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1. LASKELMAN TAVOITTEET 
 

 

Laskelman avulla saat laskettua tuotekohtaiset hinnan puutarhatuotteille, kotoisille rehuille 

kuten viljat ja säilörehu sekä maidolle ja lihalle.  

Ohjelma mahdollistaa mm. seuraavat asiat: 

• Kasvinviljelylaskelmien teko 5 kasville 

• Monivuotisten kasvien, esim. mansikan, kustannuslaskenta teholas-

kentamahdollisuus (2 eri laskelmaa) 

• Kasvihuonetuotantolaskelma 1 kpl 

• Maidontuotanto peruslaskelma (helppo) tai tehotuotantolaskelma 

suurtiloille, tuotantokustannus 

• Lihantuotanto peruslaskelma (helppo) tai tehotuotantolaskelma suurti-

loille, tuotantokustannus 

• Koneen tuntihinta ja koneiden ketjutettu hintalaskelma 

• Koneurakointihinnoittelu ja kannattavuus 

• Sivuelinkeinot 2 erillistä laskelmaa (EVL – laskelma)  

• Metsäelinkeinolaskelma 1 kpl  

• Hinnoittelu ja tuotteistamislaskelma sekä jatkojalosteiden hinnoittelu-

mahdollisuus 

• Tulosennuste (katetuottojen kooste) 

• Kuukausibudjetti sekä pitkän aikavälin budjetti 

• Tulostase-ennuste 

• Nuoren viljelijän aloitustukilaskelma (Ely-laskelma) (kurssin yhtey-

dessä, ei ole mukana ohjeissa). 

• Lisäksi peltoalan tarvelaskuri kotieläintilalle sekä taimilaskuri, jolla 

voit laskea esim. tarvittavan mansikan taimien tai herukan taimien 

määrän ja laskea perustamiskustannuksen. 

Ohjelman avulla saat laskettua tuotekohtaiset katteet tuotteille, joita myyt tilalta ja joista 

yrityksen raha tulee. Kate kertoo kannattavuuden. Lisäksi saat jokaiselle tuotteelle yksik-

köhinnan, jolla tuote on kannattavaa myydä. 

Voit laskea myös eläimen kasvatuksen kustannuksen esim. hiehon kasvatuksen hinnan, he-

vosen kasvatuksen hinnan, eläinpaikan vuokran hinnan, laskelmaan metsän tuottoja ja kus-

tannuksia jne. Ohjelmalla pystyy hinnoittelemaan myös jatkojalostustuotteita. 

Voit myös laskea koneurakoinnin kannattavuutta osana toimivaa maatilaa. Laskelma on 

taivutettavissa suureen osaan maatalousyrityksen toimintaa.  
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Laskelmien lopputuloksena saat koostelaskelman, josta näet tilasi kannattavuuden. Laskel-

makoosteesta voit kerätä tiedot Tulosennusteeseen: 

Tulosennuste 

  

sekä tulostase-laskelman: 
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2. MITÄ LÄHTÖTIETOJA TARVITSET? 
 

Ennen laskelmien tekoa ota esille seuraavat tiedot: 

1. Peltoalat hehtaareina. Mitä kasveja viljelet tilallasi?  

2. Peltoviljelyn siemenmäärät kg/ha, lannoitemäärät kg/ha, kasvinsuojeluai-

nemäärät l/ha tai kpl/ha. Kustannukset? 

3. Jos tuotantoeläimiä, eläinmäärät (vain sukukypsät tuotantoeläimet, koska 

eläinlaskelma tehdään aina yhtä tuotantoeläintä kohden, tulee jälkeläiset ja 

uudistuseläinaines sisällyttää laskettavan eläimen kustannuksiin). 

 

Voit käyttää apunasi katetuottolaskennan mallilaskelmia osoitteessa www.tuottopehtori.fi 

 

http://www.tuottopehtori.fi/
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3. TYÖJÄRJESTYS 

Tallenna laskelmapohja koneellesi.  

Suurin osa laskentataulukoista on piilossa. Oletuksena on auki vain osa peruslaskelmia. 

Voit avata lisää laskelmia seuraavasti: Mene jonkin taulukon alaosan valintalehdelle, ja 

klikkaa hiiren oikealla ja valitse Näytä.   

 

Voit piilottaa taulukot, joita et tarvitse (hiiren oikea/piilota). Tee piilottaminen vasta, kun 

tiedät, mitä taulukoita et tarvitse. Esimerkiksi vain viljaa kasvattava tuskin tarvitsee maito- 

ja lihalaskelmia, joten ne voi huoletta piilottaa näkyvistä toiminnolla piilota. 

Lähtötiedot 
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Voit muokata kaikkia keltaisia soluja. Kirjoita kasvit, joita viljelet. Syötä viljeltävät pinta-

alat. Kotieläintilallinen: Pinta-alatarpeen saat selville Peltoalalaskurilla. 

Säilörehu ja laidun ja kuiva heinä kannattaa yhdistää samaan laskelmaan, koska laskelmien 

rakenne on lähellä toisiaan ja sisältää samat kustannuserät. 

Huomaa, että tässä taulukossa voit lisätä peltoviljelyn yleiskuluja, jotka jakaantuvat kai-

kelle peltoviljelylle. Siemenlukuna ovat MYEL-eläkekustannukset ja vakuutukset sekä 

yleiskulut, jotka voit ajatella esim. neuvontapalveluille yms. kuluille. Ne ovat eriä, joita et 

pysty kohdistamaan. Nosta valmiina olevia lukuja, jos koet, että ne ovat tilallesi liian pie-

niä lukemia. 

 

Syötä tuotantoeläinten määrä. Voit sisällyttää laskelmaan 3 eri tuotantosuuntaa. 

Laita lehmämääräksi kokonaislehmämäärä. Yksi lypsylehmä pitää sisällään myös uudis-

tukseen tulevan hiehon ja vasikan. Eli lehmä elättää laskelmassa itsensä lisäksi myös uu-

distushiehon ja vasikan. Laske mukaan siis kaikki lypsylehmät, myös ummessa olevat 

(sillä Lehmä tarvitsee noin 2 kk:n (6-8 vk) pituisen ummessaolovaiheen ennen poikimista, 

jotta se kuntoutuu ja utarekudos palautuu levossa ennen uutta lypsykautta). 

Jos sinulla on lihaeläimiä, laske mukaan koko kasvatusaikana läpimenevät eläimet. Esi-

merkiksi jos kasvatusaika on 18 kk, arvioi, montako eläintä saat kasvatettua kasvatusai-

kana. 

Huomaa, että tässä taulukossa voit lisätä eläimille yleiskuluja, jotka jakaantuvat kaikille 

eläimille. Oletuslukuna on kasvinviljelyn tavoin lähtölukuja, jotka voi ajatella esim. neu-

vontapalveluille yms. kuluille. Nosta lukemaa, jos koet että €-määrä on liian pieni sinun ti-

lalla. 

Syötä metsäpinta-ala, jos haluat tehdä metsätalouden talouslaskelman. 

Ohjelman alareunassa näet välilehdet, joiden avulla voit siirtyä ohjelman muihin taustatie-

toihin: 
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Konerekisteri 

 

Konerekisterissä syötät tilasi konekaluston kiinteiden kustannusten laskentaa varten.  

Nyt voit hyödyntää maatalouden verolomakkeen nro 2 sivun 3 tietoja kohdasta Koneet ja 

kalusto poistamaton menojäännös. Koneiden poistoprosentti verotuksessa on yleensä kor-

keahko 25 %. Siksi koneiden jäljellä oleva menojäännös voi olla sinulla alhainen, koska 

tilalla on ehkä tehty täydet poistot + mahdollisesti purettu varauksia. Pohdi, onko meno-

jäännös = koneiden käypä (oikea) arvo. Pohdi, myisitkö koneet menojäännöstä vastaavalla 

hinnalla. Jos sinusta tuntuu, että verotuksen menojäännös ei vastaa hintaa, korota meno-

jäännöstä niin että se vastaa käypää arvoa. Koneiden käypää arvoa voit halutessasi arvioida 

esim. nettikauppojen avulla esim. www.mascus.fi   

Syötä koneen Hankintahinta. Arvioi jäljellä oleva koneiden pitoaika vuosina. 

Jäännösarvo tarkoittaa, että voit vähentää hankintahinnasta koneen jälleenmyyntiarvon, jol-

loin jälleenmyyntiarvo ei rasita tuotehinnoittelua. Oletus on 35 %. Mutta huomaa, jos laitat 

käytetylle koneellesi käyvän arvon (tämän päivän arvo), ja pidät sitä esim. vielä 3 vuotta, 

korota jälleenmyyntiarvoa korkeammaksi kuin mitä 35 % oletusarvo on, muutoin poisto 

kohoaa liian suureksi.  

Syötä pääoman korkovaatimus. Ajattele koneet sijoituksena; sinulla on rahaa koneissa 

kiinni, ne eivät ole kasvamassa pankissa korkoa tai ne eivät ole osakkeissa tuottamassa 

osinkoa. Korko on siis vaihtoehtokustannus, joka on otettava huomioon kustannuksena. 

Aseta omalle pääomalle kohtuullinen pääoman tuottovaatimus esim. 1-3 %. Koron asetta-

minen ei ole pakollista omassa pääomassa, mutta se on suositeltavaa.  

http://www.mascus.fi/
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Poisto lasketaan oletuksena tasapoiston avulla. Tasapoisto tarkoittaa pääoman (vähennet-

tynä jälleenmyyntiarvolla) jakamista käyttövuosille.  

Jos haluat (minimi 0%) asettaa omalle pääomalle korkovaatimuksen esim. 3 %, pienenee 

vuotuisen kustannuksen määrä, koska korko lasketaan kuluksi. 

Syötä koneille vakuutusmaksut. Esim. traktoreilla on pakollinen liikennevakuutus. Väh. 

150 €/traktori. Osakasko (sisältää palovakuutuksen noin 300 €. 

Kohdista koneet vielä oikealle laskelmalle. Kirjoita tai ota pudo-

tusvalikosta joko kasvi, eläin, urakka, metsä, EVL tai puutarha 

sen mukaan, miten ajattelet koneen työtuntien pääasiassa kerty-

vän. Muista että voit myös lisätä oletusten päälle omia kohdis-

tuksia lähtötiedoissa! Pääsääntöisesti traktorit ja työkoneet työs-

kentelevät pelloilla, joten kohdista ne kasvi:in.   

 

Voit halutessasi jakaa koneita usealle eri kustannuslaskelmalle esim. Jos traktori 50 % 

maatalouskäytössä ja 50 % urakoinnissa, laita puolet hankintahinnasta ja vakuutuksista 

kasvi:in, tee samasta koneesta sitten uusi rivi ja laita vastaavasti loput 50 % urakka:aan. 

Koneissa selviät periaatteessa siis esim. yhdellä rivillä kohdistaen sen kasville: 

 

Mutta entä jos menojäännöksessä on paljon eläinpuolen koneita? Kuten esim. tässä yllä 

olevassa tapauksessa on? Nyt esim. kasvinviljelyssä säilörehun hinta on korkea, koska 

kaikki koneet rasittavat kasvinviljelyä.  Siksi, jos eläinpuolelle on tehty merkittäviä inves-

tointeja, kannattaa ne eritellä pois kasvipuolelta ja kohdistaa kulut oikealle kustannuspai-

kalle eläimille esim. alla olevan esimerkin tavoin: 

 

Koneen 

kustannuspaikka?

Kasvinviljely=kasvi

Koneurakointi=urakka

Kotieläintuotanto=eläin

Kasvihuonetuottaja=puut

arha
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Eli voit tehdä usean rivin samoista koneista erittelemällä ne esim. saadaksesi jaettua kus-

tannusvaikutuksen, jolloin laskentatulos tietenkin tarkentuu. Tässä esimerkissä navettako-

neissa on paljon rahaa kiinni, joten koneet kannattaa ehdottomasti eritellä.  

Siirry seuraavaksi Rakennukset -välilehdelle. 

Rakennukset 

 

Syötä rakennusten Nykyhinta. Samoin kuin koneissa, mieti onko rakennusten verotuksen 

menojäännösarvo liian alhainen niiden oikeaan arvoon nähden. Verotuksen Menojään-

nösarvoa ei pitäisi käyttää, koska se on liian alhainen rakennuksen nykyhinnaksi – useim-

miten. Pohdi vaikka, että mikä olisi hinta, josta vakuuttaisit rakennuksen tulipalon varalta. 

Paljonko rahaa vakuutusyhtiön tulisi maksaa, että hinta ei ”itkettäisi” vahingon jälkeen 

kussakin rakennuksessa.  

Syötä rakennuksiin esim. työhuoneen perustamiskulut ja remonttikulut sekä huonekalut. 

 

Laskelman alareunassa on nykyhintalaskuri, jolla voit laskea rakennukselle arvion nyky-

hinnaksi (nykyarvoksi) käyttämällä rakennuksen uushankintahintaa. Seuraa laskurin oh-

jeita. 

 

Syötä sitten tähän rakennukseen kohdistuvat kulut: 

 

Suorita lopuksi kohdistus. Jos kyseessä on EVL:n mukaista toimintaa, kohdista rivi kirjoit-

tamalla kohdistukseen EVL. Näin kustannus siirtyy oikeaan laskelmaan. 

Syötä rakennuksen jäljellä oleva käyttöikä kohtaan Taloudellinen kestoikä. Syötä korko %.  

Syötä pääoman korkovaatimus. Ajattele rakennusta koneiden tavoin sijoituksena; sinulla 

on rahaa rakennuksissa ja pelloissa kiinni, ne eivät ole kasvamassa pankissa korkoa tai ne 

eivät ole osakkeissa tuottamassa osinkoa. Korko on siis vaihtoehtokustannus, joka on otet-

tava huomioon kustannuksena. Aseta pääomalle kohtuullinen tuottovaatimuksen esim. 1-3 
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%.  

Kunnossapitokustan-
nus €/v 

Vakuutus €/v Energia  €/v Muut (mm. kiinteistövero)  €/v (esim. 
1%) 

Arvioi paljonko € kun-
nossapitoon vuodessa 

Joko  todellinen tai 
väh. 0,2% rakennuk-

sen arvosta 

Esim. navetassa 
1500 kwh/v/lehmä 

1 kwh maksaa 0,12 
€ 

 
Kiinteistövero esim. 1% x menojäännös 

Muista kohdistaa kustannukset vielä oikealle kustannuspaikalle (kasvi, eläin jne…)! 

Lainarekisteri 

Lainarekisterin täyttö ei ole edellytys (ei siis ole pakko tehdä) laskelman onnistumiselle, 

mutta sen täyttö kannattaa, koska siitä saatavat kustannusvaikutukset näkyvät Tulosennus-

tekoosteessa. Muista, että teet laskentaa itseäsi varten. Mitä enemmän näet vaivaa, sitä pa-

remmin saat vastauksia yritystoiminnan kannattavuudesta. 

Muista kohdistaa lainat joko yritykseen tai kotilainaksi! 

 

Laskelmien tekeminen 

Siirry seuraavaksi laskemaan tuotantokustannuksia. Tuotantokustannuksia voit laskea kai-

kille viljelykasveille.   

Huomaa, että saat lisää kasvilaskelmia esille seuraavasti: 

Aktivoi joku taulukko esim. Lähtötiedot alkutuotanto hiiren oikealla: 

Valitse Näytä. 
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Voit valita näkyviin lisää laskelmia. Esim. Laskekasvi3, Laskekasvi4, Laskekasvi5 ovat sa-

manlaisia laskelmapohjia kuin Laskekasvi1.  LaskeKasvihuoneenkasvi on kasvihuonelas-

kelma. Voit laskea halutessasi laskelmat mille tahansa viljelykasville. Jos esim. lasket Las-

keOhra – laskelmalla rypsin tuotantokustannusta, muuta laskelman taulukkonimi helpom-

maksi esim. LaskeRypsi. Nimen saat vaihdettua tuplaklikkaamalla -taulun välilehteä, jol-

loin nimi menee muokkaustilaan.  

Kirjoita uusi nimi ja klikkaa hiirellä tekstistä pois, jolloin nimi tarttuu kiinni tauluun. 

Muuta laskelman nimi vielä Lähtötiedot alkutuotanto tauluun oikeaksi, että nimi välittyy 

oikealla nimellä myös Tulosennusteen tekoa varten.   Eli mene Lähtötiedot tauluun: 

Muokkaa pinta-alat oikeaksi. 

 

Siirry laskemaan katetuottoja ja tuotantokustannuslaskelmia. Siirry esimerkiksi laskekasvi1 

– välilehdelle:

 

 

Laskekasvi1 (Yhteinen esimerkki kasveille) 

Huomaa, että kasvin pinta-ala siirtyy laskelmaan Lähtötiedot Kasvit – taulukosta. Mikäli 

pinta-ala on 0,00 ha, siirry Lähtötiedot alkutuotanto – taulukkoon ja syötä viljeltävien kas-

vien pinta-alat. 

Käytä apuna ProAgrian mallilaskelmia osoitteessa www.tuottopehtori.fi. Saat opettajaltasi 

tunnukset. 

Kasviviljelyn tuotoista 

Tuottoja ovat kasvin myyntitulo, jos myyt kasvin tilalta ulos. Jos myyt sadon tilalta ja saat 

siitä myyntituloa, laita arvioimasi markkinahinta a’-hinta kenttään.  

http://www.tuottopehtori.fi/
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Jos kasvatat viljaa rehuksi tuotantoeläimille, kiinnostaa sinua laskelmassa vain tuotanto-

kustannus, joka syntyy laskelman tuloksena. Jätä silloin a’-hinta kenttä tyhjäksi.  Jos myyt 

viljan osittain ja osittain syötät eläimille, laita silloin hinta näkyviin, jolloin ohjelma laskee 

tulot. Mutta käy lisäämässä tällöin Rakenna tulosennuste kyseiselle kasville laskenta-% 

muutos, kuinka paljon tuloista huomioidaan yhteenvedossa:

 

 

Tuotantokustannus lasketaan: 

+muuttuvat kustannukset €/ha  

+ työpalkkavaatimus (€/h x työtunnit) 

+ kiinteät kustannukset €/ha. 

=kustannus yhteensä €/ha. 

 

Kustannusten yhteissumma jaetaan tuotetulla määrällä tuotetta, jolloin vastaus on €/kg. Se 

on alin hinta, jolla voit myydä tuotetta (ns. kriittinen piste). 

Syötä peltoviljelyn tuet hehtaaria kohden. Katso lisää tuottopehtorista. 
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Muista, että Tuottopehtorin avulla saat yleiskuvan tuloista, satotasoista ja myös tuista, ku-

ten myös menoista. Laskelmamalli helpottaa ensimmäisten laskelmien tekoa. Muista, että 

mallilaskelma on vain esimerkki, sovita esim. kulut omalle tilalle sopivaksi esim. kirjanpi-

don ja/tai viljelysuunnitelman avulla. Kannattaa myös 1. laskelmaa tehdessä kysyä apua 

kotijoukoilta esim. vanhemmilta tai puolisolta, siltä henkilöltä, joka tekee peltopuolen työt 

(ellet tee tai ole tehnyt niitä itse). 

Kuvakaappaus Tuottopehtorista ohran tuloista. 

Kasvinviljelyn kuluista 

Vastaavasti kustannukset Tuottopehtorissa näkyvät alla olevalla tavalla.    

 

Käytä halutessasi soveltaen Tuottopehtorin lukuja omalla tilalla. 1. laskelmat ovat hanka-

limmat, seuraavat ovat helpommat.  

Tutustu katetuottolaskennan perusteisiin. Katetuotto kiinnostaa kasvinviljelyssä, jos myyt 
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sadon tilalta pois ja siitä tuloja. Mutta jos vilja menee omille eläimille, ei katetuottolaskel-

masta ole juuri hyötyä, koska laskelmalla ei ole muita tuloja kuin tuet. Siksi kate on nega-

tiivinen. Mutta kuten aiemmin sanoin, tällä samalla laskelmalla syntyy katetuottolaskelman 

lisäksi kustannuslaskelma, joka kertoo, mihin hintaa sinä pystyt tuottamaan kasvikilon.  

Muuttuvat kustannukset ovat välittömiä vuosikustannuksia, jotka määräytyvät tuotanto-

suunnittain ja tuotannon voimakkuuden mukaan. 

Kasvituotannon muuttuvia kustannuksia ovat esim. kasvinviljelyssä tavanomaiset viljely-

kustannukset, kuten lannoitteet, siemenet, kalkitus (vuotta kohden) ja urakoitsijoiden peri-

mät työkustannukset.  

Lisäksi mukaan lasketaan omasta traktorista ja leikkuupuimurista aiheutuvia muuttuvia 

kustannuksia (yhtä hehtaaria kohden!), joita ovat poltto- ja voiteluainemenot sekä näiden 

kunnossapitokustannukset.  Mukaan lasketaan myös viljankuivaamossa sähkön ja polttoai-

neen kulutuksesta aiheutuva meno. Jos satotasoa halutaan nostaa, kalkitaan peltoa ja sitä 

lannoitetaan voimakkaammin, jolloin muuttuvat kustannukset nousevat.   

 

Laske koneille menevä polttoaine ja huoltokustannus tuntia kohden. Koneiden kiinteät kus-

tannukset (poisto, korko vakuutukset) on huomioitu jo Konerekisterin kautta, mutta sinun 

on lisättävä peltokoneiden ja traktorien muuttuvat kustannukset (polttoaineet ja huolto).  

Viljoilla konetyötä menee arviolta 8 h/ha. Tähän laitat siis vain koneen tuntihinnan muuttu-

vat kulut. Laske Koneen tuntihintalaskelma, jolloin saat tarkan arvion muuttuvien kulujen 

määrästä tuntia kohden. 

Huomaa ihmistyömäärä. Laske ihmisen työpanos hehtaaria kohden. Yleensä noin 8-10 h / 

ha. Aseta palkkavaatimus 15,90 €/h.  

 

Tuotantokustannushinnan näet seuraavasti: 
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Tuotantokustannus €/kg on hinta ilman tukea. Se on todellinen tuotantokustannus, joka on 

tuista riippumaton sisältäen kaikki tuotantokustannukset, mutta ei voittoa. Käytä tätä hintaa 

laskelmissasi, koska näin et ole kiinni tuissa, jotka voivat vuosittain muuttua. Tuettu hinta 

on alhaisempi, koska tuet ovat vähennetty kuluista pois.  Älä käytä tuettua hintaa laskel-

missa. 

 

 

LaskeSäilörehu 

 

Laskelman idea on sama kuin edellisen esimerkin viljalla. Alla joitain säilörehun lasken-

taan liittyviä tarkennuksia. Säilörehusta lasketaan vain tuotantokustannus, koska yleisim-

min se käytetään tuotantoeläimille. Mikäli myyt säilörehua ja saat siitä myyntituloa, siirrä 

laskelman tuotantokustannushinta lopuksi a’-hinnaksi, jolloin laskelman myyntitulot siirty-

vät Tulosennustelle. Muutoin jätä a-hinta kenttä tyhjäksi. 

Säilörehussa lasketaan koko kesän sadot yhteen hehtaarilta. Jos sinulla on 3 satoa kesältä, 

arvioi, paljonko siiloissa tai paaleissa on bruttokiloja ja kokonaiskilot nurmihehtaareilla.  

Syötä kuiva-aine % analyysistä. Kuiva-aineluku ilmaisee, kuinka monta grammaa rehuki-

losta on kuiva-ainetta eli paljonko rehukilon painosta jää jäljelle, kun kaikki vesi on pois-

tettu. Karkearehujen kuiva-ainepitoisuus: Kuiva heinä: yli 83–85 % kuiva-ainetta. Esi-

kuivatut säilöheinät: 45–80 % kuiva-ainetta. Säilörehut: alle 45 % kuiva-ainetta. Aikaisin 

korjatun säilörehun kuiva-ainepitoisuus yleensä 25 % eli rehussa on kuiva-ainetta 250 

g/kg. 
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D-arvo kuvaa rehun sulavuutta. Ilmaisee, kuinka suuri osa kuiva-aineesta on eloperäistä ai-

netta, jota suolisto pystyy sulattamaan. D-arvo ilmoitetaan kuiva-ainekilon sisältäminä 

grammoina, g/kg ka. Jos analyysi ilmoittaa D-arvoksi esimerkiksi 630, kilo kuiva-ainetta 

sisältää 630 grammaa sulavaa ainetta ja 370 grammaa sulamatonta ainesta, joka poistuu 

elimistöstä sonnassa.  

Säilörehun siemenkustannus: Huomaa jakaa nurmen perustamisvaiheen kustannukset nur-

men käyttövuosille. Esim. jos nurmea pidetään 4 vuotta, jaa 20 kg nurmisiemen-kg / 4 vuo-

delle eli 5 kg /v. Huomioi sama suojaviljalle. 

Laske koneille menevä polttoaine ja huoltokustannus tuntia kohden. Koneiden kiinteät kus-

tannukset (poisto, korko vakuutukset) on huomioitu jo Konerekisterin kautta, mutta sinun 

on lisättävä nurmikoneiden ja traktorien muuttuvat kustannukset (polttoaineet ja huolto).  

Säilörehulla konetyötä menee arviolta 10 -12 h. Tähän laitat siis vain koneen tuntihinnan 

muuttuvat kulut. Laske Koneen tuntihintalaskelma, jolloin saat tarkan arvion muuttuvien 

kulujen määrästä tuntia kohden. 

Huomaa työmäärä. Laske ihmisen työpanos hehtaaria kohden. Yleensä noin 12 h / ha. 

Aseta palkkavaatimus 15,90 €/h.  

Käytä säilörehun hintana eläimille tukematonta hintaa. Hinta löytyy laskelman alaosasta 

 

 

LaskeKoneurakointi 

Saat taulukon esiin hiiren oikealla: 
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Valitse LaskeKoneurakointi.  

Koneurakointiin kuuluvat koneet pitää nimetä Konerekisterissä. Mikäli urakkasivulle ei 

tule yhtään koneiden kiinteitä kustannuksia näkyville, mene Konerekisterin ja kohdista ko-

neita Urakka nimellä.  

Haluatko laskelman tulokset näkyville kokonaistuloksessa Tulosennustelle? Laita silloin 

Kyllä kohtaan Siirrätkö Tulolaskelmaan? 

koska oletuksena on ei.  

 

LaskeMaito 

Tässä taulukossa lasket maidon tuotannon kannattavuuden katetuottolaskennalla, koska 

myyt maidon meijeriin. Lisäksi saat selville maidon tuotantokustannuksen tilallesi eli mi-

hin hintaan pystyt tuottamaan maitoa €/l. 

Laskelma lasketaan yhtä lehmää kohden. Mikäli lehmien lukumäärä on laskelmassasi 

nolla, käy lisäämässä eläimet Lähtötiedot Eläimet – taulukkoon. 

Arvioi karjan keskituotos mahdollisimman tarkkaan ja syötä se soluun Keskituotos litraa. 

Syötä maidon tuotantotuki ja mahdolliset muut tuet. Katso mallia Tuottopehtorista. 

Lehmän muuttuvia kuluja ovat mm. rehut.  

 

Arvioi lehmän vuodessa tarvitsema säilörehun määrä kuiva-ainekiloina. Koska syötät ko-

toista, itsetuotettua säilörehua, hae hinta LaskeSäilörehu-laskelmalta. Syötä arvo oranssiin 

a’-hinta soluun (kustannus siirtyy maidon hintaan, mutta ei siirry Tulosennustelle, koska 

kulut on jo huomioitu säilörehun kautta Tulosennustella). Hintatieto kannattaa ”linkittää” 

LaskeSäilörehu-laskelmaan seuraavasti: 

Kirjoita = ja klikkaa hiirellä tauluun LaskeSäilörehu, joka avautuu; klikkaa hiirellä solua 
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E90, joka sisältää tiedon säilörehun omakustannushinnasta ilman tukea. Paina Enter. Nyt 

hinta päivittyy automaattisesti maitolaskelmalle, jos teet muutoksia säilörehulaskelmalla. 

Syötitkö navetan sähkön Rakennukset, pellot – rekisteriin navettaan? Jos syötit, on sähkö-

lasku jo kiinteissä kuluissa valmiiksi laskettu lehmää kohden. Mikäli jätit sähkön kirjaa-

matta, ota se huomioon muuttuvana kuluna.  

Kuluja saat selville esim. kirjanpidosta. Esim. rehulaskujen määrän löydät maatilasi kirjan-

pidosta. Jaa kokonaisrehumeno vuoden ajalta lehmien lukumäärällä, jolloin saat rehulas-

kun suuruuden lehmää kohden. Toimi näin myös muiden laskujen kohdalla. 

Muista lisätä työpanos lehmää kohden! Sen saat selville esim. seuraavasti: Laske päivittäi-

nen työaika navetalla esim. 7 h/päivä x 365 päivää/v x henkilömäärä 1 kpl = 2555 h Jaa 

tuntimäärä lehmien lukumäärällä, jolloin saat työtunnit lehmää kohden.   

Huomaat KATETUOTTO B. Jää katteeksi kiinteille kuluille.  

Katetuotto C osoittaa voiton tai tappion. Pyri voitolliseen tulokseen. Mieti keinoja, kuinka 

parantaa tulosta. 

Minimitavoite on 1000 € voitto lehmää kohden. Voittoa tarvitaan, koska maidolla rahoite-

taan kasvinviljely.  

LaskeLiha 

 

LaskeLiha – laskelmalla voit laskea esim. lihantuotantokustannuksen naudalle ja lam-

paalle. Laskelma tehdään aina yhdelle sonnille tai hieholle tai yhdelle uuhelle.  

Maitorotuisten sonnien kasvutavoitteena pidetään vähintään 600 g/pv nettokasvua, 340 ki-

lon teuraspainoa ja enintään 18 kuukauden ikää. Pihvirotuisilla eläimillä kasvutavoite on 

rotukohtainen, mutta vähintään 50 g/pv maitorotuisia korkeampi. Alla aputaulukko, jonka 

löydät piilotetuista taulukoista nimellä sonnin kasvusimulaattori: 
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Taulukosta havaitset, että maitorotuisen teuraspaino % on Liharotuista matalampi. Liharo-

tuinen voidaan kasvattaa ”jytkymmäksi” nopeammin. Ongelma vain usein, että liharotuisia 

sonnipoikia ei ole saatavissa, koska maitotiloilta tulee maitorotuisia sonnipoikia ja hie-

hotyttöjä.  

Uuhen tuottoja ovat syntyvien karitsoiden mukana tuleva lihamäärä. Mieti siis, paljonko 

uuhi voi tuottaa lihaa karitsoiden kautta. Laske tuloksi myös vanhojen uuhien lihanmyynti-

tulo (jaa uuhen lihamäärä uuhen pitovuosilla). Lisää uuhen tuet. 

Laske kuluihin kaikki kasvatusajan kulut. Uuhilla myös kaikki uuhen karitsoiden kulut. 

Lihan kilohinta syntyy laskelman alaosaan samoin kuin muissakin laskelmissa.  

Lampuri. Tarvittaessa ota käyttöön Hinnoittelujatkojalostus-taulu. Sen saat käyttöön piilo-

tetuista taulukoista. Kysy lisää Mikalta! Tarvittaessa opastan sinut taulukon käyttöön lähi-

tunneilla. 

 

4.  TULOSENNUSTEEN RAKENTAMINEN 
 

Siirry Rakenna TULOSENNUSTE klikkaamalla välilehteä. 
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Tulosennustesivulla rakennat itsellesi maatilayrityksesi ennusteen tuloksesta. Kaikki tarvit-

tava tieto on koostettu Katetuottolaskelmamuotoon.  

Katetuotto A kertoo: Kaikista Tuotoista vähennetään kaikki Muuttuvat kustannukset 

Katetuotto B kertoo: Kaikista Tuotoista vähennetään kaikki Muuttuvat kustannukset 

- Työpanos. Katetuotto B jää katteeksi kiinteille kuluille. 

Katetuotto C kertoo: Kaikista Tuotoista vähennetään kaikki Muuttuvat kustannukset 

- Työpanos – Haluamasi Kiinteät kustannukset.  

Kiinnität varmaan huomiota sanaan ”HALUAMASI”. Tällä tarkoitan sitä, että oman pää-

oman korkovaatimus on mukana poistojen ja todellisten maksettujen korkojen lisäksi (mi-

käli lisäsit lainarekisteriin pankin lainat). Mikäli et halua kustannuksiksi omaa pääoman 

vaatimusta, siirry Konerekisteriin ja Rakennukset, Pellot- rekisteriin ja laita korko % nol-

laksi. En kuitenkaan suosittele, koska yrittäminen on myös sijoittamista. 

Katetuotto C: Jos =>0, yritystoiminta kattaa kaikki kulut ja saat työllesi palkan. Jos Kate-

tuotto C on positiivinen, teet voittoa. 

Jos <0, yritystoiminta on tappiollista. Tässä tilanteessa joudut tinkimään palkkavaatimuk-

sesta. Voit tehdä sen Tulosennustella kohdassa: 
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Pienennä % -osuutta ja yritä saada Kate C vähintään 0-tasolle. Tällä voit simuloida, millai-

nen on todellinen palkkatulosi.  

Tulosennuste on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuo-

tot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tilinpää-

töksen tuloksena saadaan tilikauden tulos. 

 

5. BUDJETIN RAKENTAMINEN 
 

Budjetti= Tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle. 

Budjetti laaditaan esimerkiksi edellisen vuoden toteutuneen kirjanpidon pohjalta. Budjetin 

tekijänä joudut arvioimaan muutosta kuluneesta vuodesta tulevaan vuoteen. Nouse-

vatko/laskevatko myytävien tuotteiden hinnat? Entä kustannukset? Energian hinta näyttää 

nousevan joka vuosi? Ollaanko suunnittelemassa investointia? Arvonlisäverot tulevat mak-

suun helmikuun viimeisenä päivänä? Kassassa olisi hyvä olla aina rahavaroja myös äkilli-

sille menoille, joita et osannut ottaa huomioon. 

 

Sarakkeessa G näet ehdotuksen budjettiin syötettäväksi. Ehdotus tulee Tulosennusteelta. 

Ylläolevassa kuvakaappauksessa on esim. Lypsylehmän maitotuloja ollut alveineen 

373 076 €. Nyt tämä 373 076 € täytyy jakaa 12 kuukaudelle siten kuin sen arvelee tilalle 



23 

kertyvän. Jos arvioit tulokertymän olevan sama kuin laskentatilikauden aikana, käytä sa-

maa. Jos taas arvioit hinnan laskevan, pudota arviotasi alaspäin tai vastaavasti ylöspäin. 

Käy näin läpi kaikki kohdat.  

Muuta tulonimikkeet tilallesi sopivaksi tai käytä oletuksia. 

Syötä alkukassa. Alkukassa tarkoittaa maatilan käytössä olevia rahavaroja pankkitilillä. 

Mikäli teet omalle tilalle, syötä pankkitilin tammikuun 1. päivän saldo. Jos teet esimerkki-

tilalle, syötä alkusaldoksi 5000 €. 

Harkitse, nostatko tuloja ja kuluja esim. 10 % ylöspäin edellisestä vuodesta. Vai pysyvätkö 

tulevan vuoden tulot samana? Laskevatko -5 % vai nousevatko + 1 %? 

Käy kuukauden kaikki jaksot tuloiltaan ja menoiltaan läpi. Ohjelma laskee automaattisesti 

välisummat.  

Huomaa helmikuussa olevat arvonlisäverot, jotka tulevat maksuun. Lisää maksuun tulevat 

arvonlisäverot kohtaan verot. Ehdotus laskee valmiiksi Tulosennusteelta tulevat alvit. 

Pohdi, onko ehdotus oikea. Kuukausien lopussa sarakkeessa R on summaus, joka summaa 

rivien summat yhteen.  

Tärkeää on huomata Kassa 2=Rahaa kauden lopussa.  

 

Tämä pitäisi olla positiivinen aina. Negatiivinen lukema kertoo, että kassassa ei ole rahaa 

ja on pakko myydä jotain omaisuutta tai otettava lainaa. Ehkäpä budjetoinnin parhaita puo-

lia onkin se, että pystyt ennakoimaan tulevia tapahtumia. Pohdi kunkin kuukauden lopussa 

kassavirta-analyysiä. Riittivätkö kuukauden tulot kyseisen kuukauden menoihin vai jou-

duitko ottamaan rahaa kuormasta? 

Yleensä 2 negatiivista kuukautta pystyy elämään, mutta pidempi ajanjakso kertoo, että tila 

ei selviä maksuista. Yritä saada pysymään plussalla. Jaksota menoja siten, ettei pahoja mii-

nuskausia pääsisi syntymään. 
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6. TULOSTASE 
 

Tulostase – laskelmalla saat tuloslaskelman ja taseen 6 vuodelle. Ely-laskelmien pohja. 

Tästä lisää lähipäivien aikana. 

 

 

Työn iloa! 

 

Mika Mujunen 

 

mikapaavo.mujunen@gmail.com 


