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Tuotantovaihtoehtojen vertailu, esimerkiksi:
 Viljelykasvien välillä tai uuden erikoiskasvin laskenta

 Koko kasvinviljelyn kannattavuus, myös pitkässä juoksussa

 Luomuun siirtymisen laskenta

 Tuotannon laajentaminen tai supistaminen, esim. vuokrapellon kannattavuus

Tuotantokustannusten tunteminen, erit. muuttuvissa tilanteissa

Vertailuaineiston koonti yleiseksi hyödyksi ja tietolähteeksi
 ProAgrian Lohkotietopankin merkitys

Muita katelaskelmia mm. investoinnin kannattavuuslaskelmat
 Sukupolvenvaihdos

 Kone- tai rakennusinvestoinnit

 Lisäpellon ostaminen

Miksi katelaskelmia tehdään kasvitiloilla?
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Otollinen aika tuotantokustannusten laskennalle;
•Lannoitteiden hinta, vaihtoehtoiset lannoitusmenetelmät

•Polttoöljyn hinnan vaikutus 

•Glyfosaatin hinta ja saatavuus jatkossa

• Tuotantoriskin kasvu kalliiden panosten takia; lohkovalinta ja riskin 
minimointi

•Hintasuhteet eri kasvien satotuotteiden välillä

•Vilja ja erikoiskasvit

•Vilja ja typensitojakasvit

•CAP uudistuksen merkitys v. 2023
• Tukipuntari-työkalu Neuvo-palveluna

Miten muuttunut ja muuttuva 

toimintaympäristö vaikuttaa?
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 Myyntituloista ja pinta-alatuesta vähennetään muuttuvat kulut (kate A) 
ja työkustannukset (kate B) sekä kiinteät kulut (kate C) = nettovoitto tai -
tappio

 Muuttuvat kustannukset lasketaan (ja arvioidaan) pelloilla käytettyjen

 tuotantopanosten (lohkomuistiinpanot)

 konetöiden traktori, puimuri ym.

 rahtikulujen 

 kuivauksen polttoaineen ja sähkön ja 

 kasvintuotannon ostopalveluiden perusteella.  

Miten kasvintuotannon katelaskelma 

laaditaan?
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 Kiinteisiin kuluihin lasketaan 

 rakennusten ja koneiden poistot ja korkomenot

 kunnossapito- ja vakuutuskulut sekä 

 peltomaan vuokra tai oman pellon korko ja ojituksen pääomakulut 
(korko, ojituksen poisto)

 Vähennetään lopuksi kasvintuotannon yleiskulut, mm. puhelin-, 
kirjanpito-, ammattilehti- ja autokulut.

Miten laskelma laaditaan?
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Laskelma kertoo kuinka paljon myyntituloja ja/tai ha-tukea 
on saatava, jotta tuotanto on kannattavaa 

 Sadon myyntihintavaatimus €/tn tietyllä satotasolla 
 Esim. hinnan kiinnittämisen tueksi

 Toisaalta; tarvittava satotaso kg/ha tietyllä sadon myyntihinnalla

 Tietyn tuotteen tuotantokustannus

•Erilaisten tukimuotojen tai sopimusten tuotto-odotus

 Tukipuntarointi: Ympäristökorvauksen tukimuodot vs. viljelykasvit

 Ympäristösopimukset 

 Viljely- tai yhteistyösopimukset

Mitä hyötyä tuotantokustannuslaskelmista on?
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Miksi laskeminen kannattaa?
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Vuokrapellon hintatason tarkastelu
 Tavallisessa kasvinviljelyssä 400€/ha osoittautui monesti rajaksi 

takavuosina

Saavutettu nettotulos voidaan suhteuttaa kulueriin:

 Saitko palkkaa muuttuvien kulujen ja peltovuokran jälkeen vai et?

 Kuluivatko ja menettivätkö koneesi turhaan arvoaan lisävuokramailla vai 
tulivatko poistot maksetuksi?

 Saitko korkoa pääomalle, joka sitoutui laajentamisen vaatimiin koneisiin?

Kriittisen satotason määrittäminen
 Takavuosina erilaiset tukimuodot tulivat yleensä kannattavammaksi kun 

sato painuu kevätviljalla alle 3000kg/ha.

 Maanparannusvaihtoehdoilla myös tulevaisuuden taloutta tukeva 
vaikutus: miksi junnata alle 3000 kilon satotasolla?

Kannattaakohan 
se lisämaan 
vuokraus…



Tuotantosuuntien vertailu ja luomuun 

siirtymisen haarukointi
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Millä sadoilla nettotulos plussalle v. 2020
näillä hinnoilla? 

Hinta €/tn Satovaatimus 
kg/ha

Syysvehnä 170 5 000

Kevätvehnä 170 4 700

Ruis 150 5 300

Mallasohra 170 4 600

Rehuohra 150 5 000

Kaura 160 4 700

Rypsi 380 1 800

Rapsi 380 1 800

Härkäpapu 210 2 700

Herne 210 2 700

Lähde: Sari Peltonen, ProAgria Lohkotietopankki 

Avuksi mm:
• Kasvivalintaan 

lohkoittain
• Kasvivalinnan 

painotuksiin 
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Hinta €/tn Satovaatimus 
kg/ha

Syysvehnä 290 4 000

Kevätvehnä 295 3 700

Ruis 220 4 800

Mallasohra 290 3 700

Rehuohra 260 4 100

Kaura 260 3 700

Rypsi 717 1 200

Rapsi 717 1 200

Härkäpapu 280 2 700

Herne 280 2 700

Millä sadoilla tulos plussalle v. 2022
tämän hetken kiinnityshinnoilla ja panoksilla

Viljoilla riittää lähes 
1000kg/ha heikompi sato 
kuin v. 2020. 

Öljykasveilla 600 kg/ha 
pienempi riittää, mutta 
valkuaiskasvit samassa 
tilanteessa kuin v. 2020

Tuotantoriski silti suurempi!
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Mitä ennakkolaskelmat kertovat v. 2022 tilanteesta?

• Tilanteen jakautuneisuuden tavanomaisilla panoksilla
• Mahdollisuus huippuvuoteen, kate A 2000 €/ha ja kate C 

noin 1000€/ha (hyvä lohko, edulliset panokset)
• Toisaalta viljan 2000kg/ha kate A n. 450€/ha ja 

kate C -450€/ha (kalliit panokset)
→Riskit suuremmat, hankintojen ajoitus vaikuttaa

• Taloudellisesta näkökulmasta heikoimpia peltoja ei kannata väkisin 
viljellä vaan panostaa tulevaisuuden satoon maanparannuksen ja 
viherlannoituksen kautta 

Laskelmien pohjana tämän hetken kiinnityshinnat ja lannoitteet 02/2022
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Poikkeusvuoden vaihtoehdot katelaskelmien kautta

Kate A tasolla (öljykuivaus, kalliit lannoitteet) tuotot:
• Vilja 1500 kg/ha ilman lannoitusta, kevyt kasvinsuojelu/kuivaus 590 €/ha
• Öljykasvi 800 kg/ha minimipanoksin ja hyvällä ajoituksella 850 €/ha
• Rehuherne 2000 kg/ha minimipanoksin 750 €/ha
• Riistapelto 600 €/ha, LHP 500 €/ha, suojavyöhyke 870 €/ha

• Lannoituksen vaihtoehtona typensitoja kerääjäkasvi, karjanlanta, orgaaniset lannoitteet ja/tai panostus 
nopeatehoiseen kalkkiin; tukee kasvukuntoa

• Vertailukohtana ohra (4000kg/ha) 130 €/t takavuosien kulurakenteella 
660€/ha

Eli viljely pienemmilläkin panoksilla voi olla kannattavaa ja 
tukee huoltovarmuutta
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Työkaluja on monia
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ProAgria MAATALOUSKALENTERI
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Lähde: ProAgria Lohkotietopankki

Kauran sato ja kannattavuus 2019



Laskelmien tekemiseen voi hyödyntää Neuvo-palveluita. 

Laskelmat ovat monesti osa isompaa kasvintuotannon kokonaisuutta, 
johon kuuluvat myös kasvustokäynnit ja muu kasvinviljelyn ja maan 
kasvukunnon tarkastelu ja korjaustoimet, myös Neuvo-palveluina tehtynä. 

Uuden tukikauden ehtojen luonnoksia kannattaa myös käydä läpi 
asiantuntijan kanssa Neuvo-palveluna

Kysy lisää alueesi asiantuntijalta tai  

netistä www.ProAgria.fi asiakaspalvelusta
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http://www.proagria.fi/


KIITOS
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