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uonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan tänä vuonna maatalouden
kannattavuudessa ei ole odotettavissa suuria käänteitä edellisvuoteen
nähden. Tuotantosuunnista viljatilojen kannattavuuden ennustetaan
heikkenevän edellisvuodesta, mutta kotieläintuotannon osalta kannattavuus paranee.
Maitotilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan nousevan edellisvuoden
0,28:sta 0,39:ään. Samansuuntaista on myös muiden nautakarjatilojen kannattavuuskehitys. Positiivinen muutos kannattavuuskertoimessa johtuu sekä pienempien kannattamattomien tilojen poistumisesta tuotannosta että tilojen laajentamisesta, suuremmat tilat kun ovat pääsääntöisesti kannattavampia.
Heikot tuottajahinnat sekä maatalouspolitiikan epävarmuus ovat monella tilalla
johtaneet pohdintoihin siitä, uskaltaako tuotantoa lähteä laajentamaan vai ei. Esimerkiksi Luukisen lypsykarjatilalla taloudellista tilannetta puntaroitiin monelta eri
kannalta. Vaikka vastatuuli ei ole kaatanut uskoa maatalouden ja maidontuotannon tulevaisuuteen, tilalla päädyttiin kalliin robottinavetan sijaan maltillisempaan
investointiin (s. 10).
Tuotantoyksikön kasvattaminen kasvattaa riskejä – niin taloudellisia kuin yrittäjään itseensä liittyviä. Kotieläintiloilla tilakoon kasvu kasvattaa muun muassa
eläintautien riskiä. Yrittäjältä tautiriskien minimointi vaatii ennakointia ja satsausta,
muttei ihmeitä (s.16). Onnistunut riskien torjuminen ei välttämättä näy suoraan tilan tilipussissa, mutta se kannattaa, sillä toteutuessaan riski saattaa töytäistä koko tilan taloutta.
Kotieläintilojen yrittäjien on pystyttävä pitämään käsissään montaa lankaa kotieläintuotannosta ja peltoviljelystä yrityksen johtamiseen sekä talouden hallintaan. Talouden hallinnassa toimivana apuvälineenä auttaa budjetointi (s. 32). Tieto saattaa lisätä tuskaa, mutta hakuammunta vähenee ja tarvittavia toimenpiteitä
esimerkiksi hankinnoissa on mahdollista ajoittaa oikeaan hetkeen.
Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä tekijöitä tilan talouden hallinnassa, ja niiden merkitys korostuu maatalouden muuttuvassa toimintaympäristössä. Saa nähdä, millaisia muutoksia uudella vuodella 2021 on meille tarjota. Haluammekin toivottaa kaikille lukijoillemme rauhallista joulun aikaa ja tuottoisaa uutta vuotta!

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

3

