuksen sisällössä ja motivoinnissa. 

Perusopinnot vs. erikoistumisopinnot
4-vuotinen agrologin ammattitutkinto pitää 
sisällään paljon perusasioita. Jos halutaan, 
että koulusta valmistuu huippuammattilai-
sia, täytyy perusopintoja kaventaa ja syven-
tävien erikoisopintojen määrää lisätä. Mie-
lestäni ammattikorkeakoulu ei ole paikka, 
jossa opetetaan pelkästään maatalouden 
perusasioita, sillä nämä asiat täytyy ope-
tella joko käytännön elämässä tai käymällä 
ammatillisen tason koulutusta. Jos perus-
asioita ei osaa, silloin on hyvä opiskella alaa 
hieman esim. perustutkintopuolen opinto-
jen parissa. 

Ehdotan, että ”erikoistuminen” alkai-
si jo toisena opiskeluvuotena. Agrologin 
(AMK) ei välttämättä tarvitse tietää, mitä 
traktorin vaihdelaatikon sisällä on tai mi-
ten aurinkopaneelit toimivat. Tärkeää sen 
sijaan olisi tietää, kuinka teknologiaa voisi 

hyödyntää käytännössä ja saavutetaanko 
kyseisellä teknologialla mahdollisesti kus-
tannushyötyjä tai lisätuottoa. Koulutukseen 
on haettava rohkeita uudistuksia ja am-
mattikorkeakoulun opintojen on tehtävä 
selkeä pesäero ammattikoulussa tarjotta-
vaan opetukseen. Hukkaamme resursseja 
opettamalla maatalouden peruskäsitteitä 
sekä ammattikoulussa että ammattikor-
keakoulutasolla. Maatalous on niin vaikeas-
ti hallittava ala, että on mahdotonta olla 
ammatissaan paras, jos kouluissa opete-
taan vain perustason tietoa. Jälkiviisaana 
sanottakoon, että olisin ”hullu”, jos ryh-
tyisin maatalousyrittäjäksi pelkästään pe-
rustutkinnosta saatujen oppien pohjalta. 
Kun puhutaan nykyaikaisesta maatalous-
yrityksestä, köykäisillä eväillä ei kannata 
ammattia edes harkita.  

Kokemus ja halu oppia tuo 
ymmärrystä
Kolmannen vuosikurssin aikana pääsin seu-
raamaan vierestä opettajaa, jonka ammat-
titaito ja palo maataloutta kohtaan on niin 
suuri, että tämä henkilö saa tartutettua sa-
man tunteen palon myös opiskelijoihin. Se 
on tunne, joka vie elämässä hyvin pitkälle. 
Kyse ei mielestäni ole siitä, etteikö oppilai-
ta kiinnostaisi talouteen liittyvät asiat, vaan 
ennemminkin opetuksen laatu ja kuinka 
opetus tapahtuu ja saadaanko opiskelija 
motivoitua oppimaan ja opiskelemaan. 

Lukuvuoden päätyttyä aloitin erikoistu-
mistyöharjoittelun Autiomat Oy:n palve-
luksessa. Harjoittelun alkaessa kuvittelin 
tietäväni paljon maataloudesta ja eritoten 
taloudesta. Nyt olen huomannut sen käy-
tännössä, kuinka maatila ”halvaantuu”, jos 
tuotannon ja talouden ymmärrys ei ole 
kunnossa. Suurin opetus on ollut se, että 
tästä alasta ei tiedä vasta kuin murto-osan. 

Määrittele tavoitteesi
Maatalous on yritysmuoto, jossa täytyy 
kyetä hallitsemaan tuotanto, talous, ihmis-
ten johtaminen, maatalousyrityksen johta-
minen, verkostot ect.  Urheilumaailmassa 
käytetään termiä ”jos haluat pitsaa, täytyy 
mennä pizzeriaan. Jos haluaa tehdä maaleja, 
täytyy mennä maalille”. Ohjenuora toimii 
maataloudessa samalla tavalla. Menestystä 
saavuttaakseen, yrityksellä täytyy olla jokin 
piste ”€”, jota tavoitella. Jos ”pistettä” ei 

ole, maatalousyri-
tys haahuilee päät-
tömästi tyhjiössä, 
jossa yritys polkee 
paikallaan. Määrittäkää siis piste, jota tavoit-
telette ja rakentakaa tikapuut(strategia), 
jolla saavutatte kyseisen pisteen.  

Maatilan johtaminen on taitolaji
Mikään ei ole niin vaikeaa kuin arvioida 
oman yrityksen toimintatapoja ja taloutta. 
Maatalousyrityksen johtaminen korostuu 
tulevaisuudessa. Yrittäjien on osattava aja-
tella tulevaisuuden toimintaympäristöä ja 
siinä tapahtuvia muutoksia, sekä reagoitava 
niihin. Tukipolitiikan näytellessä yhä suu-
rempaa osaa, maksuvalmiuden ylläpidos-
ta on tullut erittäin haastava tehtävä, että 
vuoden jokaisena kuukautena velvoitteet 
tulevat hoidetuiksi. 

Gofa – Game of Agribisnes
Game of Agribisnes -kilpailun henkilökoh-
taisena tavoitteenani on saada maatalous-
yrittäjät, oppilaat ja opettajat entistä enem-
män kiinnostumaan maatalousyrityksen ta-
loudesta ja johtamisesta, kyseenalaistamaan 
entiset toimintatavat sekä saada ihmiset oi-
valtamaan, kuinka suuri merkitys yrityksen 
taloudessa on omilla päätöksillä. Menkää 
kouluun, opiskelkaa, verkostoitukaa. Yri-
tyksenne on juuri niin hyvä kuin heikoin 
osa-alueenne on. Virheisiin ei nykymaata-
loudessa ole varaa. Virheistä maksettavia 
oppirahoja kun ei enää paikata ulkopuo-
lelta hankituilla tuloilla. Kysymys kuuluukin, 
kuinka kauan rahoittajat katsovat läpi sor-
mien höveliä taloudenpitoa? Samalla nos-
tan hattua niille henkilöille jotka kykenevät 
johtamaan maatalousyritystään menestyk-
sekkäästi.  Tämä on niin vaativa ala.

Talousopinnot kunniaan
Koulutuksen budjetista ja sisällöstä vastaa-
vat virkamiehet. Jos leikkaatte koulutuksen 
määrärahoja, niin kohdistakaa leikkaus osa-
alueelle, joka ei rajoita opiskelijan menes-
tymismahdollisuuksia elämässään.

Olen ikuisesti kiitollinen ammattikor-
keakoululle ja työharjoittelupaikoilleni saa-
mastani opetuksesta ja ystävistä. Nämä 
ovat hetkiä joita en vaihtaisi koskaan pois…

Johannes Ahlholm
Opiskelija SeAMK

Jos maatalous olisi helppoa, 
niin kaikkihan tätä tekisivät…
Tässä kirjoituksessa pohditaan, miksi maatalousalan koulutuksessa  
talousopetuksen merkitystä ei oteta riittävän vakavasti.



9 

Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä 
toimipaikat omaavalla asianajaja Mikko 
Hakolalla on pienestä pitäen kokemusta 
maatilan arjesta. Alahärmäläisen maitoti-
lan poika pääsi jo naperona kiinni maati-
lan elämään. Veri veti kuitenkin vahvasti 
opintojen pariin ja vuosien mittaan kave-
rista kuoriutui agrologi, kauppatieteiden 
maisteri ja oikeustieteen kandidaatti.  Ja 
kun näihin lisätään vielä vuoden opiskelut 
Göteborgin kauppakorkeassa sekä parin 
vuoden työsarka Minnesotalaisella ran-
chilla, kokemusta ja näkemystä on nelivi-
toselle kertynyt runsain mitoin. 

Tuttavallisemmin 
LakiHakola
Tilatasolla Hakolaan törmätään usein mol-
livoittoisissa olosuhteissa. Maatilan talous 
on päässyt retuperälle ja kun tavarantoi-
mittajat sekä rahoittajat ovat menettäneet 
luottamuksensa tilan selviytymiseen, jäljel-
le jää enää omaisuuden realisoinnit, tilan 
vapaaehtoinen myynti, yrityssaneeraus tai 
konkurssi. Ja vaikka mikään näistä vaihto-
ehdoista ei olekaan Mikolle mieluisa, to-
tuus on kohdattava ja jonkun on hoidet-
tava asiat päätökseen lakien ja asetusten 
mukaisesti. 

Pahimmat vaihtoehdot 
ovat vältettävissä
Suurin osa suomalaisista maatiloista sel-
viytyy vuosittain kaikista velvoitteistaan. 
Valitettavasti jokaiselle tilalle ei kunnian 
kukko aina jaksa laulaa. Kymmenittäin 
maatiloja ajautuu jatkossakin tuotannol-
lisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin, joiden 
seurauksena on jopa konkursseja. Osa 
tiloista kyetään vielä palauttamaan pin-
nalle saneerausmenettelyllä, mutta tie on 
kivinen ja täynnä uhrautumisia. Hakola ei 
saneerauksista sinänsä innostu saati sit-
ten konkursseista. Tämän tason jutut ovat 
seurausta tilan useita vuosia jatkuneesta 
alamäestä, ja niinpä asian tekeekin mie-
lenkiintoiseksi se, miten asiat olisi voinut 
hoitaa toisin.

Aina on olemassa mahdollisuus kään-
tää ahdinko voitoksi, mutta se vaatii tilal-
ta toimenpiteitä, joiden kanssa ei parane 
viivytellä. Hakolan kokemusten mukaan 
tilan toiminnasta vastuussa olevat henkilöt 

Maanviljelijäksi synnytään, 
maatilayrittäjäksi kasvetaan

Jos maatalous olisi helppoa, 
niin kaikkihan tätä tekisivät…

eivät joko tiedosta tai ymmärrä, mihin 
suuntaan tilan talous on menossa. Alamäki 
saattaa helposti johtaa toimimattomuu-
den tilaan, eikä tilanteen kriittisyyttä osata 
hahmotta. Uhkaava tilanne nähdään vain 
tilapäisenä ongelmana, jolloin on helppoa 
tuudittautua ”odotetaan ja katsotaan”-
olotilaan. Korjaavia toimenpiteitä ei ha-
luta tehdä, koska ne ovat usein kalliita 
ja häiritsevät tilan ”normaalia” toimintaa. 
Usein toimimattomuus kulminoituu siihen, 
että maatilayrittäjältä puuttuu kyky ja taito 
puuttua alamäen aiheuttaneisiin ongelmiin. 
Usein olen törmännyt myös siihen, että ti-
lan reagointia jarruttaa ”epäonnistumisen 
pelko”. Mieluummin mennään ”tutulla ja 
turvallisella” tyylillä, jolloin itseään ei tar-
vitse laittaa ”likoon”. 

Turnaround ajoissa
Yleisimmät syyt tilan talouden ahdinkoon 
löytyvät mm. ylimitoitetuista tai pitkäksi 
menneistä investoinneista, liian nopeasta 
kasvusta, rahoituksen ongelmista, tuotan-
non ylösajon epäonnistumisesta, kustan-
nustason karkaamisesta, tuotteiden laa-
tuongelmista, tilan kapasiteetin puuttees-
ta (rakennukset, koneet, pelto, työvoima 
jne.), tuotteiden hintojen heilahteluista, 
koneiden ja laitteiden liiallisesta määräs-
tä sekä heikosta toiminnan johtamisesta. 

Suurimmalla osalla tiloista alamäki voi-
daan kääntää ylämäeksi, mutta viivyttelyä 
ongelmiin puuttuminen ei siedä. Käytän-
nössä korjausliikkeiden vaikutukset ovat 
pääsääntöisesti jääneet pienemmiksi kuin 
mitä todellinen tilanne olisi vaatinut ja 
usein syynä on juuri korjausliikkeiden 
kanssa viivyttely.

Velkajärjestely, 
yrityssaneeraus vai 
konkurssi 
Kymmenillä tiloilla tilanne on päässyt sii-
hen pisteeseen, että tarjolla on enää vain 
ne ikävimmät vaihtoehdot. Pienin toimen-
pide on yleensä yksityishenkilön velkajär-
jestely, mutta se sopii harvoin maatilan 
velkojen uudelleen järjestelyyn. Turhankin 
usein käyttöön joudutaan ottamaan väke-
vämmät konstit, kuten yrityssaneeraus tai 
jopa konkurssi. Onnistuneen yrityssanee-
rauksen edellytyksenä on maatilan elinkel-
poisen toiminnan jatkuvuuden arviointi. 

Jos tuotannon todetaan olevan kestävällä 
pohjalla, vakuudettomia velkoja voidaan 
leikata jopa 85%. Yrityssaneerauksen vah-
vistaa aina käräjäoikeus ja mukana ovat 
kaikki velkojat. Saneerausohjelma kestää 
yleensä 5-8 vuotta. Konkurssi tarkoittaa 
sitä, että velallinen todetaan käräjäoikeu-
dessa muuten kuin tilapäisesti maksuky-
vyttömäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että velallinen ei kykene maksamaan 
velkojaan niiden erääntyessä. Käräjäoike-
us määrää tällöin pesänhoitajan, joka ot-
taa haltuunsa velallisen omaisuuden, laatii 
pesäluettelon ja velallisselvityksen sekä 
huolehtii velallisen omaisuuden myynnistä 
ja velallisen varojen jakamisesta velkojille.

Ne kuuluisat 
Yrittäjäominaisuudet
Monien tilojen ahdinko olisi ollut vältettä-
vissä, jos tilan omistajien tuotannon ja ta-
louden ymmärrys olisivat olleet riittävällä 
tasolla tilan tekemien ratkaisujen suhteen. 
30 lehmän navettaa on vielä suhteellisen 
helppo johtaa oikein, mutta kun kokoluok-
ka kasvaa sadoilla prosenteilla, osaamisen 
tason tulisi kasvaa aina tuplasti nopeam-
min kuin itse tila kasvaa. Tätä olotilaa ku-
vataan usein termillä yrittäjäominaisuus. 
Maanviljelijäksi synnytään, mutta maati-
layrittäjäksi opitaan ja kasvetaan.

Mikko Hakola.
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Me kaikki tiedämme, miten tärkeää 
menestyvälle maatilalle on hyvät 

suhteet oman pankkinsa kanssa. Suurim-
malle osalle kehittyvistä tiloista pankki 
on lähes päivittäinen kaveri, niin arjessa 
kuin juhlassakin.

Pankki luottaa tilaan
Jos tilan asiat ovat kunnossa, suhteet pank-
kiinkin ovat yleensä mutkattomat. Laino-
ja lyhennetään ja korot maksetaan ja jos 
tiukka paikka kohdalle sattuu, tila voi aina 
luottaa siihen, että pankista löytyy joustoa. 
Tila on siis ansainnut pankin luottamuksen 
ja se on arvokas ominaisuus tilan kaikissa 
elinkaaren vaiheissa.

Mutta voiko tila  
luottaa pankkiin
Tilan elämässä sattuu ja tapahtuu asioita, 
joihin tila ei aina itse voi vaikuttaa. Yllä-
tyksiä riittää, sillä maatilalla liikkuvia osia 

on paljon. Pelto, koneet, karja, työvoima, 
ihmissuhteet. Siinä pieni osa pitkästä listas-
ta. Mutta entäpä jos pankki toimiikin niin, 
että sen toiminnan takia tilan luottamus 
omaan pankkiinsa horjuu. Maatiaiskon-
sultin matkallani on tullut vastaan useita 
tilanteita, missä nimenomaan pankki on 
pettänyt luottamuksen. Sovituista asiois-
ta ei ole pidetty kiinni ja pankki on kir-
jannut sovitut asiat eri tavalla, mitä tilan 
väki sen oli käsittänyt. Tai että ns. tilan 
oma ”pankinjohtaja” vaihtuukin kolmesti 
parin vuoden aikana. Kuvioista poistunut 
pankinjohtaja ei ole välttämättä muista-
nut kirjata kaikkia tilan kanssa sovittuja 
asioita järjestelmiinsä ja kun uusi johtaja 
istuu vuorostaan keittiön pöydän ääreen, 
edellisen pankinjohtajan kanssa sovitut 
asiat eivät olekaan diaarissa. 

Luottamusta rakentamaan
Tila joutuu siis jälleen kerran rakentamaan 

LUOTTAMUSTA – PUOLIN JA TOISIN
suhteet pankinjohtajan kanssa uudelleen. 
Kertomalla kaikki samat jutut kolmatta 
kertaa, mitä kerrottiin jo kahdelle edelli-
selle johtajalle. Jotka sitten unohtivat kir-
jata asiat. Eikä muistiinpanojakaan enää 
löytynyt. Kun tila sitten kyselee uudelta 
johtajalta, että missä vaiheessa ne edel-
lisen johtajan kanssa sovitut asiat pan-
naan käytäntöön, vastaus on suurin piir-
tein ympäripyöreä: ”lyhentäkää nyt ensin 
nykyistä velkaanne ja kun rahatilanne on 
hallinnassa, palataan sitten asiaan”. Ja taas 
kerran tilalta on kulunut yksi tärkeä työ-
päivä pankinjohtajan tietämyksen ajanta-
saistamiseen. Ja mikä tai kuka takaa sen, 
onko tämä kyseinen pankinjohtaja saman 
pankin palveluksessa vielä ensi vuonna. 
Ja joutuuko tila jälleen kerran luomaan 
suhteet omaan pankkiinsa uudelleen ja 
uudelleen. 

Osmo Autio

M aatilojen neuvonta on vuosisadan 
verran ollut maatilojen luottamusta 

nauttivan neuvontajärjestön vastuulla. Vii-
meisten kymmenen vuoden aikana tilanne 
on muuttunut siten, että varsinkin tilojen 
talousneuvontaan perehtyneitä yksityisiä 
konsultteja on tullut mukaan kuvioihin jo 
kymmenittäin.

Yksityisten neuvojien 
verkosto – Agrimestarit ry
Neuvontajärjestö puoltaa edelleen vah-
vasti paikkaansa, mutta myös yksityisten 
neuvojien palveluiden kysyntä on vuosi 

MAATILOJEN NEUVONNAN 
TASOVAATIMUKSET KASVAVAT

vuodelta kasvanut. Tämä johtuu suurelta 
osin siitä, että maatilojen tarve erityises-
ti talousneuvonnan suhteen on tilakoon 
kasvun mukana moninkertaistunut, mutta 
tarjolla olevan neuvonnan taso ei aina vält-
tämättä ole kyennyt mukautumaan kysyn-
nän vaatimuksiin. Tämä on luonut tarpeen 
yksityisten neuvojien tarjonnalle ja se tu-
lee vuosien mittaan edelleen kasvamaan.

Asiakkaan luottamus on 
ansaittava
Yksityisten neuvojien ainut tulonlähde 
on maksava asiakas. Ja jotta asiakas olisi 

halukas maksamaan palvelusta pyydetyn 
hinnan, on palvelun laadun oltava aina las-
kun summaan suhteutettuna riittävän ta-
sokasta. Osa tilitoimistoistakin on jo oi-
valtanut maatilojen tiedontarpeen kasvun, 
mutta valitettavasti osa perinteisistä tili-
toimistoista suuntaavat edelleen tuleviin 
kausiin vanhoilla resepteillä. Tämäkin on 
hyvää palvelua, mutta se ei vain enää riitä. 

Tasokkaan palvelun 
kysyntä kasvaa
Seuraavien vuosien aikana tulee keskiko-
koisten ja isojen maatilojen osalta tapahtu-
maan niin suuria muutoksia, että jokainen 
maatilojen kanssa tekemisissä oleva taho 
joutuu väistämättä tarkastelemaan omaa 
palvelutarjontaansa. Vain osaavimmat neu-
vojat tulevat tässä kisassa pärjäämään. Sillä 
ei sinänsä ole väliä, minkä organisaation 
palveluksessa kukin on, ja yhtä lailla pal-
veluntarjoajana voi olla yksityinenkin taho. 
Vain riittävän tasokasta palvelua tuottava 
taho on tulevaisuuden tekijä.

Autiomat Oy
Osmo Autio, tj.

”Osaamisella maaseutu eläväksi”
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Toiminta synnyttää riskejä
Maatiloilla toimintaa suunnitellaan ja to-
teutetaan pyrkien tuottamaan euromää-
räisesti enemmän myytyjä suoritteita kuin 
niiden aikaansaaminen edellyttää hankitta-
via tuotannontekijöitä. Monet maatilat silti 
kohtaavat elinkaarensa aikana taloudellisia 
kriisejä, jolloin toiminta on heikosti kan-
nattavaa tai jopa tappiollista. Taloudellisen 
suorituskyvyn alentuminen saattaa joh-
tua mm. tuotannontekijämarkkinoilta han-
kittujen tuotantopanosten (raaka-aineet, 
koneet ja kalusto, rakennukset, eläimet, 
työvoima jne.) hankinnan ja käytön kus-
tannusten kasvamisesta taikka tehokkuu-
den tai muiden tekijöiden aiheuttamasta 
suorituskyvyn heikkenemisestä. Syyt tähän 
saattavat yhtä lailla johtua suoritemarkki-
noilta saatavien myytävien tuotteiden liian 
alhaisesta hinnasta tai siitä, ettei saatu tuki 
riitä kompensoimaan suoritteista saatavaa 
matalaa hintaa. Maatilalle saattaa myös tul-
la taloudelliseen suorituskykyyn vaikutta-
via riitoja asiakkaiden tai yhteistyötahojen 
kanssa taikka myyntitappioiden realisoi-
tumisen vuoksi. Ongelmia voi myös olla 
rahoitusmarkkinoilta haettavien luottojen 
saamisessa ja takaisinmaksamisessa.

Kasvaminen on  
riskistä aikaa
Maatalous on pääomavaltainen elinkeino, 
jonka kasvattaminen edellyttää yleensä ai-
na isoja investointeja, joiden takaisinmak-
suajat ovat pitkiä. Pitkälle tulevaisuudessa 
mahdollisesti tapahtuvien asioiden arvioi-
minen ja niiden seurausten ennakoiminen 
on vaikeaa, mikä kasvattaa näkemyskui-
lua isojen investointien kannattavuudes-
ta tulevaisuudessa. Yrittäjillä yleensä on 
myös taipumusta olla liian optimistisia tu-
levaisuuden näkemyksistään. Lisäksi usein 
nähdään omat vaikuttamismahdollisuudet 
toiminnan kannattavuuteen suurempina 
kuin ne todellisuudessa ovat. Nämä yh-
dessä saattavat vaikuttaa näkemään esim. 
investointiin otettavan lainan takaisinmak-
sun olevan helpompaa kuin se tosiasiassa 
onkaan. 

Riskien realisoitumiseen 
on syytä varautua
Maatilan omistaja voi varautua yrittämi-
sen kautta omistajalle valuviin ongelmiin 

Maatilalla realisoituu riskejä – niihin ja 
niiden hoitamiseen on syytä varautua

harjoittamalla toimintaansa osakeyhtiö-
muodossa. Jossain vaiheessa osakeyhtiö-
muodossa olevan maatilan omistajan on 
syytä saada takaisin osakeyhtiön velkoihin 
antamansa vakuudet ja päästä eroon myös 
antamistaan henkilötakauksista. Tällöin yh-
tiö toimisi enää omalla riskillään. Yhtiö itse 
voi varautua riskeihin mm. erilaisilla sopi-
muksilla asiakkaiden ja yhteistyökumppa-
neidensa kanssa. Osakkaat taas joutuvat 
varautumaan keskinäisiin erimielisyyksiin 
mm. osakassopimuksella. 

Taloudelliseen kriisiin 
usein ajaudutaan
Taloudelliset vaikeudet etenevät usein yri-
tyksissä ja siten myös maatiloilla tietyn 
kaavan mukaisesti. Sokeassa vaiheessa (1) 
ongelmia ei huomata ja toimettomuuden 
vaiheessa (2) ongelmien odotetaan pois-
tuvan itsestään. Virheellisen toiminnan 
vaiheessa (3) ongelmia yritetään korjata 
virheellisesti tai puutteellisesti. Kriisivai-
heessa (4) vaikeasta taloudellisesta tilan-
teesta selviäminen edellyttää useimmiten 
jo yrityssaneerauksen tapaisia keinoja vel-
kojen järjestelyineen, jotta yritystä ei ase-
teta konkurssiin (5). Ratkaisuna ongelmiin 
on niihin puuttuminen ajoissa riittävän 
suurella tarmolla.

Saneerauksen avulla 
uuteen alkuun
Yrityssaneerauksen avulla pyritään ter-
vehdyttämään elinkelpoinen maatila, jota 
uhkaa maksukyvyttömyys tai joka on jo 
maksukyvytön, eli muuten kuin tilapäises-
ti on kykenemätön maksamaan velkojaan 

niiden erääntyessä. Yrityssaneerausmenet-
telyyn hakeudutaan käräjäoikeudelle jäte-
tyllä hakemuksella. Yrityssaneerausmenet-
telyä varten käräjäoikeus määrää selvittä-
jän, joka laatii saneerausohjelmaehdotuk-
sen, jossa erikseen määrätään paljonko 
ja missä ajassa velkojien saatavista heille 
maksetaan. Toisin sanoen saneerausohjel-
malla mahdollisesti muutetaan velkojen 
takaisinmaksuaikaa, korkokantaa ja takai-
sinmaksettavaa määrää. Saneerauksen tar-
koituksena on tuottaa velkojille konkurs-
sia parempi suoritus ja antaa maatilalle 
mahdollisuus uuteen alkuun. Velkojat ää-
nestävät saneerausohjelmasta ja vain riit-
tävän kannatuksen saanut ohjelma vahvis-
tetaan. Maatiloilla ohjelman pituus kasvaa 
helposti kahdeksaan vuoteen, jota voidaan 
ns. jatkaa rahoitusjärjestelyin. Saneeraus-
ohjelmaa seuraamaan yleensä määrätään 
valvoja, joka raportoi velkojille ohjelman 
edistymisestä. Ohjelman toteuttaminen 
voi päättyä konkurssiin, jos saneeraus-
ohjelman maksuja ei pystytä maksamaan 
tai uutta erääntynyttä velkaa kertyy niin 
paljon, että konkurssiin asettamisen edel-
lytykset täyttyvät. Suomessa noin puolet 
yrityksistä jatkaa toimintaansa vielä viiden 
vuoden kuluttua saneerausohjelman vah-
vistamisesta, mikä on samaa luokkaa kuin 
aloittavia yrityksiä on toiminnassa viiden 
vuoden kuluttua niiden perustamisesta. 
Maatiloilla luku lienee selvästi suurempi. 

Asianajaja, ekonomi, agrologi 
Mikko Hakola
Asianajotoimisto Hakola Oy, 
www.hm-legal.fi

Kuva Suvi Rajala.
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Yhdistyksen tarkoituksena on:
Tukea ja kehittää maaseudun neuvontapalveluja 
tuottavien neuvontaorganisaatioiden sekä yksi-
tyisten neuvojien tuotannollista ja taloudellista 
osaamista

Tukea ja kehittää maatalousyrittäjien tuotan- 
nollista ja taloudellista osaamista

Edistää maatalousyrittäjien yleisiä toimintaedel-
lytyksiä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia

Välittää tietoa uusista menetelmistä ja maaseutu-
yrityksen talouteen vaikuttavista tekijöistä

Yhdistyksen kotipaikka on Lapua ja yhdistyksen  
hallituksen puheenjohtajana toimii Osmo Autio

Agrimestarit ry

tulevaisuuteen
maa-
tilan

katse

Allekirjoittanut lähti maatiaiskonsultin ki-
viselle tielle jo 80-luvulla, sopivasti ennen 
90-luvun lamavuosia. Ensimmäinen julki-
nen esiintymiseni oli Pellonpajan kehittä-
män liemiruokkijan atk-ohjelman koulu-
tustilaisuus.  Heti kättelyssä, ennen itse 
koulutustilaisuutta, muuan härmäläinen 
isäntämies nousi ylös takapenkistä ja kysyi: 
”mikäs sinä olet oikein miähiäs, minkäs-
laasilla keuhkoolla kouluttaja rykii”. Oli 
totta tosiaan viisaasti kysytty. Vastauskin 
kaiketi miellytti, koskapa kysyjä istahti 
paikalleen ja sanoi rauhalliseen tapaansa. 
”saat jatkaa”.

Milläs keuhkoilla nykyajan 
asiantuntijat rykivät
Samaa voisi kysyä nytkin ja entistä va-
kavampaa sävyyn. Millä eväillä nämä ns. 
asiantuntijat mielipiteitään televisiossa 
laukovat? Teoriaa voi olla takana kolmen 
tutkinnon verran, mutta oikeaa käytän-
nön kokemusta parin kesätyöpaikan ver-
ran. En tosiaankaan vähättele tutkimuksen 
enkä tieteen merkitystä, mutta kerran jos 
toisenkin on todettava, että suurimmal-
ta osalta haastateltavista kokonaisuuden 

järkeviä ajatuksia. Joita me sitten totuu-
tena uskomme.

Kysynkin seuraavaksi 200:lta puoles-
tamme päättämään valitulta henkilöltä, 
millä eväillä te meidän kansalaisten asiois-
ta päätätte? Ensimmäinen kierros voitai-
siin tehdä vaikka talouden lainalaisuuksien 
ymmärtämisestä. Vaikkapa tyyliin: jos syö 
enemmän kuin tienaa, mitä siitä seuraa? 

Osmo Autio
maatiaiskonsultti 
Lapua

Milläs eväillä sammakko rykii
hahmottaminen on hukkateillä. Kas kun 
kokonaisuuksia hahmotetaan parhaiten 
käytännön kenttätyöskentelyllä, ei siihen 
pelkkä teorian tulkinta riitä. 

Asiantuntijan todistettava 
osaamisensa
Ehdotan, että kun vasaisuudessa televisio-
haastattelussa kuullaan ns. asiantuntijaa, 
tämä esittäisi kaikelle kansalle fiksusti ja 
todenmukaisesti, millä eväillä henkilö to-
tuuksiaan laukoo. Teorian ymmärtäminen 
ja riittävä kenttäkokemus antavat asian-
tuntijalle vasta kunnon selkänojan esittää 

Kuva Pixabay.
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Yhdistyksen tarkoituksena on:
Tukea ja kehittää maaseudun neuvontapalveluja 
tuottavien neuvontaorganisaatioiden sekä yksi-
tyisten neuvojien tuotannollista ja taloudellista 
osaamista

Tukea ja kehittää maatalousyrittäjien tuotan- 
nollista ja taloudellista osaamista

Edistää maatalousyrittäjien yleisiä toimintaedel-
lytyksiä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia

Välittää tietoa uusista menetelmistä ja maaseutu-
yrityksen talouteen vaikuttavista tekijöistä

Yhdistyksen kotipaikka on Lapua ja yhdistyksen  
hallituksen puheenjohtajana toimii Osmo Autio

Agrimestarit ry

tulevaisuuteen
maa-
tilan

katse

Kentältä tulleen tietämyksen ja lehdistäkin 
luetun tekstin mukaan, laskentapalveluja 
käyttävät viljelijät eivät läheskään aina ole 
tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. 

Eikä tuo mikään ihme olekaan, sillä las-
kentapalveluja tarvitaan nykyään moneen 
lähtöön. Tilakoko on viimeisten 10 vuoden 
aikana kehittynyt valtaisin harppauksin, 
joten on selvää, että laskentapalvelujen 
tasovaatimus on vastaavasti moninkertais-
tunut. Vanha sääntö on: jos tilakoko kasvaa 
tuplaksi, tilan oman tietämyksen pitää sa-
manaikaisesti triplaantua. Ja samaa vähin-
tään tulee vaatia myös tilalle tarjottavilta 
neuvonta- ja laskentapalveluilta.

Hyvä laskija ei näpertelyyn 
kompastele
Asioiden hallinta vaatii laaja-alaista osaa-
mista, eikä osaaminen synny itsestään. 
Osaava laskija tuntee tilan tuotannon 
muodostumisen, hallitsee talouteen liit-
tyvät kiemurat sekä on sinut verotuksen 
kanssa, tilakohteisesta yhtiömuodosta 
riippumatta. Osaavalla laskijalla on kyky 
muuttaa tilan esittämät tuotantoa ja talo-
utta koskevat ajatukset euroiksi niin, että 
niiden kautta saatava informaatio antaa 
riittävän pohjan tilan tulevaisuutta koske-
ville valinnoille. Helppoa, eikös vain.

Maatilojen laskentapalvelujen taso

Eikä tässä vielä kaikki. Palveluntarjoajan 
on kyettävä samaistumaan tilan erityis-
piirteisiin, sillä yksikään tila ei ole toisen-
sa klooni. Se, mikä pätee naapuritilaan, ei 
yleensä sovellu sellaisenaan toisen tilan 
tarpeisiin. Laskijalta tarvitaan melkoista 
kykyä mukautua tilojen erilaisiin tarpeisiin 
ja siinä asiassa keskiarvot ovat vain yksi 
peruste. Suurin osa tarvittavasta tiedosta 
saadaan tilan omista tietolähteistä, mutta 
ratkaisevin tekijä menestymisen kannal-
ta on tilan oma yrittäjäosaaminen. Ja jos 

laskija osaa koota yhteen kaiken tarjolla 
olevan tietotaidon, lopputulos on yleensä 
sen verran tasokas, että se myös tyydyttää 
tilaa. Ja silloin palautetta ei tarvitse lukea 
lehtien palstoilta, sillä se kerrotaan suo-
raan laskijalle itselleen. Kiitoksin.

Neuvontapalveluja myös 
yksityisiltä
Kentälle on viimeisten 10 vuoden aikana 
muodostunut yksityisten laskijoiden ryh-
mittymä, joilta saa nykyään jo varsin kat-
tavaa palvelua. Suurin osa tästä ryhmästä 
koostuu itsenäisistä tilitoimistoyrittäjistä, 
jotka ovat laajentaneet palvelutuotanto-
aan perinteisten kirjanpidon ja tilinpäätös-
ten lisäksi laskentapalvelujen tarjoajiksi. 
Likwi on tosin korvattu CMP-ohjelmis-
tolla, joten palveluun soveltuva työkalu 
ei ole ongelma.

Suomalaisen ruoan tuottaminen on 
taitolaji. Onnistuminen tässä haastavassa 
lajissa vaatii tiloilta laaja-alaista osaamis-
ta, mutta ennen kaikkea se vaatii laski-
joilta kokonaisuuksien hallintaa sekä tilan 
tuotannon ja talouden hyvää tuntemusta. 
Olisiko jo aika siirtyä Maatilojen johtamis-
palvelujen tarjontaan.

Agrimestarit ry
Osmo Autio, pj. 

Kuva Aila Riikonen.

Kuva Pixabay.
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Suomessa oli v. 2016 n. 50 000 maa-
tilaa. Vuonna 2025 maatiloja arvioi-
daan olevan vain 37 000 kpl. Suo-

messa on ollut nyt kolme sateista kesää 
peräjälkeen. Tänä vuonna jäi puimatta run-
saasti viljaa. Lisäksi osa viljasta oli huono-
laatuista, mm. tähkässä itämista tapahtui. 
Peltoihin jäi myös rumia jälkiä, jotka hait-
taavat ensi kesänä ja pitempäänkin.

Viljelijän tuntipalkka on 3-4,5 euroa 
tunnissa tavanomaisissa tuotantosuunnis-
sa ja yrittäjätulo 7000- 25 000 euroa ti-
laa kohti v. 2017 Luonnonvarakeskuksen 
arvion mukaan. 7000 € kuvaa viljatilaa ja 
25 000 € maitotilaa. Maitotilalla yrittäjiä 
on yleensä kaksi eli yrittäjää kohti tulo on 
12 500 €/v. Suomessa harjoitetaan EU:n 
johtamaa maatalouspolitiikkaa, jossa py-
ritään entistä suurempiin tiloihin. Suurin 
osa Suomen tiloista on kuitenkin edelleen 
pieniä ja keskisuuria tiloja. Suomessa tuot-
tajahinnat ovat EU:n alhaisimmasta päästä. 
Viljelijän osuus leivän hinnasta on vain 4 
%. Työuupumusta on alkanut esiintyä vil-
jelijöiden keskuudessa entistä enemmän.

Miksi näistä asioista puhutaan kovin 
vähän? Kuka ajaa viljelijän asiaa? Mieles-
täni nykyisin vallitsevan suurtilapolitiikan 
rinnalla pitää olla vaihtoehtoja. Suurtila-
politiikka johtaa maaseudun autioitumi-
seen. Lisäksi on muistettava, että viljelijän 
jaksamisella on rajansa. Viljelijä ei ole ko-
ne. Kaikille tiloille ei riitä 100 ha peltoa 
eivätkä kaikki viljelijät halua investoida 
miljoonan euron tuotantorakennusta, jo-
hon mahtuu 100 lehmää. Mielestäni liian 
vähän keskustellaan siitä, miten pienten 
ja keskisuurten maatilojen toimeentulo 
varmistetaan. Maatalousalan lehdissä on 
juttuja lähes pelkästään suurista ja vie-
lä suuremmista tiloista. Juuri koskaan ei 
käsitellä pienempien tilojen asioita. Tästä 
välittyy lukijalle sellainen kuva, että pieniä 
ja keskisuuria tiloja ei tarvita. Onko nämä 
tilat jätetty oman onnensa nojaan? Näin ei 
saa olla. On arvokas asia, kun perhe elättää 
itsensä pienellä tilalla.

Myös monet suuret tilat ovat vaikeuk-
sissa. Tilat ovat investoineet liian kalliisti 
ja ovatkin nyt velkojen kanssa ongelmissa, 
vaikka korot ovat alhaiset. Mitä tapahtuu 
sitten, kun korot nousevat. Tilojen väliset 

kannattavuuserot ovat todella suuret. Sa-
mankokoisista maitotilasta toinen voi olla 
hyvin kannattava ja toinen huonosti kan-
nattava. Kyse on paljolti ammattitaidosta 
ja talousosaamisesta.

Viljelijän kannattaa nyt hyödyntää edul-
lista talousneuvontaa. Mavin valtuuttamat 
Neuvo2020-neuvojat auttavat viljelijää te-
kemällä talouslaskelmia investoinneista ja 

ONKO VILJELIJÄ 
UNOHDETTU?

erilaisista vaihtoehdoista. Viljelijä maksaa 
vain ALV:n osuuden. Viljelijöiden kannattaa 
hyödyntää myös MELA:n hallinnoimien 
hankkeiden kautta saatava tuki.

Heimo Fiskaali
Agronomi
Neuvo2020-talousneuvoja
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Voiko maatilan yhtiöittää 
ilman papereita? Kyllä voi!
TalousMaassa maatilan yhtiöittäminen ei 
ole enää pelkkää papereiden pyörittämis-
tä, vaan nykyaikaisen teknologian ansiosta 
maatilan yhtiöittämiseen liittyvät asiakir-
jat voidaan käsitellä kokonaan sähköisesti. 
Myös kauppakirjojen ja sopimusten alle-
kirjoitukset sekä arkistointi hoituvat säh-
köisesti. Samaa paperitonta teknologiaa 
voidaan hyödyntää myös maatilan suku-
polvenvaihdostilanteessa.

Ainoa paikka, missä tarvitaan tulostin-
mustetta, on verottajalle lähetettävä en-
nakkoratkaisuhakemus.

Luontainen jatkumo paperittomalle yh-
tiöittämiselle tai paperittomalle sukupol-
venvaihdokselle on sähköinen taloushal-
linto. Parhaimmillaan asiakas vain hyväksyy 
laskut pilvipalvelussa ja me hoidamme asi-
at siitä eteenpäin. Asiakkaalla on koko ajan 
pääsy omaan pilvipalvelussa olevaan ajan-
tasaiseen kirjanpitoon ja siellä käytettävis-
sään laajat taloushallinnon raportit. Ei siis 
papereiden pyöritystä kirjanpidossakaan!

Olemme apuna myös osakeyhtiön hal-
lintoon kuuluvissa tehtävissä, mm. kokous-
pöytäkirjojen teossa, joiden allekirjoituk-
set ja arkistointi onnistuvat sähköisesti.

Unohda pölyiset paperit ja siirrä ta-
loushallintosi uudelle tasolle!

Anne Idström

TalousMaa Oy on nyky-
aikainen tili – ja konsultointitoi-
misto, joka tarjoaa kaikki maatilan 
tarvitsemat talouspalvelut yhtiö-
muodosta riippumatta. Olemme 
erikoistuneet maatilojen yhtiöit-
tämiseen ja sukupolvenvaihdok-
siin. Ketterän toimintakulttuurin 
ansiosta toimintamme on räätä-
löitävissä asiakaskohtaisesti. Ny-
kyaikaiset ohjelmistot pilvipalve-
luineen sekä osaava henkilökunta 
mahdollistavat joustavan ja asia-
kaslähtöisen palvelun.

TalousMaa Oy
Hovinpelto 3

74700 Kiuruvesi
www.talousmaa.fi

Yhtiöittäminen ilman papereita
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Olipahan mukava huomata, että Itali-
assa sitä vasta maatalous ja maanvil-

jelijä ovatkin arvossaan.  Ainakin puheissa.  
Ja kyllä, myös käytännössäkin.

Italiaa ristiin rastiin
Sain muutama vuosi sitten tilaisuuden tu-
tustua Italian maatalouteen, maataloushal-
lintoon sekä sikäläiseen EU-byrokratiaan 
oikein paikan päällä.  Sitä kun ei oikein 
asioita usko, ennen kuin näkee, joten oli 
siis parasta käydä toteamassa asia itse.  
Ja totta se oli.  Kyllä viljelijää Italiassa ar-
vostetaan.

Reittimme kulki Roomasta Bolognaan 
ja sieltä vielä Firenzeen.  Jokaisessa koh-
teessa saimme keskustella Italian maata-
loudesta vastaavien niin keskushallinnon 
kuin aluehallinnonkin edustajien kanssa.  
Ja viesti oli joka paikassa sama: viljelijän 
hyvinvointi on kaikkien etu.  Ja samaa to-
distelua kuulimme sitten myös vastapai-
noksi tilakäyntikohteiltammekin.  Kyllä vil-
jelijää arvostetaan, jopa ihan käytännössä-
kin. Ja kas kummaa, kertaakaan en kuullut 
mainintaa eläinten hyvinvoinnista. SE toki 
nähtiin, kuinka isoja sonneja kuljetettiin 
avolava-rekoilla. Rautakehikot vain lavan 
ympärille ja siinä italialainen tapa eläinten 

kumipyöräsiirtoihin. Aurinko porotti, mut-
ta vesikuppeja en ainakaan eläimillä ha-
vainnut. Ohi huristelimme. Ilmastoidulla 
autolla.

Italiakin kaipaa lisää 
nuoria tuottajia
Maatalouden tilanne on Italiassa ihan sa-
mansuuntainen kuin Suomessakin. Nuoria 
viljelijöitä ei ole riittävästi tilojen jatkajik-
si, eikä varsinkaan karjatalouden osalta. 
Viinin- ja oliivinviljely tulee varmasti säi-
lyttämään suosionsa, mutta karjanhoidon 
suhteen Italian maatalousviranomaisten 
huoli oli ihan sama kuin Suomessakin: mi-
ten motivoida nuoria isäntiä ja emäntiä 
jatkamaan karjanpitoa.  Asia nousi esille 
vakavana kysymyksenä, ja tähän saimme-
kin vastakysymyksen. Miten asia on sitten 
Suomessa hoidettu?  Ongelma on siis sa-
ma niin Italiassa kuin koto-Suomessakin. 
Ja varmaan koko Euroopassa.  

Jatkajien suhteen  
keinot vähissä
Nuorten jatkajien suhteen lääkkeet olivat 
lähes samat molemmissa maissa.  Ja valitet-
tavasti tehotkin yhtä heikot.  Eikä asiasta 

kyllä kannata nuoria soimata.  Ykkösasi-
aksi nousivat Italiassa markkinatilanteet, 
tuotteista saatavat hinnat sekä EU-tuet. 
Kannattavuus oli avainsana, eikä se vähän 
yli 7 peltohehtaarin keskikokoisilla tiloilla 
sen kummempi ollut kuin Suomessakaan.  
Vaikka meillä on pinta-alaa keskimäärin yli 
30 ha per tila.  Nuoret muuttavat kaupun-
keihin, maaseudulla syrjäkylät autioituvat 
ja viljelijöiden keski-ikä kasvaa huolestut-
tavaa vauhtia.  Samassa veneessä siis ollaan.

Ruokaa riittää – mutta 
kuinka kauan

Ruokaa on kaupan hyllyt pullollaan. 
Niin että mitäpä sitä tuollaisia asioita 
murehtiman.  Mutta huolestuttaako asia 
tosissaan ketään muuta kuin viljelijää it-
seään, joka yhteiskuntavastuunsa kantaen 
tuottaa ruokaa yhä ahtaammalle ajettuna. 
Mutta kun halu tuottaa on kova, sitä uhraa 
itsensä vaikka ilmaista työtä tehden. Van-
ha kansa sanoi: ilman rahaa pärjää monta 
viikkoa, mutta ilman ruokaa ei kovinkaan 
montaa päivää.  Asiaa kannattaa miettiä 
ajoissa.  Ennen kuin tulee nälkä.

Osmo Autio

Entisen Berlusconin valtakunnassa 
arvostetaan viljelijää

Kuva Aila Riikonen.
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T arjosimme maataloutta lähellä 
oleville pankeille mahdollisuuden 
kertoa omat näkemyksistä maa-

tilojen investointien rahoituspäätösten 
kulusta. Ohessa neljän eri pankkiryhmit-
tymän vastaukset. Pyysimme vastaukset 
oheisen laatikon mukaisiin kysymyksiin: 
 Taru Joutsi

Game of Agribisnes

1Miten teidän pan-
kissanne maatalou-
den investointira-

hoitus käsitellään? (Kuvai-
le miten rahoitusprosessi 
etenee ensikontakteista 
rahoituspäätökseen?) 
 

2Mitkä ovat menes-
tyvän maatalous-
yrittäjän tärkeim-

mät ominaisuudet rahoit-
tajan kannalta katsottuna? 

3Mitkä tärkeät sei-
kat yleensä jäävät 
huomioimatta maa-

tilojen investointeja suun-
niteltaessa?
  

4Millä tavalla 
maatalousra-
hoitus eroaa 

yritysrahoituksesta? 
(Millä tavalla? Verrattu-
na esimerkiksi teolli-
suusalan yritykseen)

 

5Mikä rahoitta-
masi maatalous-
alan hanke kuu-

losti alun alkaen täysin 
järjettömältä, mutta 
osoittautui sittemmin 
menestystarinaksi? 

Maatilojen investointeihin liittyvien
rahoituspäätösten synty

Maatilan rahoitusprosessi 
koostuu keskusteluista ja 
laskelmista
Pankki on usein maatalousyrittäjän pitkä-
aikainen kumppani niin arjessa kuin suu-
rissa päätöksissä. Mutta millä perusteella 
pankki tekee rahoituspäätöksen? Miten 
rahoitusprosessi etenee? Onko olemas-
sa ”mahdottomia” hankkeita? Kysyimme 
näitä kysymyksiä Etelä-Pohjanmaan maa-
taloussektorin rahoittajilta. Kysymyksiim-
me vastasivat Etelä-Pohjanmaan Osuus-
pankista Jouni Kleimola, Nordeasta Tuure 
Malkamäki, Pop-pankista Marko Suokko 
ja S-Pankista (Oma Sp 1.12.2017 lukien) 
Risto Posio.

1Miten teidän pankissanne 
maatalouden investointira-
hoitus käsitellään? 

– Rahoitusprosessi lähtee tietysti 
liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja yhtey-
denotosta asian tiimoilta.  Investointi voi 
tulla keskusteluun ihan normaalissa ta-
paamisessa, joita pidetään vuosittain tai 

useamminkin tai sitten ihan pelkästään sii-
hen liittyvässä yhteydenotossa. Asiakkaan 
kanssa käydään sitten investointi läpiyk-
sityiskohtaisesti ja mitä kaikkea se tilalla 
tarkoittaakaan. Lisäksi katsotaan läpi siitä 
mahdollisesti aiheutuvat ns. muut inves-
toinnit, jotka tulevat eteen piakkoin yms. 
Pankissa keskustellaan ja tehdään päätök-
siä yleensä rahoitusjohdossa, koska hank-
keet ovat isoja. Periaatepäätös katsotaan 
heti alkuvaiheessa, että millä raameilla 
tämä voisi onnistua. Kun saadaan tarkat 
kustannusarviot yms. muut tiedot, niin 
saamme tehtyä lopullisen päätöksen asi-
an liittyen. Tämä on meillä aika joustavaa. 
Päätöksiä saadaan nopeasti ja paikallisesti 
aikaiseksi sekä lisäksi pystytään tarvitta-
essa muuttamaan päätöksiä nopeasti, jos 
hanke hieman muuttuu. Jos kyseessä on 
investointi, johon saadaan ELY-keskukselta 
tukea, niin pankin päätösten jälkeen hae-
taan ELY-keskuksen päätös asiassa. Kun 
saadaan ELY-keskuksesta myönteinen pää-
tös asiaan liittyen, niin tehdään vielä tuki-
päätöksen mukainen päätöksen tarkennus 
ja mahdolliset väliaikaiset rakentamisen 

aikaiset luotot. Väliaikaiset luotot ovat pa-
kollisia, koska vain maksetuilla kuiteilla 
voidaan nostaa korkotukilainaa ja avus-
tusta. Jouni Kleimola, Etelä-Pohjanmaan 
Osuuspankki

’
– Monesti isompia investointeja suun-

nitellaan pitkään. Matkan varrella käydään 
alustavaa keskustelua, jolloin asiakas ja 
pankki voivat vaihtaa ajatuksiaan suunni-
telmiin liittyen. Jo tässä vaiheessa asiak-
kaalle voidaan tuoda esiin keskeisimpiä 
seikkoja, joihin rahoittaja kiinnittää huo-
miota. Kun suunnitelmat konkretisoituvat, 
teettää asiakas tarkat kustannusarviot ja 
taloussuunnitelmat. Näiden pohjalta käy-
dään rahoitusneuvottelu, jossa tarkastel-
laan suunnitelmia yksityiskohtaisemmin. 
Kun tarvittavat tiedot ovat olemassa, ana-
lysoidaan asiakkaan tilanne, hänen aiempaa 
toimintaa ja tulevia suunnitelmia yms. Ana-
lysoinnin jälkeen otetaan asia käsittelyyn 
ja tehdään päätökset. Tuure Malkamäki, 
Nordea, Etelä-Pohjanmaan yritysyksikkö

– Asiakas soittaa tai tulee käymään 
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alustavan investointisuunnitelmansa kans-
sa pankkiin kartoittamaan suunnitelmansa 
rahoitusmahdollisuuksia. Tämän jälkeen 
asiasta keskustellaan ja tehdään ensisijai-
sesti karkeita laskelmia, mitä investointi 
vaikuttaa kokonaistalouteen ja mikä on 
sen tuottoarvo, sekä mitä investointi vai-
kuttaa asiakkaan maksuvaraan. Mikäli in-
vestointi vaikuttaa kannattavalta, voidaan 
tehdä laskelmilla perusteltu alustavapäätös 
joko heti tai mittavammissa investointi 
tapauksissa ohjataan asiakasinvestointi-
laskelman tekijälle, joka tekee tarkat las-
kelmat a:sta alkaen. Samassa yhteydessä 
käydään läpi myös rahoitusehdot ja kar-
toitetaan investoinnin takaisinmaksuaika, 
sekä käydään läpi lainan vastavakuudet 
ja niiden riittävyys. Investointilaskelman 
valmistuttua, laskelma tarkistetaan ja käy-
dään se läpi vielä asiakkaan kanssa, jonka 
jälkeen, riippuen investoinnin koosta, teh-
dään päätös lainoituksesta joko paripää-
töksenä tai luottotoimikunnassa. Marko 
Suokko, Pop-pankki

– Rahoituspäällikkömme tapaa asiak-
kaan tilalla. Tapaamisessa keskustellaan 
hankkeesta, kerätään tiedot tuloista, va-
roista ja veloista sekä arvioidaan asiakkaan 
kanssa suunniteltua hanketta ja sen aika-
taulua. Rahoituksen yksityiskohdat sovi-
taan yhdessä asiakkaan kanssa. Tapaamisen 
ja rahoituksen tarkempien yksityiskohtien 
sopimisen jälkeen teemme rahoituspää-
töksen. Risto Posio, S-Pankki

2 Mitkä ovat menestyvän maa-
talousyrittäjän tärkeimmät 
ominaisuudet rahoittajan 

kannalta katsottuna? 
– Yrittäjän tärkeimmät ominaisuudet 

ovat yrittäjäominaisuudet sen kaikis-
sa muodoissa. Hyvä yrittäjä on toiminut 
menneisyydessä järkevästi, tulostaso on 
ollut kunnossa ja turhaa riskinottoa on 
vältetty. Menneisyys ei kuitenkaan ole tae 
tulevasta, yrityksen pyörittämisessä hyvä 
menneisyys voi jostain kertoakin. Hyvä 
yrittäjä osaa tehdä investoinnin oikein ja 
ymmärtää sen taloudelliset vaikutukset, 
jos kustannukset ovat liian suuret tms. 
Hyvä yrittäjä kehittää omaa tilaa omasta 

näkökulmasta eikä naapurin näkökulmas-
ta. Hyvällä yrittäjällä on liiketoiminta hyvin 
hallinnassa ja ajatuksena se, että toimintaa 
kehitetään jatkuvasti tietyin harppauksin 
eteenpäin. Hyvä yrittäjä osaa ottaa ris-
kiä, mutta osaa myös välttää liian suuria 
riskejä. Hyviin yrittäjäominaisuuksiin liit-
tyy kaikki tuotannollisesta taloudelliseen 
osaamiseen. Nykypäivän maataloudessa 
kaikki ominaisuudet tulee olla parhaas-
sa neljänneksessä, jotta menestyy. Hyvän 
yrittäjän kanssa pankki pääsee myös hel-
pommalla, pienemmällä riskillä ja hyvä yrit-
täjä saa toki myös edullisemmalla hinnal-
la rahaa. Yhteistyökyky pankin kanssa on 
myös nykypäivänä erittäin tärkeä ominai-
suus. Jouni Kleimola, Etelä-Pohjanmaan 
Osuuspankki

–Menestyvällä maatalousyrittäjällä on 
selkeä visio tilansa kehittämisestä. Hän toi-
mii suunnitelmallisesti ja viestii suunnitel-
mistaan rahoittajalle avoimesti. Menesty-
vä yrittäjä tarkastelee omaa toimintaansa 
kriittisesti ja oppii virheistään. Johtamis-
taitojen tärkeys korostuu mitä isommassa 
mittakaavassa toimitaan. Tuure Malka-
mäki, Nordea, Etelä-Pohjanmaan yritys-
yksikkö

– Maatalousyrittäjän tärkeimmät omi-
naisuudet rahoittajan näkökulmasta kat-
sottuna ovat ammattitaito,  talousosaami-
nen, yrittäjäominaisuudet ja omistautumi-
nen. Marko Suokko, Pop-pankki

– Rahoittaja arvostaa tuotannollista ja 
taloudellista osaamista sekä toiminnan pit-
käjänteistä suunnittelua. Tämä tarkoittaa 
sitä, että maatilalla on kyky arvioida omaa 
toimintaansa suhteessa muihin tiloihin ja 
kehittää omaa tilaa sen perusteella. Me-
nestyvä maatila huomioi myös vaurastu-
misen polun, säästöt tuovat talouden pus-
kureita ja/tai investointien omarahoitus-
osuutta. Risto Posio, S-pankki

     
  

3Mitkä tärkeät seikat yleensä 
jäävät huomioimatta maa-
tilojen investointeja suunni-

teltaessa?

– Investointiin liittyvät mahdolliset li-
säkustannukset sekä investointiin ylei-
sesti liittyvät kaikki kustannukset eivät 
välttämättä ole tiedossa. Maatilan isoon 
investointiin liittyy monenlaista osa-aluet-
ta, joten koko kuvion hahmotus saattaa 
olla haasteellista. Tässä onkin syytä käyt-
tää mukana ammattilaisia, jotka oikeasti 
osaavat homman, että saataisiin mahdol-
lisimman realistinen kustannusarvio. Hyvä 
periaate on tehdä rakennuksia urakkape-
riaatteella tai vähintäänkin osaurakoilla. 
Silloin tiedämme, paljonko rahaa menee, 
eikä yllätyksiä tapahdu. Tämä on vielä uut-
ta maatalousrakentamisessa, mutta siihen 
suuntaan ollaan vahvasti menossa. Inves-
toinnista aiheutuvia lisäinvestointeja ei ol-
la aina hahmotettu riittävän selkeästi. Se 
mitä on mennyt rahaa rakentamiseen voi 
mennä hyvinkin oheisinvestointeihin sen 
jälkeen, jonka seurauksena talous menee 
ahtaalle eikä laskelmista ole ollut apua. 
Investointi aiheuttaa aina muitakin inves-
tointeja, mutta niiden aikataulutus on tär-
keää. Kaikkea tuskin pystytään tekemään 
heti perään vaan tärkeysjärjestyksessä. Li-
säksi työmäärän arviointi on haasteellista, 
joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa 
väsymisiin sekä heikkoon työn suoritta-
miseen. Se taas näkyy taloudellisessa ti-
lanteessa heti. Tuotantoteknologia mo-
nesti muuttuu täysin, joka vaatii opettelua 
ja käyttöönotto tapahtuu usein nopeasti, 
joten aikaa on vähän. Tuotantotulokset 
saattavat pahimmassa tapauksessa laskea 
merkittävästi teknologian muutoksen seu-
rauksena. Onneksi on usein käynyt niin, 
että tulokset ovat kasvaneet teknologian 
kehittymisen myötä, jos niitä vaan osataan 
käyttää hyvin ja tehokkaasti. Monesti myös 
käyttöpääoman tarpeen määrä aliarvioi-
daan investoinnin jälkeen. Käyttöpääoma 
tuleekin suunnitella jo etukäteen hyvin, 
että vältytään pahimmilta notkoilta sen 
asian suhteen. Lisävelka on aina lisävelkaa, 
jollaista tulee välttää, jos se ei lisää tuo-
tannon volyymia. Jouni Kleimola, Etelä-
Pohjanmaan Osuuspankki

– Toivoisin, että suunnitteluvaihee-
seen paneuduttaisiin nykyistä enemmän. 
Monesti jää kuva, että asiakas on tehnyt 
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päätöksen investoinnin toteuttamisesta, 
riippumatta siitä miltä kustannusarvio tai 
ennustelaskelmat näyttävät. Yksittäisinä 
seikkoina nostaisin esiin kustannusarvion 
ylitykset ja alimitoitetun käyttöpääoma-
tarpeen tuotannon käynnistysvaiheessa. 
Tulisi analysoida enemmän onko asiak-
kaalla aidosti riittävä riskivara yllättävien 
kuluerien kattamiseen ja saadaanko inves-
toinnilla ylipäätään riittävä hyöty suhtees-
sa otettuun riskiin. Tuure Malkamäki, 
Nordea, Etelä-Pohjanmaan yritysyksikkö

– Joissakin tapauksissa unohdetaan ol-
la ajoissa yhteydessä rahoittavaan pank-
kiin.  Monesti myös pienemmissä, esim. 
kalustoinvestoinneissa saatetaan unoh-
taa investoinnin kannattavuuslähtökohdat 
ja mennään ajatuksella ”no kun vanhasta 
vaihdokista luvattiin niin hyvin”. Eli unoh-
detaan kannattavuus-lähtökohta. Marko 
Suokko, Pop-pankki

– Rakennusaikaiseen rahoitukseen tu-
lee kiinnittää huomioita, koska siinä tulee 
usein yllätyksiä. Investointiavustus makse-
taan yleensä hitaammin mitä yrittäjä on 
arvioinut. Lisäksi on huomioitava arvon-
lisävero. On hyvä varautua myös mahdol-
listen kustannusten ylittymiseen. Risto 
Posio, S-pankki

4Millä tavalla maatalousra-
hoitus eroaa yritysrahoituk-
sesta? 

– Pankissamme maatalousrahoitus on 
yritysrahoitusta verrattuna kaikkeen muu-
hunkin yritysrahoitukseen. Niinhän se on 
aina ollut. Mitä muutakaan se olisi? Toki 
erityispiirteitä on, mitä on kaikissa yri-
tysrahoitukseen liittyvissä asioissa. Pellon 
osto on eri asia kuin jonkun toisen yri-
tyksen koneen hankinta. Laina-ajat ovat 
eripituisia yms. Tuotantorakennuksen ra-
kentaminen on hyvin verrattavissa teol-
lisuusyrityksen tehtaan rakentamiseen. 
Laina-ajat toki voivat vaihdella. Maatalou-
den konehankinta on verrattavissa muun 
teollisuuden koneen esim. CNC-koneen 
hankintaan. Laina-ajat ovat monesti sa-
manmittaisia. Pelto näyttelee täysin eri-
laista tuotannon osaa mitä ei muun alan 

yrityksissä ole. Sitä ei saa poistaa verotuk-
sessa eli on tavallaan ikuista. Siinäkin laina-
ajat ovat nykyisin koetettu pitää max. 15 
vuodessa, jotta voidaan joskus helpottaa 
tarpeen mukaan maksuohjelmia. Samalla 
se pitää hiukan kurissa pellon hinnan nou-
sua, ainakin toivottavasti. Maatalous on 
toki pääomavaltaista, mutta myös monesti 
muuta teollisuutta kannattavampaa. Käyt-
tökatteet ovat korkeammalla tasolla. Ehkä 
parhaiten muuhun teollisuuteen voidaan 
verrata sianlihan- ja broilerinlihan tuotan-
toa. Niissä pätee samat lainalaisuudet kuin 
muussakin teollisuudessa liikevaihdon ja 
velkaisuuden suhteen sekä kannattavuu-
den suhteen. Rahoittaminen on kuitenkin 
aina tapauskohtaista ja jokainen case kat-
sotaan erillisenä hankkeena. Sillä tavoin 
kaikki saavat parhaan kohtelun ja päätök-
sen. Jouni Kleimola, Etelä-Pohjanmaan 
Osuuspankki

– Nordeassa maatalousrahoitus on 
yritysrahoitusta ja asiakkaan rahoitus-
kelpoisuutta arvioidaan täysin samoilla 
mittareilla muiden yrityksien kanssa. Eri-
tyispiirteenä maatilojen osalta on huomi-
oitava toimialan pääomavaltaisuus, sekä 
poliittisten päätösten ja sääolosuhteiden 
vaikutus tilan toimintaan. Tuure Malka-
mäki, Nordea, Etelä-Pohjanmaan yritys-
yksikkö

– Maatalouden kannattavuus ei perus-
tu pelkästään lopputuotteen myyntiin ja 
sen hintaan, vaan merkittävän osuuden 
muodostaa tuki ja siten tukipolitiikan tu-
levaisuuden arvioinnissa onnistuminen 
on merkittävässä roolissa. Myös mark-
kinoinnin merkitys on pääsääntöisesti 
vähäisempi maataloudessa kuin muussa 
yritystaloudessa Marko Suokko, Pop-
pankki

– Maatilarahoitus vaatii korkeaa am-
matillista osaamista ja maataloustoimi-
alan tuntemusta. Maatilarahoituksessa 
kassavirran analysointi poikkeaa yrityk-
sen kassavirran analysoinnista. Maatilan 
toimialan ja rahoituksen erityispiirteiden 
tuntemus on erityisen tärkeää. Risto Po-
sio, S-pankki

5Mikä rahoittamasi maatalo-
usalan hanke kuulosti alun 
alkaen täysin järjettömältä, 

mutta osoittautui sittemmin me-
nestystarinaksi?

– Ensisijaisesti emme lähde hankkei-
siin, joka alun perin näyttää toivottomal-
ta. Hankkeet ovat nykyisin niin isoja ja 
joudutaan ottamaan isoa riskiä, että ns. 
leikkimiseen ei ole varaa. Kyllä jokainen 
hanke katsotaan vakavalla harkinnalla läpi 
ja rahoitamme hyvät hankkeet. Olemme-
kin mukana asiakkaiden kaikissa hyvissä 
ja kannattavissa hankkeissa. Meillä on nä-
kemystä monenlaisista kohteista ja kai-
kista tuotantosuunnista, että pystymme 
kyllä muodostamaan yrittäjän hankkeesta 
kannan, joten arvailla/kokeilla ei tarvit-
se. Meillä onneksi lähes kaikki hankkeet 
ovat olleet hyviä ja onnistuneita.  Lisäksi 
hyvien yrittäjien kanssa on mukava tehdä 
yhteistyötä ja heidän tiloilleen parempaa 
tulevaisuutta. Jouni Kleimola, Etelä-Poh-
janmaan Osuuspankki 

– Jos  hanke kuulostaa täysin järjettö-
mältä, se todennäköisesti on sitä. Monesti 
ensimmäinen mielikuva asiasta on osoit-
tautunut oikeaksi, joten nämä hankkeet 
eivät ole edenneet päätösprosessiin asti. 
Tuure Malkamäki, Nordea, Etelä-Poh-
janmaan yritysyksikkö

– Eipä tule sellaista mieleen. Johtuisiko 
se sitten siitä, että viljelijät ovat tässä kah-
denkymmenen vuoden laskusuhdanteessa 
olleet varovaisia investoinneissaan, sekä 
siitä että olemme osanneet asettua yrittä-
jän asemaan ja hakea yhdessä alusta alkaen 
oikeita ratkaisuja? Menestystarinoitakin 
toki löytyy. Marko Suokko, Pop-pankki

– Tällaista ei ole tullut vastaan. Hank-
keet ovat yleensä olleet niin hyvin perus-
teltuja, että niissä on voinut olla mukana. 
Risto Posio, S-pankki

Game of Agribisnes ja 
Agrimestarit ry kiittävät 

pankkiryhmien edustajia 
vastauksista!
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Vieremällä asustava Ahti-Pekka 
Vornanen aloitti lihanautojen 
kasvatuksen vuonna 1983. Vor-

nasen tilalla on nykyään 330 lihanautaa, 
jotka kasvatetaan ternistä teuraaksi. Ai-
emmin muun muassa lihakunnan hallinto-
neuvoston sekä Atrian hallintoneuvoston 
puheenjohtajana toiminut Vornanen on 
enemmän kuin huolissaan suomalaisen 
naudanlihantuotannon kannattavuudes-
ta. Mtk:n Itä- ja Keski-Suomen Tuottaja-
liittojen lihavaliokunnan puheenjohtajan 
ominaisuudessa Vornanen toteaa, että ny-
kyinen tuottajahinta on vääristynyt eikä 
sillä ole mitään tekemistä todellisen kus-
tannustason kanssa, vaikka tuotanto olisi 
vakiintunutta ja Suomen huippua. Tuotta-
jahinnassa ei ole minkäänlaista riskivaraa. 
Korvausinvestoinnithan pitäisi kyetä ra-
hoittamaan tulorahoituksella, mutta nykyi-
sillä tuottajahinnoilla se ei ole mahdollista. 
Käsirahankaan osuutta ei kykene tulora-
hoituksella hoitamaan.

Oikea tuottajahinta
Hinnan pitäisi olla 50-60 senttiä kilolta 
korkeampi, jotta hommassa olisi jotakin 
järkeä. Vahinkoja sattuu kaikille, mutta ny-
kyinen tuottajahinta ei sitä kestä, Vornanen 

toteaa. Vakuutuksethan ovat vahinkoja 
varten, mutta tuottajan kannalta riittävän 
tasoinen vakuutus on niin kallis, että ta-
vallisella tuotannolla ei sellaiseen ole mah-
dollisuuksia. Ja käytännössä tavaran toimit-
taja pakoilee vastuutaan niin kauan, että 
tuottaja väsyy oikeuksiensa peräämiseen.

Vornasen maitorotuisten lihanauto-
jen keskimääräinen päiväkasvu on Suo-
men parhaimpien joukossa. Sitä todistaa 
mm. se, että viimeksi teuraaksi lähtenei-
den sonnien keskipaino oli noin 404 kg. 
Tuottajalle maksettava kilohinta on kui-
tenkin sama riippumatta kasvunopeudesta 
ja teuraspainosta, sillä lisien osalta hinta-
katto tulee vastaan jo tavanomaisellakin 
tuotannolla.

En tarkoita, että tuottajille pitäisi mak-
saa erilaisia hintoja kasvujen perusteella, 
vaan tämä kuvastaa sitä, että vaikka tuo-
tanto olisi kuinka tasokasta tahansa, nau-
danlihan tuotannon kannattavuus on silti 
kokonaisuutena erittäin heikko.

Avoimuus tärkeää 
Vuosien varrella Vornanen on yritystoi-
minnassaan kohdannut vastoinkäymisiä. 
Kuten jokainen muukin tila. Vuosina 2009 
ja 2011 Vornasen tilan tuotanto jouduttiin 

ajamaan kahteen kertaan ylös, kun kasvat-
tamoon asennetut ritiläpalkit osoittau-
tuivat viallisiksi. Ja kuten arvata saattaa, 
maksajan rooli lankesi jälleen tuottajalle.

Vastoinkäymisiä kohdatessa Vornanen 
kehottaa kertomaan tilanteesta avoimes-
ti pankille. Vastoinkäymisiä tulee, mutta 
niiden kanssa pärjää jotenkuten, jos on 
avoin pankkiin päin. Jos piilottaa vahingot 
pankilta ja yrittää silti hoitaa lainojen ly-
hennykset normaalisti, lopputulos on va-
kava kassakriisi. 

Investoinnit 
kestämättömällä pohjalla
Vornanen pitää nykyisiä lihanautainves-
tointeja kestämättömällä tasolla ja pelkää, 
että Suomessakin ollaan ”Tanskan tiellä”. 
Tällä hän tarkoittaa aiemmin syksyllä uuti-
soitua tapausta, jossa kerrottiin tanskalai-
sen lypsykarjatilan konkurssista. Tilalla oli 
1200 lypsylehmää ja velkaa 58 miljoonaa 
euroa. Velkaa oli niin rajusti, että velkoja 
tuskin kyettiin lyhentämään lainkaan. Ja 
lopputuloksena oli konkurssi.  

Vornanen näkee, että investoidessa 
monesti ”sokeudutaan” ja luullaan, että 
rahaa on. Ja erityisesti silloin, kun isoja in-
vestointeja tehdään muutama peräjälkeen. 

Ei se aina ole viljelijän vika
Ahti-Pekka Vornanen.
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Investoineille tiloille myönnetään alkuvuo-
sina useiden vuosien lyhennysvapaita, saa-
daan investointiavustuksia, alv-palautuksia 
ja eläinluotolla kuitataan eläinhankinnat. 
Mutta totuus iskee silmille vasta, kun lai-
nojen lyhennykset tosissaan alkavat. Tu-
lorahoituksella tulisi kyetä maksamaan 
korot, verot, lyhennykset, korvausinves-
toinnit sekä omat yksityistalouden kulut. 
Käytännössä tuotannosta syntyvä käyttö-
kate ei riitä näiden kaikkien menoerien 
kuittaamiseen, ja tila alkaa velkaantumaan. 
Jossain vaiheessa myös lihatalo kyselee 
eläinluottojen lyhennysten perään ja siinä 
vaiheessa ajaudutaan herkästi eturaha-
kierteeseen, joka on korkotasonsa kaut-
ta katsottuna erittäin kallista tuotannon 
rahoittamista.

Tukikelvottomat pellot
Tuottajahinta on määritelty käytännössä 
sen mukaan, että tilalla on tuotantoa vas-
taava määrä tukikelpoista peltoa. Tuotan-
toaan kehittävillä tiloilla peltoalan tarve 
on ikuinen ongelma ja jos omat peltoalat 
eivät riitä, on joko raivattava tai vuokrat-
tava lisää peltoa. Raivatuille aloille ei ole 
moniin vuosiin ollut tarjolla uusia tukia, 
joten tukikelvottomien peltojen osuus 
tuotannosta kasvaa laajentumisten myö-
tä. Vastaavasti tuotantoaan kasvattava tila 
joutuu ottamaan vastaan vuokrapeltoja, 

joiden yleiskunto on siinä pisteessä, että 
uusi vuokraaja joutuu 2-3 vuoden ajan pa-
nostamaan näihin hehtaareihin merkittäviä 
tuotantopanoksia, ennen kuin pellot ovat 
taas tuottokunnossa. Tämä kaikki maksaa 
riihikuivaa rahaa, mutta tuottajahinta ei 
tätä ongelmaa tunnista. Päinvastoin: jos 
tila joutuu pyörittämään tuotantoaan va-
jailla tukihehtaareilla, tuottajahinnan taso 
ei anna armoa, vaan käytännössä saamat-
ta jäänyt tuki ulosmitataan tilalta toiseen 
kertaan alhaisen tuottajahinnan muodossa. 

Oikeusturvan oltava riittävällä tasolla
Vornanen painottaa kirjallisten sopi-

musten tärkeyttä yritystoiminnassa. Eri-
laisia investointeja tehdessä maatalous-
yrittäjän tulisi selvittää, millainen on suun-
nittelufirman vastuuvakuutus ja riittääkö 
se kattamaan kulut mahdollisen virheen 
sattuessa. Myös oman oikeusturvan tulee 
olla riittävällä tasolla. Vornasen mukaan 
nykyiset vakuutukset ovat täysin riittämät-
tömiä ja summan pitäisi olla moninkertai-
nen. Oikeusturvan pitäisi olla vähintään 
100 000 euroa, hän napauttaa.

Vornanen suosittelee maatalousyrit-
täjiä myös tarkistuttamaan isommat so-
pimukset asianajajalla – niin kiire ei saa 
olla, etteikö tätä ehdi tekemään. Yhteis-
työkumppanikin kannattaa valita mahdol-
lisimman läheltä. Näin molemmat ovat 
samassa veneessä, jos vahinkoja pääsee 
tapahtumaan.

Tyydytäänkö 
alipalkkaukseen
Vornanen on tutkinut Luken tilastoja ja 
todennut, että maatilojen kannattavuus-
kerroin on noin 0,29. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tuottaja kuittaa työstään palkan, joka 
on enintään kolmannes siitä, mitä sen pi-
täisi olla. Ja mikä merkillisintä, suurin osa 
tuottajista tyytyy tilanteeseen, kunhan vain 
saa tuottaa. Kuinka kauan tuottajat kestä-
vät tällaista halpuuttamista, sen ratkaisee 
jatkossa tuottajahinnan taso.

Spv vai ei
Tilalla olisi jatkaja tiedossa, mutta ny-
kyisellä tuottajahinnalla sukupolvenvaih-
dosta ei ole järkeä lähteä toteuttamaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että 
tilan nykyiset velat ”kaadettaisiin” jatkajan 
harteille. Yhteen ääneen on todettu, että 
tämä vaihtoehto ei tässä tilanteessa ole 
kenenkään etu. Niinpä tilalla on päädytty 
odottamaan, mitä jatkossa tuottajahinta-
rintamalla tapahtuu. Jos tuottajahintaan 
on tulossa pysyviä korotuksia ilman, että 
ne kuittaantuvat heti tuotantopanosten 
nousuihin, tilan spv voisi nousta harkinta-
listalle. Toistaiseksi tilanne on odottavalla 
kannalla, joskaan mitään suuria parannuk-
sia ei kovin nopeasti uskota toteutuvan.

Kuva Osmo Autio.
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Cashment Oy, Autiomat Oy sekä Aero-
way Oy:n pomot Osmo Autio sekä Erno 
Vuori löysivät toisensa Lapuan Yrittäjien 
hallituksen riveistä pari vuotta sitten. Mo-
lemmilla yrittäjillä oli toimintasektorina 
it-ala sekä konsultointi, ja niinpä yhteinen 
taival alkoikin Cashment Oy:n ohjelmis-
totuotannon tiimoilta.

Yrittäjät ovat pyörittäneet samaa it-
maailmaa nyt toista vuotta ja sen tulok-
sena on julkaisuvalmiina uunituore, netti-
pohjainen Wikli-ohjelmisto. Käytännössä 
Wikli on maatiloille sekä yksityisille neu-
vojille tarkoitettu ohjelmistotyökalu, jolla 
investoiva tai investointia suunnitteleva 
maatila voi joko yksin tai yhdessä neu-
vojan kanssa tehdä tuotantosuuntaansa 
liittyviä arviointeja. Tällaisia ovat esim. 
maatilan omaisuusmassan arvostamiset, 

tulevien investointien ennakoinnit sekä 
Neuvo2020 – maatilan kilpailukyvyn pa-
rantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
suunnittelu. Wiklin jatkeena on samoja 
pohjatietoja hyödyntävä ohjelmisto Wi-
kliPlus, jolla tilat voivat itse selvittää omien 
tuotteidensa tuotantokustannukset. Ja kun 
tuotteesta saatava tuottajahinta tiedetään, 
WikliPlussan tuottama yksikköhinta aut-
taa tilaa keskittämään voimavarat sellaisiin 
toimintoihin, jotka antavat sille parhaan 
mahdollisen tuloksen.

Wiklin sivustolta löydämme jatkossa 
myös suurimman osan maatiloille eri-
laisia neuvonta- ja konsultaatiopalveluja 
tarjoavista tahoista, kuten mm. rakennus-
suunnittelijat sekä laskijat. Wiklin kautta 
tila voi myös valtuuttaa oman pankkin-
sa sekä Ely-keskuksen seuraamaan tilan 

Wiklillä tieto kulkee
investointisuunnitelmien edistymistä. Näin 
molemmat sidosryhmätahot ovat joka 
hetki tietoisia siitä, mitä tilan suunnitel-
missa on. Jatkossa Wikli tulostaa tilalle 
esivalmiin liiketoimintasuunnitelman ja 
kun laskija on lisännyt Wikliin omat laskel-
mansa, tässä vaiheessa Wiklissä onkin jo 
melkoinen määrä tilaa koskevaa aineistoa 
vaikkapa pankin luottolupausta ajatellen.  

Wiklin tavoittaa jatkossa osoitteesta

www.wikli.fi
josta aukeaa aivan uusi tilojen tuotan-

non, talouden sekä investointien talous-
suunnitteluun sekä seurantaan tarkoitettu 
ohjelmisto.

Osmo Autio
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Wiklistä löytyy muuten mm. Lompsatesti, jolla tila voi nopeasti selvittää nykytuotantonsa kassakestävyyden.

Kuva Suvi Rajala.
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Maatalousyritysten koon kasva-
essa pankki on maatalousyri-
tykselle yhä merkittävämpi yh-

teistyökumppani. Keskeinen tekijä pankin 
ja maatalousyrityksen yhteistyössä on mo-
lemminpuolinen luottamus. Miten pankki 
arvioi, voiko maatalousyrittäjään luottaa? 
Miten luottamuksen voi menettää ja voi-
ko sen saada takaisin? Miten luottamus 
ylipäänsä luodaan?

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankissa asi-
akkuusjohtajana työskentelevä Jouni 

Luottamus on sitä, että 
tehdään, kuten on sovittu

Kleimola toteaa luottamuksen lähte-
vän siitä, että miehen tai naisen sanaan 
voi luottaa ja tehdään, kuten on sovittu. 
Kleimola vastaa Etelä-Pohjanmaan Osuus-
pankin maa- ja metsätalousrahoituksesta. 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki on Suo-
men suurin maatalousrahoittaja. 

Uuden asiakkaan kanssa luottamuksen 
rakentaminen lähtee talouslukujen tarkas-
telusta, joista katsotaan, miten maatalous-
yritys on aiemmin pärjännyt. 

Historia ei tietysti ole tae tulevasta, 

mutta se miten asioita on aiemmin hoidet-
tu, kertoo paljon, Kleimola toteaa.

Yrittäjäominaisuuksien tarkastelu on 
kokonaisvaltaista ja siinä huomioidaan 
kaikki tehdyt ratkaisut ja miten tilaa on 
kehitetty. Uusissa laskelmissa ja suunnitel-
missa on tärkeää, että luvut ovat realistisia 
ja tulevat ratkaisut on mietitty oman tilan 
kehittämisen näkökulmasta ja siitä, mitä on 
taloudellisesti järkevä tehdä. Kleimola ker-
too, että lukuja tarkastellaan aina siltä kan-
tilta, miltä ne voisivat näyttää investoinnin 

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola kannustaa maatalousyrittäjiä olemaan pankkiin yhteydessä mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa vaikeuksien tullessa. Leimautumista ei kannata pelätä, vaan aikaisella yhteydenotolla voi saada pikemminkin 
hyvän maineen.
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◗ SPV:t, investointilaskelmat, 
talousneuvonta, tukineuvonta. 
Olen Mavin valtuuttama 
Neuvo2020-talousneuvoja.

MAATALOUSNEUVONTAA

Ota
yhteyttä!

Agrineuvo Fiskaali
heimo.fi skaali@gmail.com • 045 8827 166  • www.agrineuvo.fi 

Luottamus on sitä, että 
tehdään, kuten on sovittu

jälkeen ja peilataan myös siihen, miten ai-
emmin on pärjätty.

Jos aikaisemmin on saatu 25 prosentin 
käyttökate, niin miten se voisi heti inves-
toinnin jälkeen olla esimerkiksi 40 pro-
senttia? Luvuista aina keskustellaan yrit-
täjän kanssa ja katsotaan, miten realistisia 
ajatukset ovat.

Isoja investointeja tehtäessä luottamus 
on tärkeä asia, mutta myös taloudelliset 
seikat ovat ensisijaisen tärkeitä maksuky-
vyn kannalta. Luottamus ja taloudellinen 
seikat kulkevatkin käsi kädessä – yleensä 
luottamus on vahva, jos taloudelliset sei-
kat ovat kunnossa.

Silloin ei tarvitse epäillä tekeekö yrit-
täjä oikeita asioita. Iso osa luottamusta 
pankkiin päin on se, miten hyvin asioita on 
hoidettu ja pärjätty taloudellisesti.

Ajoissa asialla
Luottamus säilyy, kun toimitaan yhdessä 
sovitun mukaisesti. Kleimola näkee, ettei 
pankin luottamusta voi menettää kerralla, 
mutta toistuvasti sovitun vastaisesti te-
keminen nakertaa luottamusta. Tällaisia 
tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset, kun ta-
loudellisesti heikompana aikana on sovittu 
maatalousyrittäjän kanssa, miten jatketaan 
eteenpäin eikä pienimpiäkään koneinves-
tointeja tehdä, mutta koneita hankitaan 
tästä huolimatta. Vaikka koneinvestointia 
ei rahoittaisikaan pankki, saattavat vaiku-
tukset näkyä sielläkin.

Jos vaihdetaan vaikka traktori rahoitus-
yhtiön kautta, saattaa kulua puoli vuotta ja 
pyydetään pankista lyhennysvapaata, kun 
traktorin maksut täytyy hoitaa rahoitus-
yhtiölle. Siinä kohtaa otetaan asiakkaan 

kanssa vakava keskustelu siitä, mitä on 
tehty. Järkevä asiakas tunnustaa ja sitten 
katsotaan, kuinka mennään eteenpäin, 
Kleimola sanoo.

Kleimola vakuuttaa, että pankin puo-
lelta löytyy ymmärrystä, mikäli sovittujen 
lyhennysvapaiden jälkeen maatalousyrittä-
jä ei pystykään jatkamaan lainojen maksua 
ohjelman mukaisesti ulkoisten syiden, ku-
ten eläintautien tai huonojen säiden, vuok-
si. Kleimola näkee, että myös menetetyn 
luottamuksen voi saada takaisin.

Se tapahtuu tekojen kautta. Toki jois-
sain tapauksissa se voi olla haasteellista, 
mutta mahdollista.

Rehellisyys on tärkeä osa luottamus-
ta. Moni saattaa jännittää yhteydenottoa 
pankkiin taloudellisesti heikompina aikoi-
na. Leimautumista tai luottamuksen mene-
tystä ei kannata pelätä – päinvastoin, sillä 
voi saada jopa hyvän maineen. Kleimola 
kuitenkin korostaa, että vaikeuksien koh-
datessa tulisi ottaa yhteyttä mahdollisim-
man aikaisin. 

Kun on ajoissa asialla, tiedetään töitäkin 
suunnitella paremmin.

Kulttuuri muuttunut
Kleimola kuvailee talousvaikeuksista pu-
humisen olevan osalle helppoa ja osalle 
vielä hankalaa, mutta parempaan suun-
taan mennään koko ajan. Kulttuuri pankin 
ja maatalousyritysten yhteistyössä muut-
tunut parin vuosikymmenen takaa. Tänä 
päivänä pankki on yhteistyökumppani, jo-
ka on mukana niin hyvissä kuin huonois-
sakin ajoissa. Pankki on tullut lähemmäs 
asiakasta.

Asiakkaiden kanssa ollaan tekemisissä 

kuukausittain ja tilan kehityksessä ollaan 
jatkuvasti mukana, eikä niin, että viimei-
sellä hetkellä mietitään, voidaanko mennä 
pankkiin, Kleimola kuvailee. 

Asiakkaiden tunteminen auttaa myös 
pankkia reagoimaan ajoissa tulevaan.

Esimerkiksi vuonna 2015 laski tuet, hin-
nat ja tukia siirtyi seuraavalle vuodelle. 
Kun tiedettiin, millainen vuosi oli tulos-
sa, pystyttiin siihen reagoida ja päästiin 
eteenpäin.

Tällä hetkellä maatalouden investoinnit 
ovat alavireessä verrattuna 3–5 vuoden 
takaiseen aikaan. Peltokauppoja, salaoji-
tusta ja muita pienempiä investointeja on 
tehty kaiken aikaa, mutta isompien ra-
kennusprojektien puolella on ollut pari 
vuoden ajan hiljaisempaa. Myös ensi kesä 
näyttää hiljaiselta isompien rakennuspro-
jektien osalta. 

Isoja investointeja tehtiin vielä vuonna 
2016 aika paljokin, mutta vuosi 2017 oli 
melko hiljainen ja samanlaista odotetaan 
myös ensi vuodesta. Aina tulee hiljaisem-
pia hetkiä ja isossa kuvassa investointeja 
aletaan taas tehdä jossain vaiheessa enem-
män, Kleimola toteaa.

Kleimolan mukaan kentällä on tälläkin 
hetkellä suunnitelmia ja halukkuutta in-
vestoimiseen. Investointimäärät tulevat 
kasvamaan nykytilanteesta. Tulevissa in-
vestoinneissa yksikkökoko kasvaa, mitä 
Kleimola pitää hyvänä asiana. Hyville in-
vestoinneille löytyy rahoitus jatkossakin.

Isossa kuvassa pankki suhtautuu po-
sitiivisesti rakennekehitykseen. Olemme 
mukana kannattavissa ja järkevissä inves-
toinneissa aina, Kleimola toteaa.

Teksti ja kuva: Laura Kujala
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Maataloutta Lapissa 
– olosuhteet luovat 
haasteita
Maarit Timonen, lehtori maa- ja metsätalous, Lapin AMK

Kuva Maarit Timonen
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T änä keväänä toukokuun viimei-
sinä päivinä Lapissa oli yöpak-
kasia, räntää satoi päivisin ja 

viimeiset lumipälvet olivat vielä kesä-
kuun alussa pelloilla. Siitä huolimatta 
arktinen luonto valmisteli kesän juhan-
nukseksi, ja lappilainen viljelijä suunnit-
teli työnsä sen mukaan. 

Kasvukausi on lyhyt Lapissa. Eteläs-
sä parhaimmillaan aloitetaan peltotyöt 
huhtikuun lopulta, usein vapulta. Kii-
reisimmät ehtivät saariston meren-
rantapelloille varhaisperunan istutuk-
seen jo maaliskuun lopulla; tosin silloin 
sadetetaan ja harsotetaan ahkerasti.  
Lappilainen viljelijä on silloin vielä par-
haimpien hiihtokelien keskellä ja alkaa 
vasta suunnitella tulevan kasvukauden 
toimia huoltamalla koneita ja hank-
kimalla tuotantopanoksia. Suurin osa 
pääsee pelloilleen kevään etenemises-
tä riippuen 2–4 viikkoa etelän viljeli-
jöitä myöhemmin saaden työt tehtyä 
EU:n säätämässä takarajassa kesäkuun 
loppuun.  Välillä turvepelloille on men-
tävä väkisin, vaikka ne eivät ole ehti-
neet kuivua kylvökuntoon riittävästi 
ja satotoiveetkaan eivät tältä osin ole 
kummoiset. 

Kun etelässä tavoitteena on 5 ton-
nia hehtaarille viljaa, niin Lapissa sama 
luku realistisesti on 2–3 tonnia; välillä 
jopa vähemmän. Nurmisato taas on 
etelässä keskimäärin 1,5 kertaa suu-
rempi kuin Lapissa hehtaarille johtuen 
pelkästään kasvuolosuhteista. Näillä 
viljanhinnoilla alkaa tuotantokustan-
nusten ja tuotannosta tulevan tuoton 
väli olla pitkästi miinusmerkkinen. Jos 
se on alkanut olla sitä jo myös eteläs-
säkin silloin kun kaikki ei ole mennyt 
ns. putkeen. Syynä on ollut silloin kyl-
vökelien tai kasvukauden oikullisuus, 
harvemmin viljelijän osaamattomuus 
tai tekemättömyys. 

Samat tuotantopanokset on laitetta-
va kiinni peltoon keväällä optimistisesti 
ajatellen tietämättä mitä tuloksena on 
syksyllä, vaikka epäonnistumisen mah-
dollisuus on aina kun on kysymyksessä 
suomalainen kevät, kesä ja kelit. Tämä 
pätee niin etelässä kuin meillä täällä 
pohjoisessakin. Moneen muuhun tuo-
tantotoimintaan nähden maatalous on 
aina yhden kortin varassa elämistä. Esi-
merkiksi metsätalous, jonka kiertoai-
ka on noin 100 vuotta ja jona aikana 
saat nousevalla panos-tuotos-suhteella 

tuloja. Maataloudella vastaava on noin 
4–5 kk eli kasvukausi ja syntyvät tu-
lot tai mahdollinen tappio realisoituvat 
heti kasvukauden päätteeksi. Monelle 
aloittelevalle viljelijälle yksi epäonnistu-
minen on taloudellisen kriisin paikka- 
olit sitten Lapista tai etelästä.

Suurin osa Lapin pelloista on nurmi-
tuotannossa. Onhan tärkein tuotanto-
suunta ollut jo pitkään maidontuotan-
to, jonka rinnalle on noussut erikois-
tunut naudanlihantuotanto. Yksikkö-
koot ovat Lapissakin kasvaneet kiitos 
EU-tukisäädösten ja investointitukieh-
tojen eteläsuomalaiseen malliin. Kun 
investoidaan, niin sitten investoidaan 
isosti, vaikka tuotannon tulevaisuus ei 
juuri nyt näyttäisikään tämän hetkisillä 
tuottajahinnoilla kovinkaan vakuutta-
valta. Näin on vain tehtävä, jos mielit 
pysyä leikissä mukana. Onneksi maaus-
koa tuntuu löytyvän vielä lappilaises-
ta nuorisosta. Isoja tuotantoyksikköjä 
on noussut ympäri Lappia takaamaan 
suomalaista elintarvikeomavaraisuut-
ta, mutta myös tarjoamaan lappilaista 
lähiruokaa niin paikallisille kuin Lapissa 
vieraileville turisteille. 

Tuotteiden markkinoinnissa ja hin-
noittelussa meillä on vielä opittavaa 
kansainvälisiltä kollegoilta. Markki-
noinnilla pitäisi saada lisäarvoa tutki-
muksilla todistetuille lappilaisille puh-
taille raaka-aineille ja lopputuotteille. 
Samalla pitäisi saada oikealla hinnoitte-
lulla peittoon syntyneet tuotantokus-
tannukset, joihin on laskettu mukaan 
riittävä tuottajan pääoman korko- ja 
palkkavaatimus. Tämä kaikki pitäisi 
saada perittyä tuotteiden hinnoissa 
kuluttajilta. Näin ei valitettavasti käy 
syystä jos toisesta; tärkeimpänä syynä 
kaupan ja jalostuksen ketjuttuminen 
ja raaka-aineen alhainen jalostusaste. 
Lappilainen perinteinen suoramyynti 
ja nousevat pienjalostuslaitokset ovat 
siis hyvin tervetulleita.

Lapin olosuhteisiin kuuluu arktisten 
kelien lisäksi pitkät välimatkat, haja-
asutus ja sen heikentyvä palveluraken-
ne kuten posti- ja lääkäripalvelut sekä 
huonot tie- ja laajakaistaverkkoyhtey-
det. Näihin arkielämän realiteetteihin 
joutuu jokainen maatalousyrittäjä 
miettimään omalta kohdaltaan selviy-
tymisstrategiat. Jos etelässä vannotaan 
maatalousyrittäjien yhteistyön nimiin 
mm. yhteiskoneita käyttämällä tai 

urakointia ostamalla, se voi olla mah-
dottomuus Lapissa, kun lähin seuraa-
va toimiva tila tai urakoitsija on liian 
kaukana. On pakko olla omavarainen, 
jotta hommat saadaan tehtyä ajallaan. 
Se lisää kustannuksia. Yhtä lailla yrit-
täjällä voi olla kaunis ajatus keskittyä 
tilansa kehittämiseen esimerkiksi mai-
dontuotantoon ja ulkoistaa peltotyöt, 
mutta käytännössä tämä on mahdo-
tonta, koska ei ole niitä peltotöiden 
tekijöitä saatavilla. Tehdään siis kaikki 
itse ja kuorma kasvaa niin henkisesti 
kuin taloudellisestikin yhtä aikaa kan-
nattavuuden laskun kanssa. 

Maatalouden kustannustehokkuut-
ta on pakko miettiä logistisia ratkaisuja 
tehtäessä; varsinkin pitkien välimatko-
jen Lapissa. Mistä tilaat tavaran niin, 
että kuljetuskustannukset eivät ole 
kohta suuremmat kuin itse tilattavan 
tavaran arvo? Ja miten saat tavaran sil-
loin, kun sitä todella tarvitset kipeästi 
esimerkiksi varaosan kiireisimpään re-
huntekoaikaan? Tonnikilometrejä syn-
tyy väkisellä rehujen ja lannan kulje-
tuksissa tilan sisäisessä liikenteessä, 
kun pellot harvemmin ovat tilakeskuk-
sen ympäriltä saatavissa. Yhtä merkit-
tävä kustannuserä on ulkoisen liiken-
teen kuljetuskulut etelän satamista ja 
tuotantolaitoksista Lappiin. Maatilalla 
kun tarvitaan eräskin kuorma raaka-
aineita, jotka liikkuvat kumipyörillä ti-
lalle, mikäli tiestö on kunnossa. 

Nopeat laajakaistayhteydet nykyi-
senä älykkään teknologian aikana ovat 
etelän suurkaupungeissa itsestään sel-
vyys, mutta eivät Lapissa. Pikkuhiljaa 
valtion tukemana on saatu ns. pimeitä 
alueita yhteyksien äärelle, mutta edel-
leen on alueita, joissa yritystoimintaa 
on mietittävä eri lähtökohdista kuin 
etelässä yhteyksien toimivuuden ta-
kia. Julkisia palveluita on siirretty net-
tiin alkaen pankin ja KELAn palvelut. 
Maatalousyrittäjää läheisesti kosket-
tavat tukihaut, maksatuspäätökset ja 
valvonnat ovat siirtyneet sähköiseen 
muotoon; kuten myös eläin- ja muut 
rekisterit. Jos netti ei toimi, olet niin 
sanotusti motissa.

Kaikesta tästä huolimatta Lapissa 
asuu keskimääräistä onnellisempaa vä-
keä; mukaan lukien maanviljelijät. 



28 

Työnantajan on noudatettava työehtoso-
pimuksen pykäliä sanatarkasti ja hallittava 
kaikkien työehtosopimusten pykälät sen 
mukaan, minkä liiton jäsen työntekijä sat-
tuu olemaan. Listalta löytyy mm. kemian 
liiton, puutyöalan, sähköalan, metallialan 
jne. työsopimusmalleja, jotka kaikki työn-
antajan siis oletetaan hallitsevan.  Työnte-
kijän rooli on tulkita sopimuksia omalla 
tavallaan. Ja ellei työntekijä satu tulkitse-
maan sopimusta oikein, se annetaan hä-
nelle anteeksi, koska työntekijän ei edelly-
tetäkään hallitsevan työsopimuslakia. Sitä 
varten on olemassa asiaan perehtyneet 
juristit, 250 euron tuntipalkalla. Plus alv. 
Ja matkat. Ja päivärahat. 

Työsopimus kirjallisena
”Minä halua tehdä paljo töitä, ei haluta so-
pimus”. Tämä on usein kuultu lause siinä 
vaiheessa, kun maatila on palkkaamassa ul-
komaista työntekijää. Työvoimaa haetaan ai-
na tarpeeseen, joten työnhakijan taustoja ei 
ehdi eikä kykene aina täysin tarkastamaan, 
joten tila on vain hyvillään, kun saa toivottua 
apua raskaan arjen pyörittämiseen.

Kaksi ensimmäistä vuotta menevät 
yleensä ilman isompia konflikteja. Joitakin 
kielen ymmärtämiseen liittyviä juttuja sil-
loin tällöin, mutta yleensä molemmat osa-
puolet ovat suhteellisen tyytyväisiä. Töitä 
on tarjolla ja tekijä haluaa niitä myös tehdä. 

Mutta kihlauksellakin on aikansa. Työn-
tekijän aseman vakiintuessa työn tekemi-
nen ei ole enää se tärkein asia elämässä ja 
siinä vaiheessa esiin alkaa nousta ongelmia. 
Lomia ja lomilta palaamisia aletaan tulki-
ta oman mielensä mukaan ja usein myös 
muiden työntekijöiden kanssa keskenään 
sopien. Ilman, että asiasta informoitaisiin 
työnantajaa millään tavalla. Takana on tiet-
ty solidaarisuus, mutta yhtä lailla myös se, 
että yhden työntekijän loman pidennys 
antaa muille työntekijöille lisää työtunteja, 
jopa ylitöitäkin…

Ongelmat alkavat kasautua
Työmaalla notkutaan, vaikka työvuorolis-
tan mukaan henkilö olisi vapaalla. Ja useim-
missa tapauksissa kellokortti on myös lei-
mattuna ja kun kysytään syytä tähän: ”siltä 
varalta, että jos vaikka minua tarvittaisiin” 
tai: ”tulin katsomaan, että muut tekevät 
hommansa…”

Ruokatuntien osalta on yleensä sovittu, 
että ruokailu tapahtuu työmaalla, jolloin 

Ulkomainen työntekijä
– asianajajien taivas

kellokorttia ei tarvitse leimata, mutta jos 
työntekijä lähtee kotiinsa ruokatauolle, 
kellokortti tulisi leimata: käytännössä kel-
lokortti leimataan, jos leimataan ja yleen-
sä vain silloin kun työnantaja on paikalla.

Huolimattomuutta vai tahallista
Lista alkaa hiljakseen täydentyä ja syntyy 
tilanteita, jossa vasikat jätetään juottamatta, 
karsinat kuivittamatta, hygieniasta ei väli-
tetä, mutta aika saadaan kyllä kulumaan 
navetalla ”ylitöitä” tehden. Tupakka palaa 
kesken työnteon ja pahimmillaan työnte-
kijästä tulee tilan ”pehtoori”, jonka tekemi-
siin tai tekemättä jättämisiin ei saa puuttua.  
Ja jos puututaan, siitä seuraa yleensä työn-
tekijän puolelta jonkin sortin kiusanteko, 
joko eläimille, muille työntekijöille tai jopa 
työnantajallekin. Tai vähintään kahden vii-
kon sairasloma. Selkä kun oli jo eilenkin 
kipeä, mutta en muistanut aamulla mainita.

Lomilta palataan, koska se työntekijäl-
le sattuu sopimaan. Ja näin ollen puuttu-
va työntekijä on pakko korvata muiden 
työpanoksella. Ja yleensä tästä aiheutuu 
myös ylitöitä, jonka aiheuttajana on siis 
lomalta palaamatta jääneen henkilön puut-
tuva työpanos. 

Kirjallinen varoitus
Ja kun tilanne johtaa siihen, että työnte-
kijälle on pakko antaa kirjallinen varoitus, 
työntekijän asianajaja neuvookin työnte-
kijää näppärästi kiistämään koko varoi-
tuksen sisällön. Ja tähän varoitukseen on 
yleensä työnantajan aivan turha kysellä 
työntekijän vastaanottokuittausta.

Tästäpä seuraakin, että ulkomainen 
työntekijä tulkitseekin kirjallisen varoi-
tuksen asianajajansa opastuksella irtisano-
miseksi. Ja jos kiistät tämän irtisanomisen, 
vedotaan ulkomaalaispykälään, jonka sisäl-
tö suojelee ulkomaista työntekijää kielion-
gelmiin vedoten. Ja näin voidaankin sitten 
todeta, että irtisanominen oli laiton. Ja 
siitäpä päästäänkin seuraavaan pykälään, 
eli ulkomaisen työntekijän syrjintään. Ja 
tästä taas seuraa fiksun asianajajan johda-
tuksella, että työnantajalle ”langetetaan” 
työsyrjinnästä 6000 – 11000 euron sakko. 
Ja sen päälle sitten laittoman irtisanomi-
sen myötä vähintään 6 kk palkka, eli noin 
18000 euroa. Ja sitten vielä sokerina poh-
jalla: vähintään viimeisten 2 vuoden ajalta 
pelkästään työntekijän omiin merkintöihin 
nojautuvat ylityökorvaukset, jotka voivat 

nousta jopa 28000 euron summaan. Ja 
kun nämä summataan yhteen, pöydällä 
onkin jo noin 52000 – 57000 euron kor-
vausvaatimukset. Ja kuinkas muutenkaan, 
tämä ulkomaisen työntekijän melkoisella 
varmuudella saama työsyrjintäkorvaus on 
kuin onkin saajalleen verotonta tuloa.

Eikä tässä vielä kaikki 
Kun ulkomaisen työntekijän oma asianaja-
ja on onnistunut pelottelemaan työnanta-
jan käräjäuhkauksilla, vuorossa onkin Avin 
työsuojelutarkastajan tilakäynti. Ja tässä 
kohtaa sitten punnitaan tosissaan työn-
antamisen ihanuus. Jos ylitöiden teettämi-
nen katsotaan olevan ”jatkuvaa” (jälleen 
yleensä työntekijän omaan ruutupaperilla 
tehtyyn työaikakirjauksiin nojaten), tar-
kastaja toteaa työnantajan syyllistyneen 
jatkettuun työturvallisuusrikkomukseen 
ja tästäpä seuraa kutsu käräjille. Ja kun 
tämä juna on saatu asemalta vauhtiin, sitä 
ei enää kykene pysäyttämään minkäänlai-
set keskinäiset sopimukset.

Ja kun oikein pistetään työnantaja ah-
taalle, kihlakunnansyyttäjä toteaa, että täs-
sä on nyt selvästi syntynyt tilanne, jossa 
maksamattomien ylityökorvausten työn-
antajalle synnyttämä etuus on syytä tuo-
mita valtiolle menetetyksi. Eli vaikka miten 
haluaisit sopia asian työntekijän kanssa 
(ja vaikka työntekijäkin niin haluaisi), se 
ei enää ole mahdollista, koska työnantaja 
on loukannut työntekijän yleistä etua an-
tamalla tämän tehdä enemmän töitä kuin 
laki sallii. Tässä vaiheessa viimeistään työn-
antaja kiroilee sitä, että jätti työnantajalii-
ton jäsenmaksun maksamatta.

Työnantaja häviää kisan miltei aina
Lopputulemana on yleensä se, että työn-
antaja häviää tämän kisan kuusi – nolla. Ja 
ettei tarina olisi liian heppoinen, työnantaja 
yleensä velvoitetaan visusti vaikenemaan 
asiasta. Oikein lain voimalla. Ja miksipä työn-
antaja tätä asiaa kylille lähtisi huutelemaan. 
Sehän vain aiheuttaisi sen, että tilan olisi 
entistä vaikeampi saada työvoimaa. Mutta 
on myös niinkin, että tilat ovat jo oppineet 
ainakin jollain tapaa tunnistamaan nämä 
”minä haluta tehdä työtä”-tekijät. Mutta 
mikä pahinta, tällaiset tarinat vaikeuttavat 
osaltaan ulkomaisen työvoiman palkkaa-
mista entisestään ja onkin pakko kysyä: ke-
nen etua tässä nyt ajetaan?

Kysyy Osmo Autio Lapualta
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Lihatilojen taloudellinen tilanne

Autiomat Oy
Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua

autiomat@japo.fi

+358 400 796 998

Tarjoamme: Eväitä talouden hallintaan
Kohderyhmämme: Maatilat ja pk-yritykset 
Tavoitteemme: Kukkaronsa tunteva asiakas

Osaamisella maaseutu eläväksi

Toteamuksia – hyvin menee, mutta menkööt?
Suomalaisilla lihatiloilla menee hyvin…

…he eivät vain itse tiedä sitä…
”Investoijia tuppaa ovista ja ikkunoista, joten

täytyyhän tuottajahinnan silloin olla oikealla tasolla”

Luke: Viimeisen 10 vuoden aikana tilat ovat tehneet

n. 29000 euroa tappiota joka vuosi
Mikä pistää viljelijän kaikesta huolimatta investoimaan 

tuottamattomaan kohteeseen?

Laskento nelonen, uskonto kymppi???
”Sinä et vain osaa tätä hommaa…”

Osaamisella maaseutu eläväksi

Työpaikkailmoitus

Osaamisella maaseutu eläväksi

Eihän viljelijän tarvitse…

 Ammattikorkeakoulussakin agrologin tutkintoon riittää talousopintojen osalta 
minimissään 10 opintopistettä…

Sillä:

 Eihän viljelijän tarvitse osata kirjanpitoa eikä murehtia tilinpäätöksistä
 Tilitoimistohan hoitaa tällaiset rutiinihommat

 Eihän viljelijän tarvitse ymmärtää taloudesta mitään, sillä
 Neuvontajärjestöhän hoitaa viljelijän talouden suunnittelun

 Viljelijän tehtäväksi jää siis:

 maksaa laskunsa, mutta sen hän saa kyllä tehdä ihan itse 

 ja lainojen pois maksaminen, senkin hän saa tehdä ihan itse

 kunhan vain tuottaa ruokaa halvalla

Osaamisella maaseutu eläväksi

Eihän viljelijän tarvitse…

Palkkaa ei kuulemma tarvitsekaan saada 
 ”kunhan vain saa jotenkin ruoan pöytään ja Myellit maksettua”

 ”jotta saapi jonkinlaisen eläkkeen aikanaan” 

 ”ja kun lainat saa työnnettyä jatkajan syliin tilan perintönä, mitä tässä muuta enää tarvitaan”

 ”tämähän on elämäntapa, ei se palkka niin tärkeä asia ole”
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Lainat keskittyvät entistä selvemmin

Osaamisella maaseutu eläväksi

Maatilojen todellinen velka yli 6 - 7 mrd€
Mikä on maatilojen todellinen velkamäärä

 sisältää vähintään pankkilainat sekä osamaksulainat

Mutta entäpä ne kaikki muut velat:
 kausirahoitukset (Agriraha, K‐rahoitus, jne.)

 eläinluotot
 sukulaislainat
maksamattomat laskut

 otetut tiliennakot
 ulosotot

Kotieläintuotannossa on kiinni suuria pääomia, mutta eläinluotot, agrirahat yms. on 
luokiteltu lyhytaikaisiin ostovelkoihin, joten ne eivät näy tilastoissa

‐ vaikka ovatkin tosiasiallisesti pitkäaikaisia velkoja
 nykyinen tuotannon kannattavuus ei kykene takaamaan tuotantoon sijoitetulle pääomalle läheskään 

riittävää korvausta 
Pankinjohtajan kommentti sikatilan investointiin liittyvään luottopyyntöön:

”Laita sinä Osmo itse nimesi tähän velkapaperiin tilan puolesta”, 
jos tämä kerran niin hyvää hommaa on” 

Osaamisella maaseutu eläväksi

Mistä ongelma syntyy
 Lihatalon ”ohjeet” investointilaskelmia varten:

 annetaan valmis ”myyntikatelaskelma”

 käytettävä tuottajahinta lähes aina se kuuluisa ”parhaan neljänneksen” hinta

 keskipainot ”parhaan neljänneksen” painoja

 laskelmaan sisällytetty ”laatukerroin” aiheutti kritiikkiä: 
 ruhohylkäykset sekä kuolleiden eläinten määrä huomioidaan esim. kertoimella 0,92 – 0,96

 kaikkien eläinten päiväkasvut eivät vain ole huippuluokkaa

 Kritiikkinsä ansaitsee myös osaamaton laskijakaarti
 kaikilla ei ole riittävää tietomäärää isojen investointilaskelmien laatimiseksi

 mukaillaan tilan toiveita: ”mitä me sitten tehdään, jos me ei saada investoida”

 Ely taas luottaa siihen, että jos pankki myöntää luottolupauksen, kohde on yleensä järkevä
 paine pankkien rahoituksen suhteen kovaa

 vaikka tilojen omarahoitusosuus on käytännössä nolla

Osaamisella maaseutu eläväksi

Ongelmia tuupitaan tulevaisuuteen
Ongelmallisimmat tilanteet syntyvät yleensä n. 5 vuotta investoinnin jälkeen, ellei siinä välissä 
tehdä uutta investointia, joka puolestaan siirtää ongelman laukeamista taas muutamalla vuodella 
Tilan todellista kannattavuuden arviointia vaikeuttavat tekijät:
 peräkkäiset investointiavustukset
 korkotukilainan pitkä takaisinmaksuaika, jopa 8 vuoden lyhennysvapaat

 todellinen laina‐aika voi olla jopa 22 ‐ 24 vuotta

 limiittiä kasvatetaan, jos pankki ei voi enää myöntää lisää pitkäaikaista lainaa
 rehut ostetaan kausiluotoilla, jotka vääristävät tilojen ostokäyttäytymistä
 eläinluotto kasvaa yli eläinten todellisen arvon

 eläinluoton maksuaika 4 – 6 kk eläimen elinikää pidempi

 teurastili on ehditty jo käyttää muihin välttämättömiin menoihin

 eläinluottoa ei yleensä kyetä lyhentämään tulorahoituksella 

 lihatalojen investointilisät antavat helposti väärän kuvan tuotannon kannattavuudesta 
 tarkoitus on hyvä, mutta investointilisää ei yleensä kyetä käyttämään siihen, mihin se on tarkoitettu

 heikkoa kannattavuutta ”paikataan” pitkillä laina‐ajoilla

Osaamisella maaseutu eläväksi

Kaikki ei mene kuin Strömsössä
Vuokrapellot: 
 vuokralainen joutuu liian usein kunnostamaan vuokralle saamansa pellon itse, jolloin pellon tuottokyky paranee vasta 

3‐5 vuoden kuluttua haluttuun tasoon

Konerikot, vahingot:
 vahinkoja varten on vakuutukset, mutta yli 10 vuotta vanhoille koneille ei yleensä konerikkovakuutusta enää saa

 tuottajahinnan määrittelyssä ei ole huomioitu särkymisen varaa

Investoinnit: 
 ostetut koneet eivät toimikaan luvatulla tavalla, ja konemyyjä piiloutuu pykäläviidakon taakse (olettaen, että ei se viljelijä 

kuitenkaan jaksa lähteä asiasta käräjöimään)

 virheet rakentamisessa tai salaojituksissa

 viljelijä luottaa siihen, että alan ammattilainen osaa asiansa

 mutta entäpä jos ei osaakaan, kuka kantaa vastuun ja maksaa viulut

Käräjöinnin kulut:
 jos viljelijä yleensä uskaltaa ja jaksaa lähetä peräämään oikeuksiaan käräjöimällä, vastapuoli marssittaa saliin 

asianajajien armeijan, jolla viljelijästä itsestään tehdään syyllinen

Ulkomaalaislaki
 Käynyt monelle kotieläintilalle todella kalliiksi

Osaamisella maaseutu eläväksi

Puuttuvat peltotuet kaupan kautta kuluttajalle?
Naudanlihan ja maidontuotannon osalta tuottajahinta perustuu olettamukseen:

 tilalla on käytettävissään riittävä määrä tukikelpoista peltoa 

 käytännössä tämä tarkoittaa alaa, joka vähintään tarvitaan nautaeläinten karkean rehun tuottamiseen (maito 
ja nauta)

Tukikelpoinen peltoala
 jos tilalta puuttuu esim. 25% peltoalalta tuki kokonaan, sen vaikutus tilan tulonmuodostukseen on selkeä: 

 tukikelvoton peltoala x n. 570 €/ha

 100 ha tilalla tämä tarkoittaa 25 ha x 570 €/ha = n. 14 250 € menetystä JOKA VUOSI

 ravitermein tämä voisi tarkoittaa jokaisen kilpailun osalta n. 200 m takamatkaa

 jalostava teollisuus ‐> kauppa ‐> kuluttaja kuittaa itselleen myös saamatta jääneen tuen

 koska tuottajahinta perustuu olettamukseen, että tila saa karkearehualalleen täydet peltotuet

 Nykyiset, tukikelvottomat pellot tulisi  ehdottomasti saada tukien piiriin

 ja samalla pankit sopivat, että pellon ostoja rahoitetaan enintään 7000 euroon asti per ostohehtaari

 ylimenevän osuuden ostaja saa maksaa omasta pussistaan, jos kykenee…

Osaamisella maaseutu eläväksi
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Puuttuvat peltotuet kaupan kautta kuluttajalle?
Naudanlihan ja maidontuotannon osalta tuottajahinta perustuu olettamukseen:

 tilalla on käytettävissään riittävä määrä tukikelpoista peltoa 

 käytännössä tämä tarkoittaa alaa, joka vähintään tarvitaan nautaeläinten karkean rehun tuottamiseen (maito 
ja nauta)

Tukikelpoinen peltoala
 jos tilalta puuttuu esim. 25% peltoalalta tuki kokonaan, sen vaikutus tilan tulonmuodostukseen on selkeä: 

 tukikelvoton peltoala x n. 570 €/ha

 100 ha tilalla tämä tarkoittaa 25 ha x 570 €/ha = n. 14 250 € menetystä JOKA VUOSI

 ravitermein tämä voisi tarkoittaa jokaisen kilpailun osalta n. 200 m takamatkaa

 jalostava teollisuus ‐> kauppa ‐> kuluttaja kuittaa itselleen myös saamatta jääneen tuen

 koska tuottajahinta perustuu olettamukseen, että tila saa karkearehualalleen täydet peltotuet

 Nykyiset, tukikelvottomat pellot tulisi  ehdottomasti saada tukien piiriin

 ja samalla pankit sopivat, että pellon ostoja rahoitetaan enintään 7000 euroon asti per ostohehtaari

 ylimenevän osuuden ostaja saa maksaa omasta pussistaan, jos kykenee…

Osaamisella maaseutu eläväksi
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Lainat keskittyvät entistä selvemmin

Osaamisella maaseutu eläväksi

Maatilojen todellinen velka yli 6 - 7 mrd€
Mikä on maatilojen todellinen velkamäärä

 sisältää vähintään pankkilainat sekä osamaksulainat

Mutta entäpä ne kaikki muut velat:
 kausirahoitukset (Agriraha, K‐rahoitus, jne.)

 eläinluotot
 sukulaislainat
maksamattomat laskut

 otetut tiliennakot
 ulosotot

Kotieläintuotannossa on kiinni suuria pääomia, mutta eläinluotot, agrirahat yms. on 
luokiteltu lyhytaikaisiin ostovelkoihin, joten ne eivät näy tilastoissa

‐ vaikka ovatkin tosiasiallisesti pitkäaikaisia velkoja
 nykyinen tuotannon kannattavuus ei kykene takaamaan tuotantoon sijoitetulle pääomalle läheskään 

riittävää korvausta 
Pankinjohtajan kommentti sikatilan investointiin liittyvään luottopyyntöön:

”Laita sinä Osmo itse nimesi tähän velkapaperiin tilan puolesta”, 
jos tämä kerran niin hyvää hommaa on” 

Osaamisella maaseutu eläväksi

Mistä ongelma syntyy
 Lihatalon ”ohjeet” investointilaskelmia varten:

 annetaan valmis ”myyntikatelaskelma”

 käytettävä tuottajahinta lähes aina se kuuluisa ”parhaan neljänneksen” hinta

 keskipainot ”parhaan neljänneksen” painoja

 laskelmaan sisällytetty ”laatukerroin” aiheutti kritiikkiä: 
 ruhohylkäykset sekä kuolleiden eläinten määrä huomioidaan esim. kertoimella 0,92 – 0,96

 kaikkien eläinten päiväkasvut eivät vain ole huippuluokkaa

 Kritiikkinsä ansaitsee myös osaamaton laskijakaarti
 kaikilla ei ole riittävää tietomäärää isojen investointilaskelmien laatimiseksi

 mukaillaan tilan toiveita: ”mitä me sitten tehdään, jos me ei saada investoida”

 Ely taas luottaa siihen, että jos pankki myöntää luottolupauksen, kohde on yleensä järkevä
 paine pankkien rahoituksen suhteen kovaa

 vaikka tilojen omarahoitusosuus on käytännössä nolla

Osaamisella maaseutu eläväksi

Ongelmia tuupitaan tulevaisuuteen
Ongelmallisimmat tilanteet syntyvät yleensä n. 5 vuotta investoinnin jälkeen, ellei siinä välissä 
tehdä uutta investointia, joka puolestaan siirtää ongelman laukeamista taas muutamalla vuodella 
Tilan todellista kannattavuuden arviointia vaikeuttavat tekijät:
 peräkkäiset investointiavustukset
 korkotukilainan pitkä takaisinmaksuaika, jopa 8 vuoden lyhennysvapaat

 todellinen laina‐aika voi olla jopa 22 ‐ 24 vuotta

 limiittiä kasvatetaan, jos pankki ei voi enää myöntää lisää pitkäaikaista lainaa
 rehut ostetaan kausiluotoilla, jotka vääristävät tilojen ostokäyttäytymistä
 eläinluotto kasvaa yli eläinten todellisen arvon

 eläinluoton maksuaika 4 – 6 kk eläimen elinikää pidempi

 teurastili on ehditty jo käyttää muihin välttämättömiin menoihin

 eläinluottoa ei yleensä kyetä lyhentämään tulorahoituksella 

 lihatalojen investointilisät antavat helposti väärän kuvan tuotannon kannattavuudesta 
 tarkoitus on hyvä, mutta investointilisää ei yleensä kyetä käyttämään siihen, mihin se on tarkoitettu

 heikkoa kannattavuutta ”paikataan” pitkillä laina‐ajoilla

Osaamisella maaseutu eläväksi

Kaikki ei mene kuin Strömsössä
Vuokrapellot: 
 vuokralainen joutuu liian usein kunnostamaan vuokralle saamansa pellon itse, jolloin pellon tuottokyky paranee vasta 

3‐5 vuoden kuluttua haluttuun tasoon

Konerikot, vahingot:
 vahinkoja varten on vakuutukset, mutta yli 10 vuotta vanhoille koneille ei yleensä konerikkovakuutusta enää saa

 tuottajahinnan määrittelyssä ei ole huomioitu särkymisen varaa

Investoinnit: 
 ostetut koneet eivät toimikaan luvatulla tavalla, ja konemyyjä piiloutuu pykäläviidakon taakse (olettaen, että ei se viljelijä 

kuitenkaan jaksa lähteä asiasta käräjöimään)

 virheet rakentamisessa tai salaojituksissa

 viljelijä luottaa siihen, että alan ammattilainen osaa asiansa

 mutta entäpä jos ei osaakaan, kuka kantaa vastuun ja maksaa viulut

Käräjöinnin kulut:
 jos viljelijä yleensä uskaltaa ja jaksaa lähetä peräämään oikeuksiaan käräjöimällä, vastapuoli marssittaa saliin 

asianajajien armeijan, jolla viljelijästä itsestään tehdään syyllinen

Ulkomaalaislaki
 Käynyt monelle kotieläintilalle todella kalliiksi
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Parhaan neljänneksen tila investoi
Pohjana Spv 2016 maltillisella 260 000 € kauppahinnalla (= jatkajan pohjavelka)

 Investoitu uusi, Ternistä Teuraaksi‐tuotantoyksikkö, 340 eläinpaikkaa

Elyn hyväksytty kustannus on noin 340 x 2200 € = 748 000 €, todellinen kustannustaso 340 x 2600 = 884 000 € 
 sis. lietesäiliön, mutta ei laakasiiloja eikä mitään tuotannon koneita 

 laakasiilot n. 65 000 €, alv 0%, apekärry n. 45 000 €, alv 0% = 110 000 €

Investointi yhteensä n.  994 000 €, alv 0%
 avustus 35% =  n. 300 300 € (0.35 x  858 000 €)

 korkotukilaina 60% = n. 514 800 €, maksuaikaa 15 v, korko 1% (0,6 x 858 000 €)

Käyttöpääoman tarve:
 tuotantoon sitoutuneet kulut vähintään  340 * 300 € = n. 102 000 €  

 eläinluotto 340 x 180 €/kpl = 61 200 € + alv 24% = n. 75 000 €

Välttämättömät muut konehankinnat vähintään 30 000 €, alv 0% 
Todellinen pääoman/velan tarve:

 994 000 € ‐ 300 300 € + 102 000 + 75 000 + 30 000 = n. 900 000 €

Ja kun kuuntelet rakennustarvikemyyjiä, investoinnin hinnaksi mielletään:
Rakennuksen kustannusarvio miinus saadut avustukset, eli
858 000 euroa miinus avustus 300 300 euroa = 557 700 euroa, hallelujaa!!!

(tee hankintapäätös tänään – ehdit katua sitten myöhemmin)

Osaamisella maaseutu eläväksi

Se kuuluisa paras neljännes
Onko niin, että vain ”Paras neljännes” kykenee jatkamaan tulevaisuudessa tuotantoa. Ja 
miten määritellään ”Paras neljännes”?

 kokoluokaltaan paras (vain suuri on kaunista)

 tuotokseltaan paras (päiväkasvut, keskituotokset, kiertonopeudet)

maksukyvyltään paras (pienikin tila voi pärjätä tässä kisassa)

mukautumiskyvyltään paras (kestää tuottajahinnan sekä tuotantopanosten suuriakin muutoksia)

Mutta totta on sekin, että tarvitsemme ruoan tuottamiseen myös niitä keskitason kahta puolta olevia 
tiloja, heikoimmat tulevat armotta putoamaan kyydistä 

Paras neljännes ei yksin kykene ruokahuoltoamme varmistamaan, mutta jos tuottajahinta on 
määritelty parhaan neljänneksen mukaan, miten käy keskitason tuottajan?

Osaamisella maaseutu eläväksi

Nälkä on kaukainen vieras – vai onko?

Vuoden 2030 jälkeen käsissämme on ensimmäinen 

todellinen ruokakriisi ja
huoltovarmuus kyseenalaistuu

Vuoden 2050 jälkeen ruoka on enää hyvätuloisten oikeus

 ruoan hinta nousee merkittävästi
 vain korkeintaan 30%:lla väestöstä on varaa maksaa ruoasta pyydetty hinta

 Pohjoisen Euroopan ruoantuotantoalueet  tulevat olemaan öljykenttiäkin arvokkaampia

 anarkia alkaa viiden syömättömän aterian jälkeen

Johannes Virolainen: ”ruoka suussa ei kannata viljelijää arvostella”

Osaamisella maaseutu eläväksi

Heikkoutena tilojen kannattavuus

Heikkoutena kannattavuus, tutkija Kalle Hoppula, Luke
 Suomessa maatilojen määrän kehityskäyrä on ollut laskeva jo vuosia. Viimeisen parin vuoden 

aikana lasku on hieman tasaantunut, muttei kuitenkaan pysähtynyt. Lopettavat maatilat 
huolestuttavat Kalle Hoppulaa.

 Jos tätä menoa jatketaan, niin ongelmia tulee

 Hoppulan mukaan suomalaisen maatalouden heikkoutena on alan yleinen heikko 
kannattavuus. Taloudellisista syistä alas ajettu maatalous on vaikeaa ja hidasta herättää 
takaisin henkiin. Alusta aloittaminen on lisäksi kallista.

Osaamisella maaseutu eläväksi

Toteamuksia – kassa 100 000 € miinuksella

Kotimaan uutiset

Jopa sadat maanviljelijät käyneet itsemurhan partaalla ‐ ”Pelkoa, ahdistusta, itseinhoa ja 
katkeruutta”, Keskiviikko 18.10.2017 klo 08:06 
 Asiantuntijat yllättyivät maanviljelijöiden syvistä ongelmista. Yli 1 200 viljelijää on hakenut apua tänä vuonna. 

Jopa sadat maanviljelijät ovat harkinneet itsemurhaa, arvioi maanviljelijöiden ongelmia työkseen ratkova 
Eija Tammela.

 Hän sanoo, että monilla tiloilla ongelmat ovat ryöstäytyneet viime vuosien aikana niin pahoiksi, että 
itsemurha voi tuntua ainoalta vapauttavalta vaihtoehdolta.

 Moni viljelijä painii talousongelmien kanssa. Syksyn surkea sato on ajamassa monia viljelijöitä entistä 
ahtaammalle. Tyypillisellä Tammelan asiakkaalla voi olla maksamattomia tai jopa avaamattomia laskuja lähes 
100 000 euron edestä, maitotilallisella maitotili miinuksella, kun luottoa ei muuten enää saa, parisuhde 
ajautunut umpikujaan

Osaamisella maaseutu eläväksi

Investoinnit keskitettävä vain kannattaviin kohteisiin

Investointeihin rahaa riittää…. 
 kannattavat kohteet on kyettävä erottamaan epäkelvoista kohteista 

 Mutta onko neuvojilla kykyä seuloa massasta kannattavat kohteet?

Mutta miksi kannattamatonta tuotantoa edelleen sitten yhä lainoitetaan?
 elintarvikkeiden jatkojalostajien ja kaupan on saatava raaka‐aineensa halvalla –

 siksi investoinneista on pidettävä huolta, mutta kenen ehdoilla? 

 tiloilla tehdään liian usein lyhytkestoisia investointeja, jolloin

 pitkäkestoiset investoinnit kärsivät 

mutta kuka maksaa tästä kaikesta liian kalliin hinnan ‐ tuottaja

Paljonko tilastoja vääristää se, että tiloilla on säästetty ja säästetty –
 tuotantokustannus per yksikkö vääristyy, sillä jatkuva vyön kiristäminen vie pohjan kestävältä 

tuotannolta

Osaamisella maaseutu eläväksi
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 Mutta onko neuvojilla kykyä seuloa massasta kannattavat kohteet?

Mutta miksi kannattamatonta tuotantoa edelleen sitten yhä lainoitetaan?
 elintarvikkeiden jatkojalostajien ja kaupan on saatava raaka‐aineensa halvalla –

 siksi investoinneista on pidettävä huolta, mutta kenen ehdoilla? 

 tiloilla tehdään liian usein lyhytkestoisia investointeja, jolloin

 pitkäkestoiset investoinnit kärsivät 

mutta kuka maksaa tästä kaikesta liian kalliin hinnan ‐ tuottaja

Paljonko tilastoja vääristää se, että tiloilla on säästetty ja säästetty –
 tuotantokustannus per yksikkö vääristyy, sillä jatkuva vyön kiristäminen vie pohjan kestävältä 

tuotannolta

Osaamisella maaseutu eläväksi
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Parhaan neljänneksen tila investoi
Pohjana Spv 2016 maltillisella 260 000 € kauppahinnalla (= jatkajan pohjavelka)

 Investoitu uusi, Ternistä Teuraaksi‐tuotantoyksikkö, 340 eläinpaikkaa

Elyn hyväksytty kustannus on noin 340 x 2200 € = 748 000 €, todellinen kustannustaso 340 x 2600 = 884 000 € 
 sis. lietesäiliön, mutta ei laakasiiloja eikä mitään tuotannon koneita 

 laakasiilot n. 65 000 €, alv 0%, apekärry n. 45 000 €, alv 0% = 110 000 €

Investointi yhteensä n.  994 000 €, alv 0%
 avustus 35% =  n. 300 300 € (0.35 x  858 000 €)

 korkotukilaina 60% = n. 514 800 €, maksuaikaa 15 v, korko 1% (0,6 x 858 000 €)

Käyttöpääoman tarve:
 tuotantoon sitoutuneet kulut vähintään  340 * 300 € = n. 102 000 €  

 eläinluotto 340 x 180 €/kpl = 61 200 € + alv 24% = n. 75 000 €

Välttämättömät muut konehankinnat vähintään 30 000 €, alv 0% 
Todellinen pääoman/velan tarve:

 994 000 € ‐ 300 300 € + 102 000 + 75 000 + 30 000 = n. 900 000 €

Ja kun kuuntelet rakennustarvikemyyjiä, investoinnin hinnaksi mielletään:
Rakennuksen kustannusarvio miinus saadut avustukset, eli
858 000 euroa miinus avustus 300 300 euroa = 557 700 euroa, hallelujaa!!!

(tee hankintapäätös tänään – ehdit katua sitten myöhemmin)

Osaamisella maaseutu eläväksi

Se kuuluisa paras neljännes
Onko niin, että vain ”Paras neljännes” kykenee jatkamaan tulevaisuudessa tuotantoa. Ja 
miten määritellään ”Paras neljännes”?

 kokoluokaltaan paras (vain suuri on kaunista)

 tuotokseltaan paras (päiväkasvut, keskituotokset, kiertonopeudet)

maksukyvyltään paras (pienikin tila voi pärjätä tässä kisassa)

mukautumiskyvyltään paras (kestää tuottajahinnan sekä tuotantopanosten suuriakin muutoksia)

Mutta totta on sekin, että tarvitsemme ruoan tuottamiseen myös niitä keskitason kahta puolta olevia 
tiloja, heikoimmat tulevat armotta putoamaan kyydistä 

Paras neljännes ei yksin kykene ruokahuoltoamme varmistamaan, mutta jos tuottajahinta on 
määritelty parhaan neljänneksen mukaan, miten käy keskitason tuottajan?

Osaamisella maaseutu eläväksi

Nälkä on kaukainen vieras – vai onko?

Vuoden 2030 jälkeen käsissämme on ensimmäinen 

todellinen ruokakriisi ja
huoltovarmuus kyseenalaistuu

Vuoden 2050 jälkeen ruoka on enää hyvätuloisten oikeus

 ruoan hinta nousee merkittävästi
 vain korkeintaan 30%:lla väestöstä on varaa maksaa ruoasta pyydetty hinta

 Pohjoisen Euroopan ruoantuotantoalueet  tulevat olemaan öljykenttiäkin arvokkaampia

 anarkia alkaa viiden syömättömän aterian jälkeen

Johannes Virolainen: ”ruoka suussa ei kannata viljelijää arvostella”

Osaamisella maaseutu eläväksi

Heikkoutena tilojen kannattavuus

Heikkoutena kannattavuus, tutkija Kalle Hoppula, Luke
 Suomessa maatilojen määrän kehityskäyrä on ollut laskeva jo vuosia. Viimeisen parin vuoden 

aikana lasku on hieman tasaantunut, muttei kuitenkaan pysähtynyt. Lopettavat maatilat 
huolestuttavat Kalle Hoppulaa.

 Jos tätä menoa jatketaan, niin ongelmia tulee

 Hoppulan mukaan suomalaisen maatalouden heikkoutena on alan yleinen heikko 
kannattavuus. Taloudellisista syistä alas ajettu maatalous on vaikeaa ja hidasta herättää 
takaisin henkiin. Alusta aloittaminen on lisäksi kallista.

Osaamisella maaseutu eläväksi

Toteamuksia – kassa 100 000 € miinuksella

Kotimaan uutiset

Jopa sadat maanviljelijät käyneet itsemurhan partaalla ‐ ”Pelkoa, ahdistusta, itseinhoa ja 
katkeruutta”, Keskiviikko 18.10.2017 klo 08:06 
 Asiantuntijat yllättyivät maanviljelijöiden syvistä ongelmista. Yli 1 200 viljelijää on hakenut apua tänä vuonna. 

Jopa sadat maanviljelijät ovat harkinneet itsemurhaa, arvioi maanviljelijöiden ongelmia työkseen ratkova 
Eija Tammela.

 Hän sanoo, että monilla tiloilla ongelmat ovat ryöstäytyneet viime vuosien aikana niin pahoiksi, että 
itsemurha voi tuntua ainoalta vapauttavalta vaihtoehdolta.

 Moni viljelijä painii talousongelmien kanssa. Syksyn surkea sato on ajamassa monia viljelijöitä entistä 
ahtaammalle. Tyypillisellä Tammelan asiakkaalla voi olla maksamattomia tai jopa avaamattomia laskuja lähes 
100 000 euron edestä, maitotilallisella maitotili miinuksella, kun luottoa ei muuten enää saa, parisuhde 
ajautunut umpikujaan

Osaamisella maaseutu eläväksi

Investoinnit keskitettävä vain kannattaviin kohteisiin

Investointeihin rahaa riittää…. 
 kannattavat kohteet on kyettävä erottamaan epäkelvoista kohteista 

 Mutta onko neuvojilla kykyä seuloa massasta kannattavat kohteet?

Mutta miksi kannattamatonta tuotantoa edelleen sitten yhä lainoitetaan?
 elintarvikkeiden jatkojalostajien ja kaupan on saatava raaka‐aineensa halvalla –

 siksi investoinneista on pidettävä huolta, mutta kenen ehdoilla? 

 tiloilla tehdään liian usein lyhytkestoisia investointeja, jolloin

 pitkäkestoiset investoinnit kärsivät 

mutta kuka maksaa tästä kaikesta liian kalliin hinnan ‐ tuottaja

Paljonko tilastoja vääristää se, että tiloilla on säästetty ja säästetty –
 tuotantokustannus per yksikkö vääristyy, sillä jatkuva vyön kiristäminen vie pohjan kestävältä 

tuotannolta

Osaamisella maaseutu eläväksi



34 

9.11.2017

3

Parhaan neljänneksen tila investoi
Pohjana Spv 2016 maltillisella 260 000 € kauppahinnalla (= jatkajan pohjavelka)

 Investoitu uusi, Ternistä Teuraaksi‐tuotantoyksikkö, 340 eläinpaikkaa

Elyn hyväksytty kustannus on noin 340 x 2200 € = 748 000 €, todellinen kustannustaso 340 x 2600 = 884 000 € 
 sis. lietesäiliön, mutta ei laakasiiloja eikä mitään tuotannon koneita 

 laakasiilot n. 65 000 €, alv 0%, apekärry n. 45 000 €, alv 0% = 110 000 €

Investointi yhteensä n.  994 000 €, alv 0%
 avustus 35% =  n. 300 300 € (0.35 x  858 000 €)

 korkotukilaina 60% = n. 514 800 €, maksuaikaa 15 v, korko 1% (0,6 x 858 000 €)

Käyttöpääoman tarve:
 tuotantoon sitoutuneet kulut vähintään  340 * 300 € = n. 102 000 €  

 eläinluotto 340 x 180 €/kpl = 61 200 € + alv 24% = n. 75 000 €

Välttämättömät muut konehankinnat vähintään 30 000 €, alv 0% 
Todellinen pääoman/velan tarve:

 994 000 € ‐ 300 300 € + 102 000 + 75 000 + 30 000 = n. 900 000 €

Ja kun kuuntelet rakennustarvikemyyjiä, investoinnin hinnaksi mielletään:
Rakennuksen kustannusarvio miinus saadut avustukset, eli
858 000 euroa miinus avustus 300 300 euroa = 557 700 euroa, hallelujaa!!!

(tee hankintapäätös tänään – ehdit katua sitten myöhemmin)

Osaamisella maaseutu eläväksi

Se kuuluisa paras neljännes
Onko niin, että vain ”Paras neljännes” kykenee jatkamaan tulevaisuudessa tuotantoa. Ja 
miten määritellään ”Paras neljännes”?

 kokoluokaltaan paras (vain suuri on kaunista)

 tuotokseltaan paras (päiväkasvut, keskituotokset, kiertonopeudet)

maksukyvyltään paras (pienikin tila voi pärjätä tässä kisassa)

mukautumiskyvyltään paras (kestää tuottajahinnan sekä tuotantopanosten suuriakin muutoksia)

Mutta totta on sekin, että tarvitsemme ruoan tuottamiseen myös niitä keskitason kahta puolta olevia 
tiloja, heikoimmat tulevat armotta putoamaan kyydistä 

Paras neljännes ei yksin kykene ruokahuoltoamme varmistamaan, mutta jos tuottajahinta on 
määritelty parhaan neljänneksen mukaan, miten käy keskitason tuottajan?

Osaamisella maaseutu eläväksi

Nälkä on kaukainen vieras – vai onko?

Vuoden 2030 jälkeen käsissämme on ensimmäinen 

todellinen ruokakriisi ja
huoltovarmuus kyseenalaistuu

Vuoden 2050 jälkeen ruoka on enää hyvätuloisten oikeus

 ruoan hinta nousee merkittävästi
 vain korkeintaan 30%:lla väestöstä on varaa maksaa ruoasta pyydetty hinta

 Pohjoisen Euroopan ruoantuotantoalueet  tulevat olemaan öljykenttiäkin arvokkaampia

 anarkia alkaa viiden syömättömän aterian jälkeen

Johannes Virolainen: ”ruoka suussa ei kannata viljelijää arvostella”

Osaamisella maaseutu eläväksi

Heikkoutena tilojen kannattavuus

Heikkoutena kannattavuus, tutkija Kalle Hoppula, Luke
 Suomessa maatilojen määrän kehityskäyrä on ollut laskeva jo vuosia. Viimeisen parin vuoden 

aikana lasku on hieman tasaantunut, muttei kuitenkaan pysähtynyt. Lopettavat maatilat 
huolestuttavat Kalle Hoppulaa.

 Jos tätä menoa jatketaan, niin ongelmia tulee

 Hoppulan mukaan suomalaisen maatalouden heikkoutena on alan yleinen heikko 
kannattavuus. Taloudellisista syistä alas ajettu maatalous on vaikeaa ja hidasta herättää 
takaisin henkiin. Alusta aloittaminen on lisäksi kallista.

Osaamisella maaseutu eläväksi

Toteamuksia – kassa 100 000 € miinuksella

Kotimaan uutiset

Jopa sadat maanviljelijät käyneet itsemurhan partaalla ‐ ”Pelkoa, ahdistusta, itseinhoa ja 
katkeruutta”, Keskiviikko 18.10.2017 klo 08:06 
 Asiantuntijat yllättyivät maanviljelijöiden syvistä ongelmista. Yli 1 200 viljelijää on hakenut apua tänä vuonna. 

Jopa sadat maanviljelijät ovat harkinneet itsemurhaa, arvioi maanviljelijöiden ongelmia työkseen ratkova 
Eija Tammela.

 Hän sanoo, että monilla tiloilla ongelmat ovat ryöstäytyneet viime vuosien aikana niin pahoiksi, että 
itsemurha voi tuntua ainoalta vapauttavalta vaihtoehdolta.

 Moni viljelijä painii talousongelmien kanssa. Syksyn surkea sato on ajamassa monia viljelijöitä entistä 
ahtaammalle. Tyypillisellä Tammelan asiakkaalla voi olla maksamattomia tai jopa avaamattomia laskuja lähes 
100 000 euron edestä, maitotilallisella maitotili miinuksella, kun luottoa ei muuten enää saa, parisuhde 
ajautunut umpikujaan

Osaamisella maaseutu eläväksi

Investoinnit keskitettävä vain kannattaviin kohteisiin

Investointeihin rahaa riittää…. 
 kannattavat kohteet on kyettävä erottamaan epäkelvoista kohteista 

 Mutta onko neuvojilla kykyä seuloa massasta kannattavat kohteet?

Mutta miksi kannattamatonta tuotantoa edelleen sitten yhä lainoitetaan?
 elintarvikkeiden jatkojalostajien ja kaupan on saatava raaka‐aineensa halvalla –

 siksi investoinneista on pidettävä huolta, mutta kenen ehdoilla? 

 tiloilla tehdään liian usein lyhytkestoisia investointeja, jolloin

 pitkäkestoiset investoinnit kärsivät 

mutta kuka maksaa tästä kaikesta liian kalliin hinnan ‐ tuottaja

Paljonko tilastoja vääristää se, että tiloilla on säästetty ja säästetty –
 tuotantokustannus per yksikkö vääristyy, sillä jatkuva vyön kiristäminen vie pohjan kestävältä 

tuotannolta

Osaamisella maaseutu eläväksi

9.11.2017

3

Parhaan neljänneksen tila investoi
Pohjana Spv 2016 maltillisella 260 000 € kauppahinnalla (= jatkajan pohjavelka)

 Investoitu uusi, Ternistä Teuraaksi‐tuotantoyksikkö, 340 eläinpaikkaa

Elyn hyväksytty kustannus on noin 340 x 2200 € = 748 000 €, todellinen kustannustaso 340 x 2600 = 884 000 € 
 sis. lietesäiliön, mutta ei laakasiiloja eikä mitään tuotannon koneita 

 laakasiilot n. 65 000 €, alv 0%, apekärry n. 45 000 €, alv 0% = 110 000 €

Investointi yhteensä n.  994 000 €, alv 0%
 avustus 35% =  n. 300 300 € (0.35 x  858 000 €)

 korkotukilaina 60% = n. 514 800 €, maksuaikaa 15 v, korko 1% (0,6 x 858 000 €)

Käyttöpääoman tarve:
 tuotantoon sitoutuneet kulut vähintään  340 * 300 € = n. 102 000 €  

 eläinluotto 340 x 180 €/kpl = 61 200 € + alv 24% = n. 75 000 €

Välttämättömät muut konehankinnat vähintään 30 000 €, alv 0% 
Todellinen pääoman/velan tarve:

 994 000 € ‐ 300 300 € + 102 000 + 75 000 + 30 000 = n. 900 000 €

Ja kun kuuntelet rakennustarvikemyyjiä, investoinnin hinnaksi mielletään:
Rakennuksen kustannusarvio miinus saadut avustukset, eli
858 000 euroa miinus avustus 300 300 euroa = 557 700 euroa, hallelujaa!!!

(tee hankintapäätös tänään – ehdit katua sitten myöhemmin)

Osaamisella maaseutu eläväksi

Se kuuluisa paras neljännes
Onko niin, että vain ”Paras neljännes” kykenee jatkamaan tulevaisuudessa tuotantoa. Ja 
miten määritellään ”Paras neljännes”?

 kokoluokaltaan paras (vain suuri on kaunista)

 tuotokseltaan paras (päiväkasvut, keskituotokset, kiertonopeudet)

maksukyvyltään paras (pienikin tila voi pärjätä tässä kisassa)

mukautumiskyvyltään paras (kestää tuottajahinnan sekä tuotantopanosten suuriakin muutoksia)

Mutta totta on sekin, että tarvitsemme ruoan tuottamiseen myös niitä keskitason kahta puolta olevia 
tiloja, heikoimmat tulevat armotta putoamaan kyydistä 

Paras neljännes ei yksin kykene ruokahuoltoamme varmistamaan, mutta jos tuottajahinta on 
määritelty parhaan neljänneksen mukaan, miten käy keskitason tuottajan?

Osaamisella maaseutu eläväksi

Nälkä on kaukainen vieras – vai onko?

Vuoden 2030 jälkeen käsissämme on ensimmäinen 

todellinen ruokakriisi ja
huoltovarmuus kyseenalaistuu

Vuoden 2050 jälkeen ruoka on enää hyvätuloisten oikeus

 ruoan hinta nousee merkittävästi
 vain korkeintaan 30%:lla väestöstä on varaa maksaa ruoasta pyydetty hinta

 Pohjoisen Euroopan ruoantuotantoalueet  tulevat olemaan öljykenttiäkin arvokkaampia

 anarkia alkaa viiden syömättömän aterian jälkeen

Johannes Virolainen: ”ruoka suussa ei kannata viljelijää arvostella”

Osaamisella maaseutu eläväksi

Heikkoutena tilojen kannattavuus

Heikkoutena kannattavuus, tutkija Kalle Hoppula, Luke
 Suomessa maatilojen määrän kehityskäyrä on ollut laskeva jo vuosia. Viimeisen parin vuoden 

aikana lasku on hieman tasaantunut, muttei kuitenkaan pysähtynyt. Lopettavat maatilat 
huolestuttavat Kalle Hoppulaa.

 Jos tätä menoa jatketaan, niin ongelmia tulee

 Hoppulan mukaan suomalaisen maatalouden heikkoutena on alan yleinen heikko 
kannattavuus. Taloudellisista syistä alas ajettu maatalous on vaikeaa ja hidasta herättää 
takaisin henkiin. Alusta aloittaminen on lisäksi kallista.

Osaamisella maaseutu eläväksi

Toteamuksia – kassa 100 000 € miinuksella

Kotimaan uutiset

Jopa sadat maanviljelijät käyneet itsemurhan partaalla ‐ ”Pelkoa, ahdistusta, itseinhoa ja 
katkeruutta”, Keskiviikko 18.10.2017 klo 08:06 
 Asiantuntijat yllättyivät maanviljelijöiden syvistä ongelmista. Yli 1 200 viljelijää on hakenut apua tänä vuonna. 

Jopa sadat maanviljelijät ovat harkinneet itsemurhaa, arvioi maanviljelijöiden ongelmia työkseen ratkova 
Eija Tammela.

 Hän sanoo, että monilla tiloilla ongelmat ovat ryöstäytyneet viime vuosien aikana niin pahoiksi, että 
itsemurha voi tuntua ainoalta vapauttavalta vaihtoehdolta.

 Moni viljelijä painii talousongelmien kanssa. Syksyn surkea sato on ajamassa monia viljelijöitä entistä 
ahtaammalle. Tyypillisellä Tammelan asiakkaalla voi olla maksamattomia tai jopa avaamattomia laskuja lähes 
100 000 euron edestä, maitotilallisella maitotili miinuksella, kun luottoa ei muuten enää saa, parisuhde 
ajautunut umpikujaan

Osaamisella maaseutu eläväksi

Investoinnit keskitettävä vain kannattaviin kohteisiin

Investointeihin rahaa riittää…. 
 kannattavat kohteet on kyettävä erottamaan epäkelvoista kohteista 

 Mutta onko neuvojilla kykyä seuloa massasta kannattavat kohteet?

Mutta miksi kannattamatonta tuotantoa edelleen sitten yhä lainoitetaan?
 elintarvikkeiden jatkojalostajien ja kaupan on saatava raaka‐aineensa halvalla –

 siksi investoinneista on pidettävä huolta, mutta kenen ehdoilla? 

 tiloilla tehdään liian usein lyhytkestoisia investointeja, jolloin

 pitkäkestoiset investoinnit kärsivät 

mutta kuka maksaa tästä kaikesta liian kalliin hinnan ‐ tuottaja

Paljonko tilastoja vääristää se, että tiloilla on säästetty ja säästetty –
 tuotantokustannus per yksikkö vääristyy, sillä jatkuva vyön kiristäminen vie pohjan kestävältä 

tuotannolta

Osaamisella maaseutu eläväksi

9.11.2017

4

Velkoja leikataan – konkurssit kolkuttelevat

”Konkurssin jälkeen vasta kannattava tuotanto saavutetaan” 

Velkasaneerausten määrä kasvaa jatkossa merkittävästi
‐ kunhan tilat oppivat hyödyntämään tällaisiakin mahdollisuuksia

‐ Ja rohkeimmat näyttävät esimerkkiä

Samoin maatilojen konkurssien määrä tulee lisääntymään

Osaamisella maaseutu eläväksi

Miksi et sijoittaisi maatalouteen?

Jos maatalouden kannattavuus on kerran hyvää ja tuotanto kohdillaan, miksi 
lihatalot ja elintarvikkeiden jatkojalostajat eivät sitten sijoita kotieläintalouteen? 

Koska he eivät saisi maatalouteen sijoittamalleen pääomalle juuri 
minkäänlaista korvausta ja sijoituksen menettämisen riski on liian 

suuri !!!
‐ vaikka työvoimaa olisi saatavilla 4,06 € tuntihintaan

‐ vai olisiko työn hinta uuden omistajan alaisuudessa vihdoinkin 
tavoiteltu 14 €/h…

Osaamisella maaseutu eläväksi

Lihatalojen yhteinen markkinointiorganisaatio

Niin ja mikähän ihan oikeesti mahtaa estää sen, että
Atria, HkScan sekä Snellman perustaisivat yhteisen 
markkinointiorganisaation, joka kävisi tasapuolisesti kauppaa jokaisen 
lihatalon tuotteilla huomioiden kunkin lihatalon nykyiset kotimaan‐ ja 
ulkomaankaupan voimasuhteet
 jos vaikka jauhelihasta saataisiin siten kustakin 30 miljoonan kilon erästä 

YKSI euro enemmän per kg = 30 m€ per erä

 summa on likimain sama asia kuin että atrialaiselle sian‐ ja 
naudanlihantuottajalle maksettaisiin n. 10% nykyistä parempaa tuottajahintaa

 tai Hk:n ja Snellmannin vastaavat tuottajat yhteensä 

Osaamisella maaseutu eläväksi

Onko pakko – vai onko halu tuottaa näin kova

Osaamisella maaseutu eläväksi

Panostetaan osaamiseen
Tuottajaliittojen sekä –yhdistysten edustajat
 Kunkin edustajan oma osaaminen ratkaisee, minkälaisen viestin kuluttajalle maataloudesta annetaan

 jos luottamushenkilö ei itse tunne oman tilansa tuotannon ja talouden välistä riippuvuutta, maksuvalmiudesta 
puhumattakaan, on aika istuttaa edustajat opettelemaan talouden perusasiat

Tilan tuotannon ja talouden koulutuspaketti

 Koulutuksessa tarvittavat työkalut ovat jo valmiina

 Ja kouluttajaverkostokin on olemassa
 tilan perustietojen kartoitus, omaisuuserittelyt, vakuusmassat

 tilan tuottamien tuotteiden tuotantokustannusten selvittäminen

 oman tilan kannattavuuden kartoitus

 oman tilan maksuvalmiuden määrittely ja seuranta

 hyödynnetään Neuvo2020‐rahoitus

 Eikä kaiken tarvitse olla ProAgrian tuottamaa koulutusta 
 osaavia tekijöitä on muitakin, sanoo www.agrimestarit.fi

Osaamisella maaseutu eläväksi
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Yhteistyön myötä Agripolku Oy täy-
dentää Rantalaisen maatalouden 
palveluihin liittyvää osaamista maa-

talouden laskentapalveluihin ja konsultoin-
tiin liittyen. Sopimus toisaalta varmistaa 
myös nykyaikaisten taloushallinnon palve-
luiden saatavuuden Agripolun asiakkaille.

– Yhteistyö alkoi AgriHuittinen -tapah-
tumasta keväällä, jossa olimme kummatkin 
yritykset mukana. Syntyi ajatus, voisim-
meko hyödyntää toistemme palvelutar-
jontaa. Yhteistyön myötä pystymme nyt 
tarjoamaan maatalousyritykselle kattavat 
sähköiset taloushallinnon palvelut. Itse 
voin silloin keskittyä enemmän muuhun 

Talouslaskentapalveluja tuottava 
Agripolku Oy ja Rantalainen Oy 
Länsi-Suomi ovat solmineet 
yhteistyösopimuksen

toimintaan, erityisesti nyt NEUVO2020-
osion laajennuttua talouspuolelle. – Hannu 
Ala-Haavisto, Agripolku Oy

–  Agripolun yhteistyön myötä meillä 
on erittäin vahva kyky vastata maata-
lousyritysten kokonaisvaltaisen talous-
hallinnon tarpeeseen. Liiketoimintaa 
suunniteltaessa ja sen kehittämisessä 
laskennan ja suunnittelun osaavasta 
kumppanista on merkittävää taloudel-
lista hyötyä. – Anna Suominen, Ranta-
lainen Oy Länsi-Suomi

Rantalainen Oy Länsi-Suomi on Sata-
kunnan alueella toimiva 60 henkilön asian-
tuntijaorganisaatio.

Rantalainen Oy Länsi-Suomi kuuluu 
Rantalainen Yhtiöihin, joka on 1972 pe-
rustettu, auktorisoitu taloushallinnon 
palveluita tuottava konserni. Asiakkaiden 
käytettävissä on yli 500 koulutetun am-
mattilaisen osaaminen 38 paikkakunnalla 
Etelä-Suomessa. Yritys on Suomen kol-
manneksi suurin tilitoimistoketju ja suu-
rimmista ainoa aito perheyritys.

Agripolku Oy
Hannu Ala-Haavisto, tj.

      

Kuva Pixabay
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Maatalousneuvoksen tuoteperheestä löytyy

jokaiselle sopiva ratkaisu.

• viljelijälle / metsänomistajalle

• pienyrityksille

• eri yhtiömuodoille

• yhdistyksille

• tilitoimistoille

Maatalousneuvosta voi käyttää monenlaisessa

ympäristössä – omassa tietokoneessa,

lähiverkossa tai Suonentiedon SaaS-palvelussa.

Se on kokonaan uusi

jolla hoidat:

TALOUSHALLINNON

OHJELMISTO

• maa- ja metsätalouden kirjanpidon

• yrityskirjanpidon, eri yhtiömuodoilla

• veroilmoitukset ja alv-ilmoitukset verottajalle

• ostolaskut maksatukseen ja kirjanpitoon

kertakirjauksella

• laskutuksen

• palkanlaskennan

• laskutuksessa ja ostoreskontrassa sisään-

rakennettu sähköisten myyntilaskujen ja

ostolaskujen lähetys ja vastaanotto

Oma taloustieto kätevästi hallinnassa!

Puh. 017-264 2642       myynti@suonentieto.fi www.suonentieto.fi

Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden

kartoittamisessa sinua auttaa

Suonentiedon myynti.

MAATALOUSNEUVOS
SOPII KAIKILLE

2017 on julkaistu

Lataa ILMAINEN DEMOVERSIO

- ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

KoneAgriassa

osastomme on

Tervetuloa juttusille!

B109
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Agripolku Oy
• Maatalouden yhtiöittämiset
• Talouslaskelmat
   - ELY-keskusten rahoitukseen  
      vaadittavat liiketoimintasuunnitelmat
   - Budjettilaskelmat
   - Vaihtoehto ja vertailulaskelmat
   - Investointitukien hakeminen (Hyrrä)

• Maatalouden verokirjanpidot
   - Toteutetaan yhteistyössä
     Rantalainen Oy Länsi-Suomi

Hannu Ala-Haavisto 040 522 0512
hannu.ala-haavisto@agripolku.fi

www.agripolku.fi

NEUVO2020

- palvelut
Kauttamme mm.
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info@lakihakola.fi www.hm-legal.fi 044	982	0520

Olemme	yksityishenkilöiden	velkajärjestelyihin,	yritysten	ja	maatilojen	
saneerauksiin,	konkursseihin	ja	riita-asioihin	erikoistunut	asianajotoimisto.		

ASIANAJOTOIMISTO
Hakola	Oy

Asianajaja,	ekonomi,	agrologi
Mikko	Hakola

Toimipaikkamme	sijaitsevat	Helsingissä,	Kuopiossa	ja	Tampereella.

työoikeusriitoja.	Saneerauksissa	toiminta-alueenamme	on	koko	Suomi.
Hoidamme	myös	pesänselvityksiä	ja	maatilojen	perinnönjakoja	sekä	

Maanrakennus Jarmo Autio 

Maa- ja vesirakennusalan urakointia  

vuodesta 2003

K a u h a v a

Puh.  040 736 7137 Jarmo Autio

jarmo.autio@netikka.fi


