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Sokerijuurikkaan Tutkimus
keskuksen pelloilla testataan
modernin viljelykaluston
soveltumista sokeri
juurikkaan mekaaniseen
rikkakasvintorjuntaan.
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Pääkirjoitus
Menestyksen anatomia
ELOKUUN PUOLIVÄLIN jälkeen näyttäisi, että
suurimmalla osalla Suomen pelloista olisi tulos
sa vähintään keskinkertainen sato. Siitä ei ole
kiittäminen vain suhteellisen suotuisia olosuh
teita, vaan taitava ja kokenut viljelijä voi taput
taa itseään selkään. On osattu ja jaksettu hoitaa
työ hyvin, huolehtia pellon perusasiat kuntoon,
sopeutua ja säätää viljelytoimenpiteet kulloi
senkin kasvukauden ja lohkokohtaisten olosuh
teiden mukaan. Vaikka kahta samanlaista vuot
ta tuskin osuu edes yhdelle vuosikymmenelle.
Ennen tätä viimeisintä kriisiä menestyvän
viljelijän anatomiaa selvitettiin Luonnonvara
keskuksen, Pellervon taloustutkimuksen
ja Työtehoseuran yhteisessä Menestyvät
maataloustuottajat -tutkimuksessa. Sen laaja
kysely tehtiin loppuvuodesta 2020.
Menestys ei ollut kiinni tilan sijainnista,
tilakoosta tai tuotantosuunnastakaan. Menes
tyjiä löytyi myös tuottajauran eri vaiheista.
Menestys määriteltiin tilan taloudellisen kan
nattavuuden eli parhaaseen viidennekseen
kuulumisen lisäksi siten, että maatalousyrittä
jä koki myös itse menestyneensä hyvin ja tunsi
vielä työkykynsäkin hyväksi.
Menestyjät kehittivät tilaansa aktiivi
sesti. Heitä yhdisti suunnitelmallisuus,
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markkinoiden seuranta sekä talouden- ja
riskinhallintakyky. Tarkasti suunnitelluilla
investoinneilla oli onnistuttu kehittämään
ja tehostamaan tilan toimintaa. Menestyjille
oli leimallista vahva markkinaorientoitunei
suus ja valmius tehdä tarvittaessa isojakin
muutoksia tuotantoon.
Miltähän tulokset näyttäisivät, jos tutkimus
tehtäisiin nyt? Iskua kannattavuuteen on otettu
vasemmalta ja oikealta, ja Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen tuoreen työhyvinvointibaromet
rin tulokset kertovat viljelijöiden työtyyty
väisyyden ja koetun työkyvyn heikentyneen.
Todennäköisesti menestyjiä löytyisi edelleen
joka tuotantosuunnasta, vaikka tilojen keski
määräinen kannattavuus onkin laskenut.
Menestyvän maatalousyrittäjän kuva muo
dostuu yhä siitä, kuinka hyvin hän pystyy
sopeuttamaan viljelyä ja omaa toimintaansa,
hyödyntämään markkinoiden liikkeitä ja hinta
muutoksia. Tämä ei kuitenkaan poista alan
sidosryhmien vastuuta saati muun yhteiskun
nan tuen tarvetta. Sitä tarvitaan, jotta ruuan
tuotanto jatkuu täällä maapallon katolla.
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