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Viimeinen vuosi on ollut ennen
näkemätöntä aikaa
Kustannusten raju nousu haastaa
monen maatilan taloutta
Tuottajahinnoissa myös nousua
Samaan aikaan kun osalla tiloista
tehdään suuria tappioita, osalla
tiloilla tulos on entistä parempi
Investointien kustannukset nousseet
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Taloustilanne maatiloilla



1. Suunnittele
• Pitkän- ja lyhyenaikavälin suunnitelmat sekä kannattavuuden että

maksuvalmiuden näkökulmasta. Skenarointi on tärkeää. Suunnitelma pohjautuu
strategiaan ja tuotantoon.

2. Toteuta
• Suunnitelman ilman toteutusta käytännössä on turha.

3. Seuraa
• Emme pysty ennustamaan, joten suunnitelman toteutumista tulee seurata. Hyvä

taloushallinto on talouden seurannan perusta. Muista myös tuotannon seuranta.

4. Ennakoi
• Ennakoinnin avulla saadaan lisää pelivaraa yllättäviin tilanteisiin. Ostojen ja

myyntien ennakoinnilla varmistetaan paras hinta ja myös saatavuus.
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Talouden johtamisen perusta



Ensimmäisenä on syytä selvittää oma tilanne perusteellisesti, jotta tiedetään
käytettävissä olevat mahdollisuudet
Onko kyse pidempään jatkuneesta kannattavuus- ja
maksuvalmiusongelmista vai akuutista kassakriisistä?
Pikaratkaisuja on harvoin tarjolla, jos ongelmat on kasautuneet pitkän ajan
kuluessa Pitkän aikavälin taloudensuunnittelu yhdessä lyhyen aikavälin
budjetoinnin kanssa
Rahoittajan rooli on usein merkittävä, joten ota yhteys rahoittajaan ajoissa!
Rahojen ei tarvitse olla vielä loppu.
• Pankkisääntelyn lisääntyminen vaikeuttanut neuvotteluja, mutta riittävän

ajoissa liikkeellä ollessa on enemmän vaihtoehtoja
Toisinaan joudutaan turvautumaan myös realisointiin.
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Apu akuuttiin kriisiin



Tärkeää viimeistään nyt varmistaa että tuottavuus on kunnossa
Tuotantokustannusten tunteminen auttaa tietämään milloin kannattaa myydä
Panoshintojen ja tuotehintojen suhteen muuttuessa pitää myös muuttaa
panosten käyttöä
Jos rahat ei muuten riitä niin osta ainakin samalla euromäärällä panoksia
kuin edellisenä vuonna. Tärkeää nähdä valintojen pitkän aikavälin
vaikutukset
Investoinnit on syytä miettiä tarkkaan. Investoinneilla ei korjata akuuttia
kassakriisiä.

• Esim. aurinkovoimalaitosinvestoinnit
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Tuotantotaloudellinen näkökulma



Budjetoinnin avulla nähdään rahojen riittävyys
Pidä kirjanpito ajan tasalla
 Välitilinpäätös on erittäin tärkeää verotuksen kannalta! Kun taustalla on
poikkeuksellinen vuosi on hyvä tarkastella jo etukäteen mitä
Hanki tuotantopanokset tai osa niistä ajoissa, jotta varmistat saatavuuden
Älä jätä asioita viime tippaan
Jos tuntuu, että ei ole aikaa pysähtyä talouden äärelle, sitä suuremmalla
syyllä on tarve pysähtyä
Jos talousasiat tuntuu hankalilta, älä jää yksin
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Tässä hetkessä tärkeää



Kiitos!

#onnistummeyhdessä
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