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Taloustohtorin uusi verkkopalvelu 
vertailee tuotantosuuntia  
 
Arto Latukka, MTT 
 
MTT:n Taloustohtori-sivustolta löytyy nyt uusi 
Tuotantosuunta-verkkopalvelu. Maatalousyrittäjä voi sen 
avulla selvittää oman yrityksensä EU-luokituksen mukaisen 
tuotantosuunnan ja taloudellisen tilakoon. Lisäksi hän voi 
tarkastella kyseiseen tilaryhmään kuuluvien 
kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksia. Verkkopalvelu löytyy 
osoitteesta www.mtt.fi/taloustohtori. 
 
Tilojen luokittelu tuotantosuunnan ja koon mukaan perustuu 
EU-luokitukseen, joka huomioi viljelyalat ja eläinmäärän. 
Taloustohtorin Tuotantosuunta-palvelussa selvitetään nämä 
maatalousyrityksen luokittelutiedot. Tämän jälkeen palvelu 
näyttää samaan tuotantosuuntaan ja tilakokoluokkaan 
kuuluvien kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset tilivuosilta 
2000–2007.   
 
Maatalousyrittäjä voi tarkastella omaa tilansa vastaavien 
kannattavuuskirjanpitotilojen talouskehitystä tulos-, tase- ja 
tunnuslukujen perusteella. Hän voi tarkastella myös 
esimerkiksi tuotto- ja kustannuserittelyjä. Oman yrityksen 
tarkat tuotantosuuntatiedot löytyvät 
tuotantosuuntaraportista. 
 
Tulokset ovat nähtävissä, jos tilaryhmään kuuluu vähintään 
seitsemän kirjanpitotilaa. 
 
Tuotantosuunta-verkkopalvelussa voi helposti kokeilla, miten 
viljelyalojen ja eläinmäärien muutokset vaikuttavat yrityksen 
tuotantosuunnan ja tilakoon mukaiseen luokitukseen. Palvelu 
laskee uudet luokittelut ja tulostaa niiden mukaiset 
keskiarvotulokset. Yrittäjä voi näin tarkastella 
tuotantomuutosten vaikutuksia taloustuloksiin ja esimerkiksi 
tarvittavaan työmäärään.  

Tuloksia myös Maa- ja puutarhatalous -
verkkopalvelusta 
 
Kun Tuotantosuunta-verkkopalvelussa on selvitetty oman 
tilan luokittelutiedot, tulosten vertailua voi jatkaa Maa- ja 
puutarhatalous -verkkopalvelussa. Sieltä voi hakea oman 
tilan luokittelutietoja vastaavan tilaryhmän sekä vertailua 
varten samaan taulukkoon myös muiden tuotantosuuntien ja 
tilakokoluokkien tuloksia. Raportteja voi tarkastella sekä 



ryhmittäin keskiarvoina että hyvät/heikot-ryhmittelyinä, joka 
paljastaa syitä tilojen väliseen vaihteluun.  
 
Jos oma yritys kuuluu tuotantosuunnaltaan ja/tai tilakooltaan 
kirjanpitotilaryhmään, jossa ei ole riittävästi tiloja tulosten 
esittämiseen, voi Maa- ja puutarhatalous -verkkopalvelusta 
katsoa lähinnä omaa yritystä olevien kirjanpitotilaryhmien 
talouden kehitystä.  

Tuotantosuunta-verkkopalvelun käyttäminen 

 
Tuotantosuunta-palvelussa annetaan oman yrityksen 
sijaintimaakunta ja valitaan haluttu tulosraportti. Tämän 
jälkeen annetaan yrityksen viljelykasvit ja eläinlajit sekä 
näiden viljelylaajuudet ja eläinmäärät käyttäen hiirtä 
siirtymisessä kentästä toiseen.  
 
Viljelykasvien pinta-alat ja eläinmäärät kerrotaan alueittain 
lasketuilla tuotekohtaisilla katteilla eli niin sanotuilla 
vakioiduilla katteilla. Tuotteiden katteet lasketaan yhteen 
kokonaiskatteeksi, jonka suuruuteen tilakokoluokka 
perustuu. Sen tulee olla yli 9 600 €, jotta vertailutulokset 
näkyvät verkkopalveluissa.  
 
Yritys kuuluu erikoistuneisiin tuotantosuuntiin, jos yli kaksi 
kolmasosaa kokonaiskatteesta kertyy yhdestä tuotteesta.  
Uuden raportin voi valita tai tuotantotietoja muuttaa 
painamalla selaimen paluu-näppäintä. Verkkopalvelua voi 
vahtaa painamalla valintaikkunassa MTT Taloustohtori -logoa.   
 
Lisätietoja: arto.latukka@mtt.fi  
puh. 0400 752 010 
 



Osa Tuotantosuunta-palvelun kustannuserittelyraporttia. Tämä 
kuvitteellinen tila sijaitsee Pohjois-Savossa ja verkkopalvelulle 
syötettyjen viljelyalojen ja kotieläinmäärien perusteella tila kuuluu 
suuriin maitotiloihin. Tulosraportti kertoo vastaavan 
kirjanpitotilaryhmän kustannuskehityksestä. 

 
 
 
 
 


