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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Maatalous Oy Kuuskoskelle, sen tehtävänä on 
selvittää yrityksen liiketoiminnan eri toimintojen kannattavuus erikseen sekä kokonaisuutena. 

Maatalous Oy Kuuskoski syntyi Kuuskosken tilan maataloustoiminnan yhtiöittämisen tuloksena. 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana toteutuneet huomattavat investoinnit, sekä toiminnan 
laajeneminen on luonut tarpeen aktiivisemmalle kannattavuuden kartoitukselle ja seurannalle. 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Tietoa kerättiin usealla 
toimeksiantajan syvähaastattelulla. 

Kannattavuuslaskennan malleja hyödyntämällä Maatalous Oy Kuuskoskelle luotiin 
laskentapohjat, joiden avulla selvitettiin luomukananmunantuotannon ja luomuviljanviljelyn 
kannattavuus sekä kustannusrakenne. Tuotetusta luomuviljasta suurin osa käytetään siipikarjan 
rehuna, joten tuotannon eri osat sitoutuvat tiiviisti yhteen.  

Laskelmien pohjalta voitiin todeta Maatalous Oy Kuuskosken kannattavuuden olevan hyvällä 
tasolla. Kustannusrakenteen purkaminen ja kohdentaminen helpottaa yrityksen tulevaisuuden 
suunnittelua. Jatkossa Maatalous Oy Kuuskoski pyrkii aktiivisempaan kannattavuuden 
seurantaan. 
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MAATALOUS OY KUUSKOSKI 
 Making Profitability calculation 

This thesis was commissioned by Maatalous Oy Kuuskoski, with a  purpose to investigate the 
profitability of the various business operations of the company separately and as a whole. 

Maatalous Oy Kuuskoski was born as a result of incorporation of agricultural activity of the 
Kuuskoski family. Significant investments in the past ten years and expansion of operations have 
created a need for more active mapping and monitoring of profitability. 

The research was carried out by using a qualitative research method. The information was 
collected by several deep interviews with the client. 

Utilizing the profitability models, Maatalous Oy Kuuskoski was provided with calculations to 
determine the profitability and cost structure of organic egg production and organic cereal 
production. Most of the organic cereal produced is used for poultry feed, so the various parts of 
the production are closely tied together. 

Based on the calculations, the profitability of Agriculture Oy Kuuskoski is at a good level. 
Untangling and targeting of the cost structure will benefit the company's future planning. In the 
future, Agriculture Oy Kuuskoski strives for more active monitoring of profitability. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella Maatalous Oy Kuuskosken kannattavuutta 

sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä. Maatalous Oy Kuuskosken tärkein tuote on luomu

kanamunat, joiden tukitoimena viljellään omilla ja vuokramailla rehua kananmunatuotan

non tarpeisiin. Luomukanala perustettiin 2010 ja se päätettiin yhtiöittää 2012. 

Maatalous Oy Kuuskosken maatalous toimintaan on investoitu aggressiivisesti vastauk

sena maatalouden muuttuvaan ilmapiiriin, jossa yksiköiden on menestyäkseen pakko 

olla entistä suurempia ja kustannustehokkaampia 

Vaikka investointi on nähty alusta alkaen kannattavana, on ilmennyt tarve kannattavuu

den kartoitukselle. Johtuen yhtiön laajasta toiminnasta ja useista kustannuspaikoista on 

tarkan laskelman luominen erityisen tärkeää. Tämä työ keskittyy tarkastelemaan luomu 

kananmunien tuotantoa sekä luomuviljanviljelyä. 

Maatalous Oy Kuuskosken vireillä oleva sukupolvenvaihdos korostaa tarvetta toiminnan 

kannattavuuden selvittämiselle. Mahdollisen/mahdollisten jatkajien on saatava mahdol

lisimman selkeä kuva tämän hetkisestä kannattavuudesta sekä mahdollisimman toimiva 

työkalu, joka mahdollistaa kannattavuuden seurannan ja arvioinnin myös tulevaisuu

dessa. 

Maatalous Oy Kuuskosken maatilakokonaisuus on luonnonmukaisessa tuotannossa, 

jossa avain asemassa on kestävä kehitys, kasvinsuojeluaineeton viljely sekä tuotan

toeläinten luonnolliset elinolosuhteet. 

Tulevaisuuden ennustaminen on parhaimmillaankin haastavaa, mutta selkeä kuva nyky

tilanteesta antaa tuleville jatkajille paremman mahdollisuuden tarkastella omia valinto

jaan.  

Maatalouden tämän hetkinen suunta näyttää monessa suhteessa negatiiviselta, tilojen 

määrä vähenee, kannattavuus on monissa tilastoissa negatiivinen ja yrittäjän laskennal

linen tuntipalkka usein kohtuuttoman alhainen. 

Onko kuitenkaan kyse muusta, kuin luonnollisesta kehityksestä?  

Globalisaatio mahdollistava halvemman viljan tuomisen maista, joissa tuotanto on huo

mattavasti edukkaampaa. Viennin Lisääminen on todennäköisimmin ainoa keino saada 
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alkutuotteen hinta nousuun, jolloin myös hieman pienemmillä tilakokonaisuuksilla on 

mahdollisuus menestyä. Maanviljelijän mahdollisuus vaikuttaa hintaan on useimmissa 

tapauksissa erittäin vähäinen, joten tämän työn pääpaino Maatalous Oy Kuuskosken 

kannattavuutta selvitettäessä on kustannusrakenteen tarkastelu katetuottomenetelmän 

avulla. 
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2 MAATALOUDEN NYKYTILANNE 

2.1 Maatalous yleisesti 

Maataloudella on Suomessa erittäin pitkät perinteet, mutta maatalouden kannattavuu

den heikentyminen on saanut liikkeelle suuren rakennemuutoksen, jossa maatilojen 

määrä on laskenut huomattavasti. Vuodesta 2000 lähtien 17500 tilaa on lopettanut toi

mintansa, tämä vastaa noin kolmen prosentin vuotuista laskua. Maatilojen määrän las

kiessa vastaavasti tilakoko on kasvanut 28 hehtaarista nykyiseen melkein 45 hehtaariin. 

(Luke 2018.) Maatila määrän kehityksestä tehdyt ennusteet arvioivat tila määrän putoa

van noin kolmeenkymmeneenseitsemään tuhanteen vuoteen 2025 mennessä, mikä noin 

puolet verrattuna vuoden 2000 tilanteeseen. (Maaseudun tulevaisuus 2017.) Taulukosta 

1. nähdään tilamäärän kehitys. 

 

Taulukko 1. Maatalouden viljelijätukea saaneiden tilojen määrän kehitys (Luke 2018 a.) 

Edelleen huolestuttavampi tilasto kuvaa yrittäjänvoittoa, joka muodostuu vähentämällä 

kokonaistuotosta tuotantokustannus, johon kuuluu myös palkka ja korkovaatimus. Tau

lukko on muodostettu luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella. (Luke 2018 b.) Tau

lukosta ilmenee yrittäjänvoiton jatkuva huonontuminen tilanteessa, jossa se on ollut ne

gatiivinen ainakin vuodesta 2000 lähtien. (Taulukko 2.) Luonnonvarakeskuksen laskel

missa yrittäjäperheelle jäi työtunnille korvausta ainoastaan 4,1 euroa ja 1,0 prosentin 

korko omalle pääomalle. Tavoite korvauksen ollessa 15,8 euroa tunnilta, todellinen kor

vaus työtunnille jäi siitä noin neljännekseen (26%). (Luke 2018 c.)  
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Taulukko 2. Maatalouden yrittäjänvoitto (Luke 2018 b.) 

 

Yrittäjänvoitosta voidaan laskea kannattavuuskerroin jakamalla se oman työn palkka

vaatimuksella ja oman pääoman korkovaatimuksella. (Luke 2018 d.) Taulukosta 3 ha

vaitaan tuotantomuotojen suuret erot, joskaan yksikään niistä ei tavoita kannattavuus

kerrointa 1,0, jolloin yritystoiminnasta saatava tuotto kattaa oman työn palkkavaatimuk

sen sekä oman pääoman korkovaatimuksen. (Luke 2018 d.) 

 

Taulukko 3. Eri tuotantomuotojen kannattavuuskertoimia 2016: (Luke 2018 e.) 
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2.2 Luonnonmukainen tuotanto 

Luonnonmukainen tuotanto eli luomu on tuotantomuoto, jossa käytetyt valmistusmene

telmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisille, eläimille tai kasveille. Viljelyssä koros

tetaan luonnollista monimuotoisuutta ja käytetään hyväksi kasvien luonnollisia ominai

suuksia esimerkiksi viljelykierron muodossa. Erilaisten kasvien kierrättämisellä pysty

tään ylläpitämään maan viljavuutta ja ehkäisemään kasvintuhoojia maaperässä. Luo

mueläin tuotannossa eläimille annetaan mahdollisuus toteuttaa luontaisia käyttäytymis

tarpeitaan. Luomueläimiä ruokitaan luonnonmukaisesti tuotetulla rehulla. (Evira 2018) 

Luonnonmukaisessa tuotannossa ei käytetä väkilannoitteita ja ainoastaan hyväksyttyjä 

kasvinsuojeluaineita. (Evira 2018 a, 37.) EUlainsäädäntö määrittelee luonnonmukaisen 

tuotannon standardit, joiden toteutusta Evira valvoo. (Evira 2018 a, 6.) Luonnonmukai

sen tuotannon määräysten noudattamista seurataan kullakin maatilalla joka vuotisella 

luomuvalvonnalla. (Evira 2018 a, 9.) Luonnonmukaisen tuotannon kansainvälinen mää

ritelmä: 

Luonnonmukainen maatalous on tuotantomuoto, joka ylläpitää maan, ekosysteemiä 

sekä ihmisten terveyttä. Se perustuu ekologisiin prosesseihin, biodiversiteettiin ja paikal

lisiin olosuhteisiin sopeutettuun kiertoon. Luonnonmukainen maatalous yhdistää perin

teitä, innovaatioita sekä tiedettä hyödyttääkseen yhteistä ympäristöä. Se edistää reilua 

yhteistyötä ja hyvää elämänlaatua kaikille osallisille. (IFOAM  Organics International 

2018.) 

2.3 Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne 

Suomessa on tällä hetkellä noin 5100 luomutilaa, jotka viljelevät 12,8% Suomen viljely

alasta. Eniten luomussa viljellään kauraa, jonka osuus kokonaissadosta on noin 50%. 

Suomen viljatuotannosta luomun osuus on vain noin kolme prosenttia, tässä täytyy ottaa 

huomioon luomun pienemmät satomäärät ja se, että noin puolet luomualasta on nurmea. 

Luomukotieläintilojen määrä vuonna 2018 oli 1075. Luomun peltoala on kasvanut viime 

vuosina vajaan prosentin vuositahdilla. (MMM 2018, 56) Myös luomun myynti on ollut 

jatkuvassa kasvussa. (Taulukko 4.) Vuonna 2017 luomun markkinaosuus päivittäistava

rakaupasta oli 2,3 prosenttia. (MMM 2018, 6) 
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Taulukko 4. Luomumarkkinan kehitys. (Proluomu 2018 mukaillen.) 

2.4 Luonnonmukaisen tuotannon kannattavuus 

Luonnonmukaisen tuotannon kannattavuus on ohittanut tavanomaisen tuotannon jo 

vuonna 2008 ja kannattavuuksien ero jatkaa edelleen kasvuaan. Luken tilastojen perus

teella vuonna 2015 luomu maa ja puutarhatalouden kannattavuuskertoimeksi saatiin 

0,64, kun taas tavanomaisessa se oli 0,30. (Maaseuduntulevaisuus 2017 a.) Vaikka luo

mussa saadaan keskimäärin 50% heikompaa satoa, kannattavuutta edesauttaa korke

ammat hinnat, suuremmat viljelypintaalat, luomutuet ja alhaisemmat tuotantokustan

nukset. (Luke 2017.) 

2.5 Kananmunien tuotanto Suomessa 

Suomessa tuotettiin vuonna 2017 73,55 milj.kg kananmunia kuluttajien ja elintarvikete

ollisuuden käyttöön. Kananmunien tuotantomäärä on ollut maltillisessa kasvussa viimei

sen kahdeksan vuoden ajan. (Taulukko 5.)  
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Taulukko 5. Kananmunien tuotanto Suomessa (Luke 2018 f.) 

Suomessa käytettävät tuotantomuodot (suluissa leiman ensimmäinen numero): 

 Häkkikanala (virikehäkki) (3) 

 Ulkokanala (2) 

 Lattiakana (1) 

 Luomukanala (0) 

(Evira 2018 b.) 

Taulukosta 6 voidaan vertailla eri tuotantomuotojen vuosittaista tuotosta. 
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Taulukko 6. Tuotantomuotojen tuotantomäärät 2017 (Luke 2018 f.) 

Eri tuotantomuotojen tuottajahinnoissa on huomattavia eroja. (Taulukko 7.) Erot syntyvät 

tuotantomuotojen rehukustannuksista, tuotantokustannuksista ja kuluttajien valintojen 

kautta markkinoista. Huomattava muutos tuotannossa toteutui vuonna 2012, jolloin pe

rinteiset häkkikanalat tuli muuttaa virikehäkkikanaloiksi. (Evira 2018 b.) Tulevaisuuden 

muutoksia aiheuttaa kaupan eettiset ja taloudelliset valinnat, Lidl ja Kesko ovat ilmoitta

neet luopuvansa virikehäkkimunien myynnistä, panostaen lattia ja luomukanaloiden 

tuotteisiin. (Maaseudun tulevaisuus 2016 & 2018) 

Tuotantomuotojen tuottajahintojen vertailu (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 7. Tuotantomuotojen tuottajahintojen vertailu. (Luke 2018 g lukaillen.) 

2.6 Luomukananmunien tuotanto 

Luomukananmunien tuotannossa siipikarjalle tarjotaan tavanomaista tuotantoa luonnol

lisemmat elinolosuhteet ja mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä viettejään. Kanoja saa olla 

yhtä osastoa kohden 3000kpl ja yhtä neliömetriä kohden on korkeintaan 6 eläintä. Ka

nalassa tulee olla valoa läpäisevää materiaalia vähintään 5 prosenttia sen lattiapinta

alasta. Kanalassa on oltava määräysten mukaiset luukut siipikarjan ulkoilua varten, ul

koilun tulee olla mahdollista vähintään toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Luomu

kanalalla on oltava riittävästi laidunta, sillä yhtä kanaa kohti tilaa täytyy olla 4 neliömetriä. 

Ulkoilusta voidaan poiketa, mikäli sääolosuhteet ovat erityisen ankarat. Siipikarjaa 
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ruokitaan luonnonmukaisesti tuotetulla rehulla ja siipikarjatilalta edellytetään 20 prosen

tin rehuomavaraisuutta. Luomukanalassa kanoille on tarjottava myös karkearehua. 

(Evira 2018 b.) 2020 asti ruokinnassa on mahdollista käyttää vuotuisesti 5 prosenttia 

tavanomaista valkuaisrehua. (Evira c.) Luomutuotannossa käytetään ainoastaan sellai

sia lääkkeitä, jotka on hyväksytty Suomessa tuotantoeläimille sopiviksi. Luomutuotan

nossa voidaan käyttää lääkkeitä, mutta ainoastaan eläinlääkärin määräämiä. Ennaltaeh

käisevä käyttö on kielletty luonnonmukaisessa tuotannossa. Rokotteiden käyttö sen si

jaan on luonnonmukaisessa tuotannossa mahdollista. (Evira 2018 b.) 

Luomukananmunien tuotantomäärän ja tuottajahintojen kehityksestä (Taulukko 8.) ha

vaitaan tuotantomäärissä nousujohteinen trendi, joka on tasoittanut tuottajahinnan kehi

tystä. Luomukananmuna näyttäisi olevan tällä hetkellä yksi kannattavimpia tuotantomuo

toja (Kuuskoski 25.11.2018). 

 

Taulukko 8. Luomukananmunien tuotantomäärän ja tuottajahintojen kehitys (Luke 2018 

f & Luke 2018 h.) 
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3 KANNATTAVUUSLASKENNAN PERUSTEET 

Yrityksillä on velvollisuus pitää kirjanpitoa, siitä ilmenee yrityksen tuotot ja kulut tilikauden 

aikana. Kirjanpito jaksotellaan tilikausiin, joiden pituus on 12kk. Kirjanpito on osa ulkoista 

laskentaa, jolloin sen tiedot ovat pääasiassa julkista tietoa. Sisäinen laskenta sen sijaan 

on tarkoitettu ainoastaan sitä toteuttavan yrityksen omaan käyttöön; työkaluksi selkeyt

tämään yrityksen tuomintaa ja sen kannattavuutta. Kannattavuus on luonnollisesti sitä 

parempi, mitä pienemmillä käytetyillä panoksilla pystytään tuottamaan suurin mahdolli

nen voitto. (Eklund & Kekkonen 2016, 1517.) 

 

3.1 Kannattavuuslaskenta 

Kannattavuuslaskenta on taloushallinnon sisäisen laskennan osaalue, jonka tehtävä on 

tuottaa yritykselle tietoa sen eri toimintojen/tuotteiden kannattavuudesta, eli kyvystä tuot

taa tuloa suhteessa tuotoksen vaatimiin panoksiin. Kyky tuottaa tuloa, joka ylittää käyte

tyistä panoksista syntyvät kustannukset on kannattavan liiketoiminnan ydin. Yrityksen on 

pystyttävä tietyllä aikavälillä tuottamaan positiivista tulosta, jotta se voi jatkaa toimin

taansa kannattavasti. (Eklund & Kekkonen 2016, 7477.) 

3.2 Liiketoiminnan tuotot 

Yrityksen tuotot muodostuvat pääasiassa sen myymistä tuotteista ja palveluista. Yrityk

sen kokonaismyyntiä tietyllä ajanjaksolla kutsutaan liikevaihdoksi. Yrityksellä voi olla 

myös muita liikevaihdon ulkopuolisia tuottoja, jotka eivät synny sen pääliiketoimesta, esi

merkiksi myyntivoitot, vuokrat, tuet, rahoitustuotot sekä korko ja rahoitustuotot. Yksin

kertaisimmillaan tuotto lasketaan kertomalla myytyjen tuotteiden määrä tuotteen hin

nalla. Tuotot merkitään laskelmissa ilman arvonlisäveroa. (Eklund & Kekkonen 2016, 28

30) 
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3.3 Liiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset 

Yritystoiminnasta aiheutuu toimintamuodosta riippumatta kustannuksia. Kustannukset 

syntyvät yrityksen toiminnassaan käyttämistä panoksista, eli tuotannontekijöistä. Liike

toiminnasta aiheutuu myös tuotantoon liittymättömiä kustannuksia kuten verot ja rahoi

tuksen kustannukset. Kustannuksia ovat mm. 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 Alihankinta 

 Henkilöstö 

 Investoinnit 

 Poistot 

 Rahoitus kustannukset 

 Verot 

 Muut kustannukset 

Kustannukset ovat tuottojen kanssa yhtä oleellinen seurannan kohde. Yrityksen kannat

tavuus on tappiollinen, jos tuotto X saavutetaan kustannuksilla 2X. Kustannukset merki

tään laskelmissa ilman arvonlisäveroa. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 4950) 

 

3.4 Kustannusten jaottelu 

Liiketoiminnan kaikki kustannukset jaotellaan muuttuviin sekä kiinteisiin kustannuksiin 

sen aiheutumistyypin tyypin mukaisesti. Jaottelu selkeyttää kustannusten kohdistamista 

tiettyihin kohteisiin ja prosesseihin. Kustannusten jaottelu toimii katetuottolaskennan pe

rustana. (Eskola & Mäntysaari 2006, 17) 

3.4.1 Muuttuvat kustannukset 

Muuttuvat kustannukset ovat nimensä mukaan muuttuvia ja niiden suuruus on suoraan 

verrannollinen tuotannon tai palveluiden volyymiin. Mitä enemmän tuotetta tai palvelua 

on tarjolla, sitä enemmän on oltava tuotantoon tarvittavia raakaaineita tai henkilöstöä 

toteuttamassa palveluita. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 4647)  
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Esimerkkejä muuttuvista kustannuksista: 

 Raakaaineet 

 Energia (riippuen valmistusprosessista) 

 Urakat ja provisiot 

 Muuttuvat palkkakustannukset 

 Käyttötarvikkeet 

 Koneiden huolto ja korjaukset 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, 50) 

 

 

3.4.2 Kiinteät kustannukset 

Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän mukana vaan ovat yritykselle kiinteä 

kuluerä riippumatta tuotannon volyymista.  

Esimerkkejä kiinteistä kustannuksista: 

 Pitkävaikutteiset tuotantovälineet 

 Vuokrat 

 Lämmitys 

 Ohjaavat työsuoritteet 

 Kiinteät palkkakustannukset 

 Tietoliikenne 

 Poistot 

 Korot 

 Vakuutukset 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, 50) 
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3.4.3 Kokonaiskustannukset 

Tuotannon kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen muuttuvat ja kiinteät kus

tannukset. 

3.4.4 Välittömät ja välilliset kustannukset 

Kustannukset voidaan edelleen jakaa välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Välittömistä 

kustannuksista selviää yksittäisen tuotteen vaatimat kustannukset. Välittömiä kustan

nuksia ovat esimerkiksi raakaaineet ja henkilöstökustannukset, jotka voidaan kohdistaa 

yksittäiselle tuotteelle. Välittömät kustannukset ovat pääasiassa muuttuvia kustannuksia. 

Välillisten kustannusten kohdistaminen tietyille tuotteille ei ole yhtä selkeää ja niitä kut

sutaankin usein yleiskustannuksiksi. Välittömät kustannukset ovat pääasiassa kiinteitä 

kustannuksia. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 6162) 

3.5 Katetuottolaskelma 

Katetuottolaskelmaa käytetään yleisesti yrityksen tuloksen selvittämiseen tietyllä aikavä

lillä, esimerkiksi tilikausi 12kk. Katetuottolaskelma toimii työkaluna päätöksenteossa 

sekä tulokseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä. Laskelma perustuu kustannusten 

jakamiseen muuttuviin ja kiinteisiin kustannustiin. Katetuottolaskelmassa tuotoista vä

hennetään muuttuvat kustannukset, jolloin saadaan katetuotto ja tästä edelleen vähen

netään kiinteät kustannukset, jolloin saadaan tulos. Katetuottolaskelman perus kaava: 

Tuotot (Myytyjen tuotteiden määrä x Myytyjen tuotteiden hinta) 

- Muuttuvat kustannukset 

=Katetuotto 

- Kiinteät kustannukset 

=Tulos 

(Eskola & mäntysaari 2006, 2021) 
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Katetuottolaskelman tunnusluvut ovat oleellisia katetuottolaskelman analysoinnissa, nii

den avulla on mahdollista vertailla keskenään tuotteiden ja ajanjaksojen kannattavuutta. 

(Eklund & Kekkonen 2016, 81) 

Katetuottolaskennan tunnuslukuja: 

Katetuottoprosentti antaa katetuoton suhteellisessa muodossa. Katetuottoprosentti toi

mii parhaiten, kun vertaillaan saman alan yrityksiä. 

Katetuottoprosentti = Katetuotto / Myyntituotot x 100 

(Eklund & Kekkonen 2016, 82) 

Kriittinen piste on tärkeä tunnusluku yritystoimintaa suunniteltaessa, se ilmaisee sen pis

teen, jossa yrityksen tulos on nolla. Kriittisessä pisteessä katetuotto on yhtä suuri, kuin 

kiinteät kustannukset. Kun myyntituotot ylittävät kriittisen pisteen myynnin, yritys tekee 

voittoa. 

Kriittinen piste = Kiinteät kustannukset / Katetuottoprosentti 

(Eklund & Kekkonen 2016, 82) 

Varmuusmarginaali kuvaa saatujen myyntituottojen ja kriittisen pisteen myyntituottojen 

erotusta. Varmuusmarginaalista nähdään euromääräisenä paljonko myyntituotot voivat 

laskea ennen kriittisen pisteen saavuttamista. Mikäli varmuusmarginaali on negatiivinen, 

kertoo sen euromääräisen myyntituottojen kasvun, joka tarvitaan kriittisen pisteen saa

vuttamiseksi. Varmuusmarginaalista voidaan laskea myös varmuusmarginaaliprosentti. 

Varmuusmarginaali = Totteutuneet myyntituotot – Kriittinen piste 

Varmuusmarginaaliprosentti =Varmuusmarginaali /Toteutuneet myyntituotot x100 

(Eklund & Kekkonen 2016, 82) 

 

3.6 Kannattavuuden parantaminen 

Kannattavuuden seurannan lisäksi on luonnollisesti oleellista pyrkiä parantamaan kan

nattavuutta. Katetuottolaskelmasta selviää neljä oleellista tekijää: 
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 Myytyjen tuotteiden määrä 

 Myytyjen tuotteiden myyntihinta 

 Myytyjen tuotteiden ostohinta 

 Kiinteät kustannukset 

Kannattavuutta on siis mahdollista parantaa kasvattamalla myynti määrää tai myynti hin

taa, toinen mahdollisuus on vähentää kustannusten määrää. (Eklund & Kekkonen 2016, 

8687) 

Herkkyysanalyysillä voidaan tarkastella eri kannattavuustekijöiden vaikutusta kokonai

suuteen. Herkkyysanalyysissä muokataan kerrallaan yhtä katetuottolaskelman kannat

tavuuden tekijää ja tarkastellaan sen aikaan saamia muutoksia tuloksessa sekä kannat

tavuuden tunnusluvuissa. (Eklund & Kekkonen 2016, 8789) 

3.7 Tuotantokustannuslaskelma 

Kustannuslaskennan tärkeimpänä tehtävänä on selvittää suoritekohtaiset kustannukset 

ja auttaa yritystä taloudellisessa päätöksenteossa. Kustannuslaskenta selvittää jo val

mistettujen tuotosten kustannuksia. Tuotoksista muodostetaan jälkilaskelmia, joita käy

tetään mm. tuloksen laskemiseen. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 60) 

Katetuottolaskelman vaikuttajana tässä työssä käytetään Ari Enrothin ProAgrialle tuotta

masta Mallilaskelmia maataloudesta 2008 kirjasta löytyviä esimerkki laskelmia. 
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4 MAATALOUS OY KUUSKOSKI 

Maatalous Oy Kuuskosken tärkeimmät tuotantomuodot ovat luomukananmunien tuo

tanto, sekä luonnonmukainen viljely. Yrityksellä oli vuonna 2018 viljelyksessä noin 500 

ha maata ja luomumunituskanoja kierrossa kerrallaan 30 000 lintua. Maatalous Oy Kuus

koski syntyi vuonna 2010 Kuuskosken maataloustoiminnan yhtiöittämisen seurauksena. 

Liiketoiminnan yhtiöittämistä pidettiin kannattavuuden ja investointien kannalta parhaana 

vaihtoehtona. 

 

Taulukko 9. Maatalous Oy Kuuskosken toiminnot ja niiden sijainti. 

Taulukossa 9 esitetään Maatalous Oy Kuuskosken tärkeimmät toimipaikat sekä niiden 

sijainti. Maatalous Oy Kuuskosken Kanala ja noin 20ha viljelymaata sijaitsee Loimaalla, 

noin 30km päässä kantatilalta. Aurassa kantatilan läheisyydessä viljelyalaa on noin 

185ha, Aurassa sijaitsee myös tilan kuivuri, suurin osa viljavarastoista, konehallit sekä 

koneiden huoltoon tarkoitetut tilat. Pöytyältä, noin 5 km etäisyydellä Aurasta löytyy noin 

125ha yrityksen vuokraamaa viljelymaata. Yläneellä, noin 30 km etäisyydellä kantatilasta 

sijaitsee noin 94ha yhteistyönä viljeltyä maata, sekä kokonaisuus josta vuokrataan kui

vatus, lajittelu sekä viljan varastointipalveluita. Huittisista vuokrattu peltoala vuonna 

2018 oli 75ha, vuokrasopimusta ei jatketa seuraavalle kaudelle. Hajautettu toiminta ai

heuttaa Maatalous Oy Kuuskoskelle logistisia ongelmia ja lisäkuluja johtuen suurista 
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Maanviljely

Aura Pöytyä

Yläne Loimaa
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kuljetusmääristä. Toisaalta hajautettu toiminta mahdollistaa jo olemassa olevien resurs

sien hyödyntämisen. (Kuuskoski 25.11.2018.) 

Omalla tilalla viljeltävällä rehulla varmistetaan rehun laatu ja sen riittävyys. Luomukanan

muna on erinomainen tuote, joka valittiin sen hyvän hinnan ja kasvavan markkinan kan

nustamana. Kananmunatuotanto myös tasapainottaa yrityksen saamia tuloja, eikä tällöin 

olla ainoastaan vuotuisesta sadosta saatavien tulojen varassa. (Kuuskoski 25.11. 2018.) 

4.1 Viljanviljelyn perustiedot 

Maatalous Oy Kuuskoski on investoinut viime vuosina huomattavasti maanviljelyn tehok

kuuteen hankkimalla ensiluokkaisen tuotantovälineistön. Luomuviljelyssä viljelyn kulma

kivenä toimii tehokas ja oikeaaikainen maanmuokkaus. Johtuen suuresta pintaalasta 

ja lyhyistä sesongeista riittävän tehokas konekanta on ollut tärkeässä roolissa. Tehok

kaalla kalustolla pyritään myös vähentämään riippuvuutta sesongin lisätyövoimasta.  

Vuonna 2018 Maatalous Oy Kuuskosken viljelemä pintaala oli 504, 26 ha, luonnonmu

kaisen viljelyn viljelykierron seurauksena viljelykset jakautuvaivat seuraavasti: 

 Seosvilja (herne, ohra, vehnä)  350,56 ha 

 Ohra    78,7 ha 

 Vehnä   75 ha 

 

 

4.2 Maanviljelyn tuotot 

Maanviljelyn tuotot muodostuvat tuotetusta viljasta sekä viljelyn tuista. Viljan viljelystä 

saatavat varsinaiset myyntituotot tuotot jäävät vuoden 2018 sadosta lähelle nollaa, sillä 

suurin osa siitä käytetään eläinten rehuksi. Vuodelle 2018 synty kuitenkin myös viljelystä 

saatua myyntituotto, sillä osa vuoden 2017 sadosta myytiin keväällä 2018. Viljelystä saa

tavat tuotot ovat erittäin arvaamaton tulonlähde johtuen erilaisista sääolosuhteista sekä 

markkinahintojen muutoksista. Esimerkiksi vuosien vuoden 2017 ja 2018 erot olivat huo

mattavat, sadon kokonaisarvo laski lähes 50% (Kuuskoski 25.11.2018). Maanviljelyn 
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tärkein tehtävä on varmistaa siipikarjalle laadukkaan luomurehun saanti. Myyntituottoja 

on mahdollista saada, mikäli satoa on saatu huomattavan paljon tai sen hinta on erityisen 

korkea. 

4.3 Maanviljelyn muuttuvat kustannukset 

4.3.1 Siemen ja lannoitteet 

Muodostuvat siemenen ja lannoitteiden hankinta hinnoista. Luonnonmukaisessa vilje

lyssä siementä käytetään tavanomaista enemmän, jotta saadaan tiheämpi kasvipeittei

syys. Luomussa on mahdollista hakea lupaa tavanomaiselle lisäysaineistolle johtuen 

luomusiemenen heikosta saatavuudesta. (Evira 2018 a, 4142). Luonnonmukaisessa vil

jelyssä pyritään ylläpitämään pellon kasvukykyä viljelykiertoa hyödyntämällä. Lisälannoi

tuksena voidaan käyttää lantaa sekä muita luomuun hyväksyttyjä lannoitteita (Evira 2018 

a, 3536). Vuoden 2018 viljelyksissä käytettiin useita erilaisia lannoitteita, sianlietettä, 

kananlantaa, lehmänlantaa sekä Ecolan agra luomulannoitetta. Lannan kustannukset 

syntyvät lähinnä kuljetuksesta ja levityksestä, Ecolan agra sen sijaan maksaa myös it

sesään (Kuuskoski 30.11.2018). 

4.3.2 Konetyö 

Konetyön muuttuvat kustannukset muodostuvat koneiden käyttämästä polttoaineesta ja 

öljystä. Konetyötä syntyy äestämisestä, jyrsinnästä, kylvämisestä, kuljetuksista, puin

nista, kuivaamisesta, rikkojen torjunnasta sekä kynnöstä. Luomutilalla rikkojen torjunta 

toteutetaan kasvinsuojeluaineiden sijaan maanmuokkauksella, joten traktorityötä kertyy 

tavanomaista viljelyä enemmän (Uuttakasvualuomusta 2018). 

4.3.3 Työkustannukset ja ostopalvelut 

Viljelykauden sesonkien aikana joudutaan turvautumaan ulkopuoliseen apuun, jotta työ

huipuista selvitään riittävän tehokkaasti. Ostotyö lasketaan tässä toiminnan muuttuviin 

kustannuksiin. Ostotyötä syntyy ostotyövoimasta, koneiden vuokrista sekä 
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ostopalveluista. Vuonna 2018 jouduttiin ostamaan kuivauspalveluita kiireisimmillä het

killä. (Kuuskoski 30.11.2018.) 

4.4 Maanviljelyn kiinteät kustannukset 

4.4.1 Kone, rakennus, ja yleiskustannukset 

Maanviljelyn kiinteät kustannukset muodostuvat koneiden ja rakennusten poistoista, ra

hoituskustannuksista, kunnossapidosta, huollosta ja vakuutuksista. Kustannukset ovat 

selvästi osoitettavissa maanviljelylle. 

4.4.2 Yleiskustannukset 

Yleiskustannukset syntyvät pientarvikkeista, toimistokuluista, tietoliikenteestä ja koulu

tuksista.  

4.4.3 Vakituisen henkilöstön palkat 

Vakituiselle työvoimalle maksettavat palkat ja sivukulut eritellään kiinteäksi kuluksi. Maa

talous Oy Kuuskosken palveluksessa työskentelee neljä vakituista työntekijää. Työnte

kijöiden kaikkia työtunteja on vaikea kohdistaa palvelemaan juuri viljelyä tai kananmunan 

tuotantoa, sillä monet työtehtävät palvelevat molempia osaalueita. Erillisiin laskelmiin 

pyritään saamaan mahdollisimman tarkat arviot työpanoksesta. 

4.4.4 Pellon kustannukset 

Maatalous Oy Kuuskoskelle pellon kustannukset syntyvät peltojen vuokrauksesta. 

Vuonna 2018 peltohehtaarin vuokra oli keskimäärin noin 500€/ha. 
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4.5 Kananmunan tuotannon perustiedot 

Maatalous Oy Kuuskosken luomukanamunien tuotannosta vastaa kerrallaan 30000 ka

naa. Tuotanto tilat ovat kasvaneet tasaista tahtia tuotannon aloittamisesta lähtien, jolloin 

tilaa oli 12000 eläimelle. Kanaloissa käytetään hyvin Luomutuotantoon soveltuvia ker

roslattialaitteita. Laitteisto huolehtii kanojen ruokinnasta, vesihuollosta ja munien siirtä

misestä kanalasta pakkaamoon. Pakkaamossa kananmunat pakataan kennoihin ja edel

leen lavoille pois kuljetusta varten. Kanalanhoitajat vastaavat eläinten hyvinvoinnista, 

laitteiston toiminnasta, yleisestä siisteydestä sekä munienpakkauksesta. Luomutuotan

nossa on erittäin tärkeää varmistaa luomurehun riittävä saatavuus, sillä tavanomaisen 

rehun käyttö ilman erillislupaa johtaa tilan tuotteiden markkinointikieltoon. (Evira 2018 d, 

9). Maanviljelyllä pystytään tuottamaan suurin osa eläinten tarvitsemasta rehusta. Vuo

sittain vaihtelevasta sadosta johtuen on suositeltavaa ylläpitää yli satokauden riittävää 

rehuvarastoa, jotta eläinten ravinnonsaanti on varmistettu. (Kuuskoski 25.11. 2018) 

 

4.6 Kananmunan tuotannon tuotot 

Kanalan tuotot syntyvät kananmunien myynnistä pakkaamolle. Pakkaamo erittelee, lajit

telee, leimaa, pakkaa ja markkinoi kananmunat myyntiin. Taulukossa 5. tarkasteltiin kes

kimääräisen kuluttajahinnan kehitystä €/kg. Yksittäisen kanalan munista saatava hinta 

riippuu pakkaamon kanssa tehdystä sopimuksesta, tuotantomuodosta, kananmunien 

koosta, kananmunien luokasta, sekä puhtaudesta ja eheydestä. Pakkaamo käyttää lajit

telussa kananmunien läpivalaisua, jotta myyntiin ei vahingossa pääse pilaantuneita tai 

muuten huonolaatuisia kananmunia. 

Kananmunien laatuluokittelu: 

 Aluokka 

 Bluokka 

Kananmunien koko luokittelu 
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 XL  erittäin isot   vähintään 73 grammaa 

 L  isot   6373 grammaa 

 M  keskikokoiset   5363 grammaa 

 S  pienet   alle 53 grammaa 

(Siipi.net 2018; Siipi.net 2018 b.) 

Aluokan munat ovat laadultaan parhaita ja käytännössä kaikki kuluttajille elintarvikeliik

keissä myytävät kananmunat kuuluvat tähän luokkaan. Bluokan munissa on puutteita, 

ulkoisessa puhtaudessa, kuoren eheydessä tai kananmunan muodossa, mutta se on 

kuitenkin elintarvikkeeksi kelpaava. Bluokan munia käytetään kananmunateollisuu

dessa. (Siipi.net 2018.) 

Paras tuotto saadaan Aluokan M ja L koon kananmunista, jotka ovat yleisin kaupoissa 

myytävä koko luokka. S ja XL painoluokan munien arvo on jopa 8187% alhaisempi 

(Kuuskoski 30.11.2018). Bluokan munista saatava korvaus on edellistäkin huonompi. 

Optimoimalla rehustusta ja siipikarjan elinolosuhteita on mahdollista vaikuttaa hieman 

kanojen tuottamien munien kokoon. Pitämällä huolta kanojen elinolosuhteista, siistey

destä ja laitteiston toimivuudesta pysyy Bluokan munien määrä alhaisena. (Kuuskoski 

25.11.2018.) Yhden kanan munatuotos on noin 2123kg (LSK poultry 2018). 

4.7 Kananmunan tuotannon muuttuvat kustannukset 

4.7.1 Tuotantoeläinten hankinta 

Munituskanat hankitaan n. 16 viikon ikäisinä nuorikoina, joiden kasvatusta jatketaan mu

nitustilalla. Kanat aloittavat muninnan n. 19 viikon ikäisinä, jolloin kokonaismunintapro

sentti on vain noin 10%. Ikäviikolla 24 munintaprosentti on noin 90%, munintahuippu 

95% savutetaan 32 ikäviikon kohdalla, jonka jälkeen muninta kääntyy vähitellen laskuun. 

(LSK poultry 2018 a, 3437). Kanoja munitetaan noin 7880 ikäviikkoon, jonka jälkeen 

suoritetaan kanaerän vaihto. Nuorikon hinta on noin 6 €/eläin. Nuorikon kustannukseksi 

on myös huomioitava kasvatusaika, jolloin kanoista ei vielä saada tuloja. (Kuuskoski 

1.12.2018) 
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4.7.2 Rehu 

Rehu on luomukananmunan tuotannon suurin muuttuva kustannus. Yhden aikuisen ka

nan päivittäinen rehun tarve on noin 105120g. (LSK poultry 2018, 2122.) Kuukaudessa 

rehua kuluu yli sata tonnia, joten tarvittava rehumäärä on huomattava. Kanoille syötet

tävä rehu rakentuu pääosin viljoista, tiivisterehusta, rypsiöljystä ja kalkista (Kuuskoski 

25.11.2018). 

Rehun hinnan suurin vaikuttaja on rehuviljan markkinahinta. Taulukossa 10. esitetään 

tärkeimpien luomurehuviljojen keskimääräiset hinnat. 

 

Taulukko 10. Luomurehuviljan hintoja. (Vyr.fi 2018)   

  

Ruokinnassa viljaa täydennetään rehutiivisteellä ja rypsiöljyllä, joilla varmistetaan, että 

eläimet saavat kaikki hyvinvoinnin ja muninnan kannalta oleelliset ravintoaineet. Rehu

komponenttien keskimääräiset hinnat ja osuus munivalle kanalle tarkoitetussa rehussa:  

 Rehuvilja, keskimäärin  300 €/tn  73% 

 Rehutiiviste   1350 €/tn  17% 

 Rypsiöljy  1400€/tn  2% 

 Kalkki  160€/tn  8% 
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Rehun kustannukseksi lasketaan myös palveluna ostettava rehun myllytys, joka maksaa 

noin 16€/tn. Rehutonnin keskimääräinen hinta on noin 500€/tn. 

4.7.3 Muut muuttuvat kustannukset 

Muuttuvia kustannuksia syntyy myös kanojen teurastuksesta, tuotannossa tarvittavasta 

välineistöstä, kanaerän vaihdon yhteydessä suoritetavasta siivouksesta. Tässä huomi

oidaan myös kanalan energian tarve lämmitykseen, laitteiden käyttöön ja valaistutuk

seen. 

4.7.4  Työkustannukset ja ostopalvelut 

Kanalalla käytetään ostopalveluita erityisen suuriin urakoihin, joista vakituiset työntekijät 

eivät selviä yksin. Ostopalveluita käytetään myös vakituisen työvoiman lomitukseen. 

4.8 Kananmunantuotannon kiinteät kustannukset 

4.8.1 Kone, rakennus, ja yleiskustannukset 

Kananmunatuotannon kiinteät kustannukset muodostuvat koneiden ja rakennusten pois

toista, rahoituskustannuksista, kunnossapidosta, huollosta ja vakuutuksista. Kustannuk

set ovat selvästi osoitettavissa kananmunatuotannolle. 

4.8.2 Yleiskustannukset 

Yleiskustannukset syntyvät pientarvikkeista, toimistokuluista, tietoliikenteestä ja koulu

tuksista. 

4.8.3 Vakituisen henkilöstön palkat 

Maatalous Oy Kuuskoski työllistää vakituisesti neljä henkilö, joista kaksi toimii täysiaikai

sesti kanalan palveluksessa. Kotieläintuotannossa tulee huomioida, että tuotantoa 
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tapahtuu viikon jokaisena päivänä, joten työvoimaa on varattava riittävästi, jotta pysty

tään tarjoamaan riittävä viikkolepo työntekijöille. 

 

4.9 Maatalous Oy Kuuskosken liiketoiminnan kustannukset 

Maatalous Oy Kuuskosken liiketoiminta on yhtenäinen kokonaisuus, jossa tuotannon 

kaikkia kustannuksia ei ole helppo eritellä pelkästään viljelylle tai kanamunantuotannolle. 

Näihin kustannuksiin lukeutuu osa ajoneuvoista, kalustosta ja rakennuksista. Laskel

missa (liitteet 13) kustannukset on jaettu käyttömäärään perustuvalla arviolla. 
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5 KANNATTAVUUSLASKELMIEN TARKASTELU 

 

5.1 Kannattavuuslaskelmat 

Tässä työssä Maatalous Oy Kuuskosken kannattavuutta tarkastellaan katetuottolaskel

man avulla. Käytetty laskelma pohjautuu yleiseen, teoriaosiossa esiteltyyn malliin ja on 

ottanut osia myös Ari Enrothin ProAgrialle tuottamasta teoksesta, Mallilaskelmia maata

loudesta 2008. Laskelman luvut perustuvat Maatalous Oy Kuuskosken taseeseen, tulok

seen pääkirjaan sekä toimitusjohtaja Matti Kuuskosken haastatteluun. Tätä laskelmaa ei 

voida käyttää yleisesti luonnonmukaisen viljelyn tai luonnonmukaisen kananmunantuo

tannon kannattavuuden laskemiseen. Esitettyjä lukuja on muokattu yksityisyyden suo

jaamiseksi. 

Tämän työn liitteinä toimitetaan kannattavuuden arviointiin käytetyt laskelmat (liitteet 1

3). Laskelmista saadaan Maatalous Oy Kuuskosken vuoden 2018 nettovoitoksi 

190 116€ (liite 3.), koko voitto kuitenkin syntyi kananmunatuotannon puolelta 282 189€ 

(liite 2.). Viljanviljelystä sen sijaan aiheutui tappiota 92 073€ (liite 1.). Alkuvuonna 2018 

kananmunatuotantoa heikensi kanalaan iskenyt sairaus, jonka seurauksena muninta 

heikentyi ja tuhansia kanoja kuoli. Vakuutus kuitenkin turvasi tilan suurimmilta menetyk

siltä ja uuteen alkuun päästiin loppukeväällä 2018 hankitun kanaerän voimin. Tämän 

hetkisen kanaerän tuotannossa ei ole ollut moitteita. Vuoden 2018 viljelyksistä saatu sato 

oli huomattavasti tavallista huonompi, mikä selittää tappiollisen tuloksen. Äärimmäisen 

kuiva ja kuuma kesä heikensi koko Suomen kokonaissatoa (Luke 2018 i.). Viljelyn tap

piollisuuteen vaikutti myös edellisiä vuosia huonompi sadon hinta (Kuuskoski 

25.11.2018). 

Laskelmassa kiinteiden kustannusten osuus kokonaisuudessa on lähes 50%(liite 3.), jo

ten mikäli tuotantomäärät jostain syystä vähenevät, kiinteiden kustannusten kattaminen 

on erittäin vaikeaa.  
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5.1.1 Kannattavuuden tunnuslukuja 

Taulukko12. katetuottolaskelma tunnusluvut 

 

 

Katetuottoprosentti kertoo yritykselle jäävän tuotoista 54% kattamaan kiinteät kustan

nukset (Eklund & Kekkonen 2018, 84). Tunnuslukuja tarkastelemalla nähdään yrityksen 

tuottaneen 8% voittoa suhteessa sen liikevaihtoon. Toimialalla tulosta voidaan pitää koh

tuullisena. Kokonaisuuden varmuusmarginaali on 350 950€, prosentteina noin 16%. 

Tuotannon varmuusmarginaali on riittävä, sillä huolimatta vuoden 2018 negatiivisesta 

viljelyn tuotosta kriittistä pistetä ei saavutettu.  

 

5.1.2 Kannattavuuden parantaminen 

Herkkyysanalyysillä voidaan tarkastella eri tuotannontekijöiden vaikutusta tulokseen (Ek

lund & Kekkonen 2018, 8990). Tässä herkkyysanalyysissä keskitytään kustannusten 

muutoksiin. Kokonaislaskelman kustannuksia vähennetään yksitellen 10%. Tässä las

kelmassa muuttuvat kustannukset ovat lähes identtiset kiinteiden kustannusten kanssa, 

joten muutokset nettovoitossa ovat käytännössä samat. Muuttuvien kustannusten tai 

kiinteiden kustannusten 10% leikkauksella saadaan huomattava n.54% kasvu nettovoi

tolle. 

Maatalous Oy Kuuskosken toiminnan kustannukset vuodelle 2018 olivat huomattavat 

2,07 miljoonaa euroa. Pelkästään kananmunantuotannon rehukustannukset olivat 498 

657,50 €. Mikäli tilan oman rehuntuotantokustannus on markkinahintaa alhaisempi, saa

vutetaan huomattava kilpailuetu. 

Katetuottolaskennan tunnuslukuja
Viljanviljely Kananmunatuotanto Kokonaisuus

Katetuottoprosentti 62 % 50 % 54 %
Kriittinen piste 887 994 €               955 730 €                               1 906 356 €        
Varmuusmarginaali 147 994 €-               561 576 €                               350 950 €           
Voittoprosentti -12 % 19 % 8 %
Pääoman tuotto 8 %
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Kannattavuuden parantamisen toinen kohde on yrityksen tuotot. Luonnonmukaisen vil

jelyn toimintatapojen ja tehokkuuden optimoinnilla voidaan savuttaa parempi sato pie

nemmillä tuotantokustannuksilla. Sadon markkinaarvoon vaikuttaviin tekijöihin tuottajan 

on vaikea vaikuttaa, mutta valitsemalla oikeat kasvit ja reagoimalla hintavaihteluihin on 

mahdollista saavuttaa suurempi tuotto (Kuuskoski 25.11.2018). 

Luomukananmunatuotannon tuottojen parantamisen lähtökohtana on siipikarjan elinolo

suhteiden ja ruokinnan optimointi. Oikeilla olosuhteilla saavutetaan parempi muninta 

sekä maksimaalinen määrä Aluokan M ja L kokoluokkaan kuuluvia kananmunia, joiden 

hinta on moninkertainen verrattuna muihin. (Kuuskoski 1.12.2018) 

Maatalous Oy Kuuskosken henkilöstökustannukset olivat 138000€. Suurelle kuluerälle 

tulee saada myös vastinetta, henkilöstön riittävällä koulutuksella, motivoinnilla ja toimi

villa välineillä pyritään kasvattamaan työtehokkuutta. (Kuuskoski 2.12.2018.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Maatalous Oy Kuuskosken katetuottolaskelmien perusteella yrityksen kannattavuus on 

hyvä. Vaikka vuoden 2018 viljelyolosuhteet olivat erityisen heikot ja viljanviljely oli tap

piollista, yritys pystyi siitä huolimatta tuottamaan kokonaisuutena voittoa (liite 3). Maata

louden yleisen kannattavuuden jatkuvasta heikkenemisestä huolimatta Maatalous Oy 

Kuuskoski pystyy siis toimimaan nykyisellä rakenteellaan kannattavasti. Yrityksellä oli 

huononakin vuonna 16% varmuusmarginaali (taulukko 12.). Laskelmat myös vahvistivat 

kananmunantuotannon olevan Maatalous Oy Kuuskosken kantava tuotantomuoto. 

Katetuottolaskelmalla pystytään erittelemään yrityksen tuotot, muuttuvat kustannukset 

sekä kiinteät kustannukset. Kustannusten erittelyn kautta yksityiskohtaisemmalla tarkas

telulla pystytään selvittämään kustannusten laatu ja kohdentuminen. Kustannusten esille 

saattamisen tärkeimpänä tarkoituksena on kustannusten pienentäminen. 

Maatalous Oy Kuuskoski tärkeimmät toimet tulevaisuudessa on kustannusten vähentä

minen, sillä yritys hakee vielä tasapainoa investointien ja laajentumisen jäljiltä. Ylimää

räisten toimintojen ja päällekkäisyyksien löytäminen vaatii edelleen työtä. 

Kannattavuuden kustannusrakenteen selvittäminen jälkikäteen osoittautui erityisen työ

lääksi tehtäväksi. Erityisesti kustannusten tarkka kohdentaminen on jälkikäteen haas

teellista. Kustannusten läpikäyminen on kuitenkin antanut paljon käyttökelpoistatietoa ja 

edistää tiedonkeruun tehokkuutta tulevaisuudessa. Nämä vaikeudet ovat tuoneet esille 

tarpeen kehittää ja lisätä yrityksen sisäistä laskentaa, jotta tulevaisuudessa pystytään 

tekemään suunnitelmia ja valintoja tarkempaan sekä ajankohtaiseen tietoon perustuen. 

Tässä työssä tuotetut laskelmat on tarkoitus muuttaa aktiiviseen, kuukausitason seuran

taan soveltuviksi laskemapohjiksi. Aktiivisella kannattavuudenseurannalla sekä kuukau

sibudjetilla halutaan helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja johtamista 

Vaikka laskelmat auttavat tuomaan kustannukset esille, vasta niiden edelleen karsitta

viksi osoittaminen ja karsiminen on työ, joka antaa näille laskelmille todellisen tarkoituk

sen. Pelkästään tiedon kerääminen ei auta kannattavuuden parantamisessa, vaan tie

don pohjalta täytyy pystyä tekemään yrityksen kannattavuutta edistäviä toimenpiteitä. 
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7 POHDINTA 

Tämän työn toteutuksesta saatiin huomattavasti arvokasta tietoa Maatalous Oy Kuus

kosken kannattavuudesta sekä kustannusrakenteesta. Työ tuotettiin täyttämään tarve 

paremmalle kannattavuudenarviointityökalulle. Työkalu on onnistunut, mutta vaatii jatko

jalostusta, jotta sen käyttö on mahdollista integroida yrityksen aktiiviseen käyttöön. Ny

kyisessä muodossaan materiaalien käsittely vie liikaa aikaa. 

Maatalous yrityksen kannattavuus laskentaan valittu katetuottomenetelmä on toimiva, 

mutta laskelman rakentamisen jälkeen jäin pohtimaan maatalouteen mahdollisesti pa

remmin osuvan tuotantokustannuslaskelman käyttämistä. 

Työn materiaali kerättiin Maatalous Oy Kuuskosken kirjanpidosta, sekä yrityksen toimi

tusjohtaja Matti Kuuskosken haastatteluista. Yrityksen materiaalien luotettavuus on erin

omainen. Laadullisen tutkimuksen menetelmillä päästiin mielestäni riittävän syvälle yri

tyksen liiketoimintaan työn tuottamiseksi. 

Työn materiaalien luotettavuus on hyvä. Luonnonvarakeskuksen tilastoja tarkastelta

essa tulee kuitenkin huomioida, että ne on muodostettu käyttämällä kirjanpitotilojen tie

toja, eivätkä siis edusta kaikkia Suomen maatiloja. Lähteinä pyrin käyttämään mahdolli

simman paljon tiedon alkuperäisen tuottajan materiaaleja, mikäli ne vain olivat saatavilla. 

Työn tuottaminen oli erinomainen keino oppia kannattavuusajattelua ja saavuttaa sy

vempi ymmärrys sen hyödyntämisestä. Myös maatalouden yleistilanteen tutkiminen 

edisti toimialan ymmärrystä. Jatkossa valmiudet vastaavanlaisiin tehtäviin ovat huomat

tavasti paremmat.  

Vastaavan työn laadun parantamiseksi suosittelen materiaalin jatkuvaa keruuta tutkitta

valta ajanjaksolta, jotta kulujen ja tuottojen kohdentaminen olisi vieläkin tarkempaa. 
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Luomuviljan tuotanto 2018
€ kokonaisuudessa €/ha

Tuotot
Viljelyn tuotot: 420 000,00 €         833,33 €         
Tuet 320 000,00 €         634,92 €         
Viljelyn tuotot ja tuet yhteensä: 740 000,00 €         1 468,25 €      
Muuttuvat kustannukset:
Oma siemen 25 900,00 €           51,39 €           
Osto siemen 53 160,87 €           105,48 €         
Lannoitus 33 738,00 €           66,94 €           
Traktorityö 34 600,00 €           68,65 €           
Leikkuupuinti 15 400,00 €           30,56 €           
Kuivatus 20 000,00 €           39,68 €           
Muut muuttuvat kustannusket 10 000,00 €           19,84 €           
Ostopalvelut 86 815,51 €           172,25 €         
Muuttuvat kustannukset Yhteensä: 279 614,38 €         554,79 €         
Katetuotto 460 385,62 €         913,46 €         
Kiinteät kustannukset:
Kone-, rakennus- ja yleiskustannukset:
Konepoistot 96 679,51 €           191,82 €         
Koneiden rahoituskustannukset 15 000,00 €           29,76 €           
Koneiden kunnossapito 29 555,01 €           58,64 €           
Vakuutukset 8 000,00 €             15,87 €           
Konekustannukset yhteensä: 149234,52 296,10 €         
Rakennuspoistot 36 802,02 €           73,02 €           
Rakennusten rahoituskustannus 5 000,00 €             9,92 €             
Rakennusten kunnossapito 6 562,22 €             13,02 €           
Vakuutukset 5 448,00 €             10,81 €           
Rakennuskustannusket yhteensä: 53 812,24 €           106,77 €         
Henkilöstökustannukset 68 000,00 €           134,92 €         
Yleiskustannukset 80 000,00 €           158,73 €         
Pellon vuokra 201 412,00 €         399,63 €         
Kiinteät kustannuksetyhteensä 552 458,76 €         1 096,15 €      
Nettovoitto/tappio 92 073,14 €-           182,68 €-         
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Luomukananmunien tuotanta 2018
€ Kokonaisuudessa €/osasto 3000 kanaa

Tuotot
Munista 1 364 613,27 €        136 461,33 €           
Tuki 20 000,00 €             2 000,00 €               
Vakuutuskorvaukset 132 692,84 €           13 269,28 €             
Tuotot yhteensä: 1 517 306,11 €        151 730,61 €           
Muuttuvat kustannukset:
Rehu 498 657,50 €           49 865,75 €             
Uudistus (18vk kana) 175 786,10 €           17 578,61 €             
Ostopalvelut 45 188,49 €             4 518,85 €               
Muut muuttuvat kustannukset 35 235 € 3 523,48 €               
Muuttuvatkustannukset yhteensä: 754 866,85 €           75 486,69 €             
Katetuotto 762 439,26 €           76 243,93 €             
Kiinteät kustannusket:
Konepoistot 100 000,00 €           10 000,00 €             
Koneiden rahoituskustannukset 5 000,00 €               500,00 €                  
Koneiden kunnossapito 30 000,00 €             3 000,00 €               
Vakuutukset 6 000,00 €               600,00 €                  
Konekustannukset yhteensä: 141 000,00 €           14 100,00 €             
Rakennuspoistot 36 802,02 €             3 680,20 €               
Rakennusten rahoituskustannus 15 000,00 €             1 500,00 €               
Rakennusten kunnossapito 30 000,00 €             3 000,00 €               
Vakuutukset 7 448 € 744,80 €                  
Rakennuskustannusket yhteensä: 89 250,02 €             8 925,00 €               
Henkilöstökustannukset 70 000,00 €             7 000,00 €               
Yleiskustannukset 180 000,00 €           18 000,00 €             
Kiinteät kustannusket yhteensä 480 250,02 €           48 025,00 €             
Nettovoitto/tappio 282 189,24 €           28 218,92 €             
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Maatalous Oy Kuuskoski 2018 kokonaisuutena

Tuotot: €
Viljelyn tuotot 740 000,00 €    
Kananmunatuotannon tuotot 1 517 306,11 € 
Tuotot yhteensä: 2 257 306,11 € 
Muuttuvat kustannukset
Viljelyn muuttuvat kustannukset 279 614,38 €    
Kananmunatuotannon muuttuvat kustannukset 754 866,85 €    
Muuttuvat kustannukset yhteensä 1 034 481,23 € 
Katetuotto 1 222 824,88 € 

Kiinteät kustannukset
Viljelyn kiinteät kustannukset 552 458,76 €    
Kananmunatuotannon kiinteät kustannukset 480 250,02 €    

Kiinteät kustannukset yhteensä 1 032 708,78 € 

Nettovoitto/tappio 190 116,10 €    


