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 Tuotantokustannusten laskeminen, miten, 
miksi? 

 Keinoja kustannusten alentamiseen 

 Siemenviljelyn kannattavuus 

 Siemenviljan tuottajaksi siirtyminen talouden 
näkökulmasta 

 Oikea ote viljamarkkinoihin & hintariskin 
hallinta 
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 Johtaminen on faktojen hallintaa 

 Markkinoinnilla iso merkitys – 
tuotantokustannus luo pohjan 

 

 Silti kustannusten vieminen hintaan hankalaa 
 myyntistrategian tarve 
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 Tuotot 
◦ Tuet + myyntituotot 

 Muuttuvat kulut 
◦ Kyseisen vuoden ”ostot”, tarvikkeet, varaosat, 

polttoaineet… 

 Kiinteät kulut 
◦ Pidemmälle ajanjaksolle kohdistettavat kulut, 

koneet, rakennukset, pelto… 

 Palkkakulut 
◦ Yrittäjän tunnit X palkkavaatimus 
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 Jokaisen koneen nykyarvo erikseen 
◦ Hankintahinta ja –aika vähennettynä poistot tai 

◦ Hankintahinta ja –aika vähennettynä jäännösarvo tai 

◦ Arvio nykyarvosta 

 Yksittäisen koneen kustannus: 
Vuosittainen arvonalenema + korko sitoutuneelle 
pääomalle + korjaus- ja huoltokustannukset 

 Urakoinnin osuus pois 

 Saadaan kokonaissumma, josta €/ha 
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Lähde: Frans Johnson, 
Hushållningsselskapet 



 Laskentaperusteet samat kuin koneissa 

 Usein hankintahinta ja –aika, josta vuotuiset 
tasapoistot käyttöiän mukaan 

 Koneen ja rakennuksen erottaa usein 
jälleenmyyntiarvo (esim. lämpökeskukset, 
kuivurin koneisto…) 
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Kiinteillä kuluilla merkittävä vaikutus 
tulokseen: konekustannukset 

Lähde: Sari Peltonen 
ProAgria Lohkotietopankki 2014 
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 Mitä pellosta on maksettu? 

 Kuinka paljon pellosta saisi myymällä? 

 Pellon vuosittainen keskiarvo taulukosta? 

 

 Salaojitukseen joko todellinen arvo tai 
vuosittainen keskiarvo taulukosta 

 

  Korko pääomalle 

 +Salaojituksen poisto 
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 Viljelyyn liittyvät vuosittaiset kustannukset, 
kuten: 
◦ Vakuutukset 

◦ Neuvonta 

◦ Tiemaksut 

◦ Toimistokulut, puhelin 

◦ Markkinointikulut 

◦ Ammattikirjallisuus, lehdet, kurssit, opintomatkat 

◦ Työvaatteet 

◦ … 
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 Tuotanto-omaisuuden arvo? 

 Paljon on maksettu? 

 Paljonko saisi myymällä? 

 Voidaanko käyttää taulukoita apuna? (esim. 
pelto) 
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 Pääomalle yleisesti 5 % 

 Muodostuu riskin perusteella 

 Voidaan verrata vaihtoehtoisiin 
tuottomuotoihin (metsä, osakkeet, rahastot) 

 Tai lainakuluihin 
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 Mahdollisimman tarkkaan arvioitu työmäärä 
vuodessa 
◦ Tuotannolliset työt + johtamistyöt 

 Kertaa palkkavaatimus 

 huom. sivukulut mukaan laskelmaan 

 Suuri merkitys arvioitaessa erikoiskasvien ja 
tuotantosuunnan muutoksen taloudellista 
hyötyä 

 Yleinen käytäntö: urakointimenot muuttuviin 
kuluihin, ostettu palkkatyö tähän 
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 €/tn jokaiselle kasville  (€/ha) 

  Luo pohjan toiminnan kehittämiselle ja 
markkinoinnille 

 

 
 Lisätään vieras pääoma, saadaan:  

◦ kannattavuuskerroin  

◦ Yrittäjätulo & yrittäjän voitto 
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 Opettavaista vertailla omaa tulosta vastaavan 
kokoisiin tiloihin. Missä pärjätään, missä 
kehitettävää… 

 Tärkeää oma seuranta yhtenevillä omilla 
tiedoilla vuodesta toiseen! 

 Mahdollistaa investointien kannattavuuden 
tarkemman arvioinnin 

 Voidaan tehdä etukäteislaskelmia, tarkentuvat 
vuoden edetessä 
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Tilojen väliset erot muuttuvissa kuluissa 
vähäiset 

Lähde: Sari Peltonen 
ProAgria Lohkotietopankki 2014 
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 Koneet 
◦ Viljelykierto, kasvivalikoima 

◦ Yhteisomistus 

◦ Urakointi ristiin tai ulkopuolelle 

◦ Vuokraus, leasing 

 

 Vaihteluväli 100 – 550 €/ha! 
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 Rakennukset 
 

 

◦ Varastotilojen vuokraus 

◦ Varastoinnin minimoiminen  

(myyntisopimukset, kasvivalikoima, 

viljelykierto) 
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 Traktorin ostohinta 60 000 € 
◦ Korko 5 % = 3000 € 

◦ Myyntiarvo 30 000 € 12 vuoden päästä 

◦ Poisto = 2500 € 

◦ Yhteensä 5500 € + kunnossapitokulut 
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 Korkean ja laadukkaan sadon tavoittelusta ei 
voi tinkiä 

 Muuttuvissa kuluissa pienen marginaalin 
viilausta tehtävissä 

 Nurmet kiertoon, volyymi markkinatilanteen 
mukaan 

 Konekustannukset vs. urakointitarjoukset 

 

 

Jussi Nurkka 13.11.2014 



 Investointien muunneltavuus ja 
jälleenmyyntiarvo? (Kuivurit, varastotilat, 
energiaratkaisut…) 

 Pellon kustannuksella todella suuri merkitys 

 Markkinointi:  
◦ erikoistuminen kannattaa 

◦ Preemion ennustaminen hankalaa, tuotannon 
kannatettava myös ”tavanomaisesti” 
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Preemio 

Lisäkulut 

Tuotot Kulut 

€ 



 Ainoastaan siementuotantotilojen välillä 

 Kylvöt, puinnit, kasvinsuojelu, kuivaus, 
pakkaus 

 Sopimukset kuntoon 
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 Sadon arvo suurempi, etenkin muuttuvat 
kulut lähtökohtaisesti suurempia 
◦ Siemenkustannus, koneet, rakennukset, työmäärä 

 Viljatilitykset epävarmempia? 

  Budjetoinnin tärkeys 

 Tarkkuus tuotannossa, tarkkuus taloudessa 

 Myös pääomakulut suurempia? 
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http://barleygreenmalaysia.wordpress.com 
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 Termiinikauppa / kiinteähintainen sopimus 

 Putkihintasopimus, keskihintasopimus ym. 
muunnokset 

 Pörssijohdannaiset 

 Myyntien ja ostojen ajallinen hajautus 
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 Futuurit 
◦ 50t sopimuserä, pankin kulut muutamia euroja/tn? 
◦ Kauppa ja vastakauppa, vilja ei liiku 
◦ Vahvuuksina joustavuus (voidaan purkaa milloin vain, ei 

määrä- eikä laaturiskiä) 
◦ Matif vehnä- ja rapsifutuurit usein käyttökelpoisimpia 

 

 Optiot 
◦ Mahdollisuus käydä futuurikauppaa 
◦ Hintana preemio 
◦ Amerikkalainen vs. Eurooppalainen 

 

 Muut räätälöidyt tuotteet 
◦ Termiinit 
◦ Erilaiset yhdistelmät 
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 Basis 
◦ Pörssihinnan ja kotimaan hinnan suhde 

◦ Selvä riski johdannaiskaupassa 

◦ Valuuttariski  mahdollisesti isompi basis?  

◦ Liikkumavara historiallisen kehityksen perusteella? 

 

 

Jussi Nurkka 06.02.2014 



Jussi Nurkka 13.11.2014 

Korkein 

Matalin 

Nykyinen  

Spekulointi 

Termiini 

Optio 

? 
Tuotanto-
kustannus 

€ 

Toteutunut 

Myyntistrategia 



 Edut muun muassa: 
◦ Suurempi tuotto markkinoilta, pohjanotkahdusten 

välttäminen 

◦ Budjetoinnin tarkentuminen, maksuvalmiuden 
varmistaminen  lainoitustarpeen ennakointi, 
pienemmät rahoitusmenot, suuremmat 
rahoitustuotot 

◦ Lisää keinoja verotuksen vuosittaisten vaihteluiden 
tasaamiseen 

◦ Investointitarpeen uudelleenarviointi 
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 Perustuu aina tilakohtaisiin tietoihin: 
◦ Tuotantokustannus €/tn (kannattavuus) 

◦ Vakavaraisuus 

◦ Maksuvalmius (käteistarve) 

◦ Varastointikyky, kotoisen rehun tarve ym.? 

 Tiivis markkinaseuranta – basis selville 

 Riskiprofiili: kuinka suuri osa sadosta 
hinnoiteltu 
◦ Tavoitteellinen riski – riskinottohalun ja –kyvyn 

mukaisesti 
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 =Käytännön työkalu 

 Tilan taloudelliset lähtökohdat muuttuvat = 
markkinointisuunnitelma muuttuu 

 Minkälainen potti markkinoilta halutaan 
kerätä varmaa tuloa? (Riskiprofiili)? 

 Kuinka paljon jätetään spekuloinnin varaan? 

 Seuranta ainakin kahdesti vuodessa keväällä 
ja puintien jälkeen syksyllä 
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 Päätökset pää kylmänä 
markkinointisuunnitelman mukaan 

 Tavoitteena ei huippuhintaa, vaan 
markkinoita mukaileva hinta! 

 Tärkein työ riskin käsittäminen & käsittely 

 Työkalujen yhdisteleminen (esim. futuurit ja 
optiot yhdessä) 

 Ymmärrettävä spekuloinnin ja hintariskin 
hallinnan ero 
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Kiitos! 

Jussi Nurkka 06.02.2014 

jussi.nurkka@proagria.fi 


