
©  OP

1
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1. Maatilayrityksen riskejä
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Maatilayrityksen riskejä

Markkina-
riskit Rahoitus- ja

likviditeettiriskit

Tuotantorakennuksen 
tai koneen

tulipalo

Koneen tai 
laitteen 

rikkoutuminen

Ympäristövahinko

Maatalousyrittäjän 
työtapaturma tai kuolema

Työntekijän 
loukkaantuminen

Ilkivalta

Tuotantoeläinten 
sairastuminen 

tai kuolema
Tieto-

järjestelmä-
riskit

Petoeläinvahinko
Satovahinko

Liikennevahinko

Matkoilla tai 
harrastuksessa

tapahtunut 
loukkaantuminen

Myrskyvahinko

Tarttuvat eläintaudit

Ilmastonmuutos Kasvintuhoojat

Kestorikkakasvit

Maatalous-
politiikka

Sähkökatkos
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Laitevahingot
21 %

Sähkövahingot
21 %

Muut
esinevahingot

20 %

Eläinvahingot
14 %

Myrsky
8 %

Murtovahingot 2 %
Vuotovahingot 2 %
Eläimen tapaturma 2 %
Vastuuvahingot 5 %

Ei sisällä henkilö- ja ajoneuvovahinkoja

Maatilavahinkojen osuudet vahinkolajeittain
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2. Kasvinviljelytilan käytännön 
riskienhallintaa

2. Kasvinviljelytilan käytännön 
riskienhallinta
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Maatilan käytännön riskienhallinta

• Panosta kokonaisvaltaiseen 
riskienhallintaan ja kehitä  
riskienhallintaasi

• Huomioi oma ja läheisten 
jaksaminen 

• Kumppanit, verkostoituminen, 
yhteistyö ja oma osaaminen
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Mikä on maatilayrityksen suurin riski?

- Maatalousyrittäjä itse -
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Mikä yrittäjiä huolettaa ja kuinka asioihin on 
varauduttu?

Lähde: Suomen Yrittäjät
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Maatalousyrittäjän riskienhallinta

• Perheoikeudelliset paperit kannattaa laatia 
heti!
• Edunvalvontavaltakirja
• Avioehto
• Testamentti

• Vapaaehtoinen Terveysturva 
hoitokuluvakuutus täydentämään MATA-
vakuutusta

• Henkivakuutus
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• Kasvinviljelytilan kassanhallinta
• Maatilan ja henkilökohtaiset rahat eri tileille 
• Jatkuva kassabudjetointi

• Hallitut investoinnit 
• Todellinen maatilan kustannus- ja tuottavuusseuranta
• Selkeä toiminnan visio ja investointien jaksottaminen 
• Koneiden yhteiskäyttö ja urakoinnin hyödyntäminen
• Pellon hinta?

• Korko- ja luottoriski
• Luoton takaisinmaksuturva
• Tilan luottojen järkevä korkoriskiltä suojaaminen

Rahoitus- ja likviditeettiriskit
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Euribor- korkojen ja pitkän koron kehitys
2007- 2017

*Lähde: OP Yrityspankki, Bloomberg 
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Pitkät korot ovat kääntyneet jo nousuun

• Euribor- korot jatkavat historiallisen matalalla. 
Pitkät korot ovat kuitenkin jo kääntyneet 
nousuun ja viitoittavat tietä positiivisille euribor-
koroille

• Nousupainetta aiheuttavat Euroopan asteittain 
piristyvä taloustilanne ja keskuspankin kiristyvä 
rahapolitiikka

• Lisäksi eurokorot ovat perinteisesti seuranneet 
korkoja Yhdysvalloissa: Yhdysvaltain 
keskuspankki on jo aloittanut koronnostot 

• Suojaushinnat seuraavat pitkien korkojen tasoja, 
joten nyt voit vielä varmistaa matalan koron 
pitkälle tulevaisuuteen

Korkosuojaustasojen kehitys

Korkosuojaaminen on ajankohtaista
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0,0 %
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Lähde: Pohjola Markets, Bloomberg 
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Maatilatuotannon vakuuttaminen

• Omaisuusriskit ja niistä aiheutuva keskeytyminen
• Sääriskit 
• Vastuuriskit
• Muut juridiset riskit

=> Vakuutusturvan laadintaan ja seurantaan panostaminen!
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Maatilan riskikartoitus

1. Sähkölaitteet ja niiden asennukset

2. Alkusammutuskalusto ja niiden sijainti

3. Tulityökäytännöt

4. Kriittisten tuotantokoneiden säilytys

5. Öljysäiliöiden kunnon tarkkailu

6. Kiinteän polttoaineen lämpökeskus

7. Sähkökatkoksiin varautuminen

8. Pelastussuunnitelma

9. Työterveyshuolto

10.Ulkopuolinen työvoima

Vaikutus maatilavakuutuksen hintaan!
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3. Miltä viljatilan tulevaisuus näyttää?
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Viljatilan tulevaisuus Suomessa

• Rakennemuutos etenee
• Tukipolitiikka 2020 =>?
• Kuluttajakysynnän muutos ja kotimaisen viljateollisuuden innovatiivisuus?
• Viljan kotimaan kysyntä ja hinta?
• Pellon kysyntä ja hinta?
• Peltomaan vuokramarkkinoiden toimivuus?
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Miten hyvin ja heikosti menestyvät viljatilat 
eroavat toisistaan kirjanpitotulosten perusteella? 

Hyvät Heikot Ero

Viljelyala, ha 91 54 + 70 %

Leipäviljan osuus tuotoista 42 % 18 %

Viljan myyntituotto, €/ha 495 328 + 51 %

Tuotot, €/ha 1171 993 + 18 %

Tarvikekustannus, €/ha 301 371 - 19 %

Poistot, €/ha 206 352 - 42 %

Konekustannus (- poistot), €/ha 87 148 - 41 %

Pellon vuokrat 95 60 + 58 %

Työkustannus, €/ha 207 283 - 27 %

Korkokustannus, €/ha 226 297 - 24 %

Tuotantokustannus, €/ha 1330 1765 - 25 %

Tase, €/ha 6042 7095 - 15 %Lähde: Luke, Jukka Tauriainen
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Yhteenveto
 Maatalous on kuitenkin tulevaisuuden toimiala!
 Globaali väestönkasvu edellyttää maailman elintarviketuotannon 

kaksinkertaistamista vuoteen 2050 mennessä
 Poikkeukselliset sääolot vaikuttavat monilla maailman alueilla jo 

maataloustuotantoon 
 Kasvilajikkeet ja viljelytekniikka ovat kehittyneet vauhdilla

 Yrityskoon kasvaessa maatilayrityksen ja - yrittäjän riskienhallinta korostuu
 Tuleeko riskien ehkäisy, lieventäminen ja hallinta osaksi uutta CAP 

2020- rahoitusta?
 Jokainen voi kuitenkin aina itse vähentää omia riskejään!
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Kiitos!
Janne Mäkikalli

janne.makikalli@op.fi
050 594 5290

@JanneMakikalli


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	1. Maatilayrityksen riskejä
	Maatilayrityksen riskejä
	Slide Number 5
	2. Kasvinviljelytilan käytännön riskienhallintaa
	Maatilan käytännön riskienhallinta
	Mikä on maatilayrityksen suurin riski?��
	Mikä yrittäjiä huolettaa ja kuinka asioihin on varauduttu?
	Maatalousyrittäjän riskienhallinta
	Slide Number 11
	Euribor-korkojen ja pitkän koron kehitys�2007-2017
	Korkosuojaaminen on ajankohtaista
	Maatilatuotannon vakuuttaminen
	Maatilan riskikartoitus
	3. Miltä viljatilan tulevaisuus näyttää?
	Viljatilan tulevaisuus Suomessa
	Miten hyvin ja heikosti menestyvät viljatilat eroavat toisistaan kirjanpitotulosten perusteella? 
	Yhteenveto�
	Slide Number 20

