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Salaojitustyö soveltuu hyvin koneurakoijille.

ALKUSANAT
Maa- ja metsätalous ovat kaikissa teollisesti kehittyneissä maissa' joutuneet suurten, pakollisten muutosten eteen.
Perinteellinen elämisen muoto on muutettava teollisuustuotantoa muistuttavaksi liiketoiminnaksi. Maa- ja metsätalouden elinkelpoisuuden ja kannattavuuden parantamiseksi on tullut pakko ryhtyä tehokkaasti alentamaan elintarvikkeiden ja puun tuotantokustannuksia.
Tässä pyrkimyksessä ovat soveltuvin kohdin käytettävissä lähinnä seuraavat neljä keinoa.
Maa- ja metsätiloja on hyvin tuntuvasti ja jatkuvasti suurennettava. Vaatimus tilan kokoon nähden on jatkuvasti ja
voimakkaasti kasvava.
Tuotantoa sopivasti yksinkertaistamalla sekä tiloittain ja
alueittain tarkoituksenmukaisesti erikoistumalla on pyrittävä tuotannon järkevään koneellistamiseen ja automatisointiin.
Uusia pysyviä ansiomahdollisuuksia, joko pää- tai sivuansioiksi, on luotava maaseudun väestölle nimenomaan erilaista teollisuutta lisäämällä ja maaseudulle — ehkä maatiloillekin — sijoittamalla.
Tilojen keskeistä monenlaista yhteistoimintaa sekä maaettä metsätaloudessa on voimakkaasti kehitettävä.
Erilaisella yhteistoiminnalla maatilojen piirissä on maassamme ikivanhat perinteet. Tässä asiassa ollaan kuitenkin
viime aikoina taannuttu. Yhteistoimintaa on ruvettu pitämään ainoastaan köyhille kuuluvana vaivana ja siitä pyritään irti heti kun varat sallivat.
Yhteis- ja sopimustoimintaan olisi suhtauduttava ennakkoluulottomasti ja unohdettava tarpeeton riippumattomuuden halu taloudellisissa asioissa. Maa- ja metsätalous olisi
kertakaikkiaan katsottava Iiiketoiminnaksi, johon luonnostaan kuuluu erilainen sopimus- ja yhteistoiminta.
Eräissä maissa — nimenomaan Ranskassa, Länsi-Saksassa ja Norjassa — tilojen keskeinen erilainen yhteistoiminta on ollut viime vuosina ja on parhaillaan voimakkaasti
edistymässä ja yleistymässä. Näissä maissa on järjestelmällisesti ryhdytty tutkimaan ja poistamaan yhteistyötä
haittaavia tekijöitä ja kehitetty uusia toimintamuotoja: konepankkeja, työrenkaita, erilaisia tuotantoryhmiå jne.

I Sopimus- ja yhteistoiminnasta maa- ja
metsätirojen piirissä
EDELLYTYKSET
Useista Euroopan maista koottujen kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että erilaisen sopimustoiminnan onnistumiseksi tilojen
kesken tarvitaan mm. seuraavan
tapaisia edellytyksiä.
Maa- ja metsätilojen omistajien on oltava henkisesti riittävän
korkealla tasolla ja yhteistyöhön
halukkaita ja kypsiä. Vaikeita luonteita ei pidä ottaa mukaan. Henkilöiden sopivuus on välttämätön ja
paljon ratkaisevampi kuin taloudelliset seikat. Naapureiden välinen
vanha ja monesti [urha kauna, kateus ja epäluulo vat usein yhteistoiminnan este:riä. Mitä vanhemmista ihmisistä on kysymys,
sitä enemmän heidän välilleen on
useinkin ehtinyt syntyä epäsopua.
Isännyyden ja emä•myyden siirtäminen ajoissa nuoremmille on tässäkin suhteessa va'ttämätöntä.
Yhteinen vaara lislä aina yksimielisyyttä. Tällainen vaara on
elintarvikkeiden ja puun tuottajahintoihin kohdistuva paine ja ankara kilpailu kansaiilvälisillä markkinoilla.
Toiminta
on suunniteltava
niin, että se tarjoaa kaikille siihen
osallistuvi'le kohtuutiisen ja kunkin
yhteistyöhön sijoittamaan panokseen nähden oikeudenmukaisen
taloudellisen ja/tai sosiaalisen
hyödyn
Kirjallisten, i<aikkien osallistujien allekirjoittamien toiminta.
sääntöjen, eri töistä perittävien
maksujen ym. pitää olla oikeudenmukaiset, yksimielisesti hyväksytyt, yksinkertaiset ji selvät. On

eduksi, jos ne ovat puclueettoman
tahon laatimat tai tarkastamat.
Hyödyksi on myös, jus eri osapuolten alueittain hyväksymät ohjehinnat eri töiden korvauksiksi julkaistaan. Näin menetel!åän Hollannissa.
On eduksi — yleensä välttämätöntä — että on valittu toiminnanjohtajaksi, sihteeriksi. kirjanpitäjäksi tms. sivullinen henkilö
Erilaiset suoritukset on pantava maksuun soviruila tavalla viivytyksittå. Pelkkä
kiitoksia paljon" tai luvattu samanlainen vastaoalvelu joskus tulevaisuudessa
eivät muodosta kestävän toiminnan perustaa.
Jos on yhteistä kalustoa, sen
hoito ja kunnossapito on järjestettävä niin, että siinä voi tapahtua mahdollisimman vähän laiminlyöntejä. Voidaan suositella esim,
sellaista menettelyä, että kone on
yhden henkilön holdossa ja vastuulla ja — suurehkon koneen kysymyksessä ollessa — koneen
myyjä tai jokin lähiseudun korjaamo suorittaa säännöllisesti koneen
vuosihuollon ja kunnostuksen ja lähettää tästä yhtymälle kirjallisen
selostuksen. Tämä menettely on
yleinen Englannissa.
On eduksi, jos myös talojen
emännät sekä nuoret isännät ja
tyttäret ovat tärkeimmissä kokouksissa mukana asioita päättämässä.
Tällöin heillekin tulee osa vastuusta yhteistyön sujumisesta ja sovun
säilymisestä. Näin menetellään
Ranskassa.
Toimihenkilöiden ja työntekijöiden, jos niitä yritykseen kuuluu, on oltava ammattitaitoisia.

— 3 -Heille on ehdottomasti saatava todella tuottavaa työtä läpi vuoden,
mahdollisesti myös sivuansloina.
- 9) On usein parempi kerrallaan
järkeistää vain muutamia tuotan- Tion aloja tai töitä mahdollisimman
läydellisesti kuin useita Vain puutteellisesti.
10) Vastuu yrityksestä, nimenomaan sen taloudellisesta toiminnasta on aina annettava vain yhdelle henkilölle. Jos vastuu jakautuu monelle, esim. johtokunnalle, kukaan ei tunne olevansa vastuussa eikä ota vastuuta.
Seuraavassa selostetaan pääpiirtein muutamaa ‘iime vuosina
kehittynyttä toimintamuotoa lähinnä koneiden ja työvoiman yhteiskäytössä.

TYÖRENGAS
Norjassa 1980-luvun alussa kehitetyn työrenkaan toimintatapa on
suunnilleen seuraava: Yhtymä, joka on yleensä osuuskunta, mutta
usein myös vapaamuotoinen, lunastaa ensin jäseniltään yhteisen
omistukseen ne koneet, joiden yhteiskäyttöä pidetään järkevänä.
Tämän jälkeen hankitaan yhtymälle tarpeelliset lisäkoneet osaksi
perustamisen yhteydessä, osaksi
vähitellen toiminnan kehittyessä.
Myös jäsenten yhteisomistukseen
jääneitä koneita voidaan sovitusta
korvauksesta käyttää yhteisesti.
Kaikki yhteiset koneet sijoitetaan
sophna ryhminä yhtymään kuuluville tiloille. Kukin csakas joutuu
vastuuseen hoitoonsa tulleen kaluston :käytöstä ja huollosta. Yhtymä maksaa huollon ja korjaukseL
Se jäsen — tai tehtävään määrätty muu pystyvå henkilö — joka
ajaa konetta ja vastaa siitä, on
myös kyseisen työn hoitaja ja
suorittaja kaikilla yhtymän tiloilla.
Hänen täytyy tämän työn, esim.
viljan viljelyn, suhteen pitää koko
yhtymän aluetta ikään kuin yhtenä tilana, viljatilana. Näin ajajat
eli työpäälliköt kehittyvät samalla
kyseisten tuotannon alojen, töiden
ja koneiden erikoistuntijoiksi. Yhtymän pienimpien tilojen huostaan
soveltuvat usein Parhaiten ne koneet, joita käytetään eniten. Ajurilla on työkirja, johon hän merkitsee kullakin tilalla ajetut tunnit
ja johon työn vastaanottaja kuittaa työn suorituksen. Näiden merkintöjen mukaan päätetään vuoden lopussa tilit. Etuoikeus koneiden käyttöjärjestykseen arvotaan vuoden alussa. Vuoden vaihtuessa ensimmäinen siirtyy viimeiseksi Yhtymään kuuluu yleensä
4 ... 8 tilaa. Kokonaispeltoala on
usein yli 100 ha. On yleistä, että
jokaisella osakastilatla on oma peruskalusto — esim. traktori tavallisimpine välineineen — ja vain erikoisköneet ovat yhtymän.

sa on sama toimintaperiaate. Jäsenet valitsevat toiminnanjohtajan,
"pankinjohtajan", jolle he erityisellä lomakkeella ilmoittavat tilansa
pinta-alan, tuotannon suunnan,
työvoiman ja tärkeimmän .kaluston
tarkoin eritellen sekä arvioiden,
mitä heillä on ja minkä verran yli,
oman tarpeen ja mistä heillä on ja
minkä verran tarvetta (ha, tuntia).
Toiminnanjohtaja tekee jäsentiloista ja kalustosta kortistot. Jäsenet voivat puhelimitse tilata työapua toiminnanjohtajalta, joka
kääntyy sellaisen jäsenen puoleen,
minkä arvioi voivan ja haluavan
suorittaa.,Työn
kyseisen työn
päätyttyä työn suorittaja ttää
ty
työpaikalla lomakkeen, pyytää siihen työn vastaanottajan kuittauksen ja lähettää siitä yhden kappaleen toiminnanjohtajalle, joka sovitun rahalaitoksen välityksellä suorituttaa työn tekijäle korvauksen
vastaanottajalta.
tilisiirtona työn
Työkorvaukseen liitetään toimintakuluja varten sovittu maksu,
yleensä n.-5 % sovittuun markkamääräiseen ylårajaan asti. Eri töistä" perittävät korvaukset sovitaan
vuosittain jåsenkokotiksissa. Kalusto on siis kunkin yksityisessä
omistuksessa. Konepankin toitäysin vapaaehtoista,
minta on
mutta järjestettyä ja sovittujen
sääntöjen mukaista naapuriapua.
Näin konepankin avulla saadaan
poistetuksi pahin järjestämättömän naapuriavun este: keneltä kysyä ja paljonko maksaa?
Uusien koneiden hankinta on
suoritettava perusteellisesti harkiten ja yhteisymmärryksessä koko
jåsenpiirin kanssa Tärkeimpien
sesonkikoneiden osalta voi olla
edullista, että kullakin jäsenellä on
vain yksi tällainen kone ja sille kuljettaja tahi sitten koko työketjun
edellyttämä kalusto kuljettajineen.

ERI TOIMINTAMUOTOJEN
VERTAILUA

Olennaisin ero työrenkaan ja
konepankin välillä c n — paitsi kaluston påäasiallisissakin omistussuhteissa -,-- siinä, että k o n epankki
vain
tarjoaa
apuaan eikä velvoita jäsentään
mihinkään, mutta ty örengas
yleensä suorittaa ilman
muuta sovitut työt osakkaiden tiloilla ja samalla velvoittaa tähän
sovittuun naapuriapuun
Konepankki on verraten helposti hoidettava, vapaaehtoinen toimintamuoto. Se voi kuitenkin tarjota erittäin monipuolista kone- ja
työapua jäsenelleen. joka voi toiminnan riittävästi kehityttyä jopa
suunnitella tuotantonsa ja työtaloutensa pääasiassa tämän naapuriavun varaan.
Työrengas on paljon vaikeammin johnettava ja paljon monisälkeisempi ja raskaampi toimintamuoto, jonka tarjoama apu on toiKONEPANKKI
saalta ikään kuin taattua ja tapahLänsi-Saksassa ryhdyttiin vuo- tuu miltei pyytämättä. Multa se
den 1959 tienoilla perustamaan ns.. voi sitoa jossain määrin osakasta
konepankkeja Konepankit ovat määräajaksi tiettyyn tuotantoon ja
hyvin erikokoisia. : Pienirrunissä osittain yhteisiin luntantosuunnitelon parisen kymmentä tilaa ja suu- mlin. Konepankin neriaatteena on
'rirrimissa muutamia satoja Kaikis- jäsenten-täydellinen vapaus ja ka-

luston yksitylsomistus. Työrenkaan
ajatuksena on yhteinen suunnittelu, yhteinen työn suoritus ja pääasiassa koneiden yhteisomistus.
Konepankln '7 jotta se olisi suoon oltava verrarituskykyinen
ten suuri, yleensä vähintään n.
41:1-60 tilan muodostama.
.- On luultavaa, että nimenomaan
tolmintarnuotoa —
nämä kaksi
etenkin konepankki, mutta ehkä
myös työrengas — ovat onnistuneimpia koneiden ia työvoiman yhteiskäyttömuotoja. Niiden avulla ei
vain pienet, vaan nimenomaan eri
kokoiset tilat yhdessä voivat edullisesti järkeistää tubtantoaan..
Näin viljelijät ja heidän perheensä jäsenet voivat tietojensa ja taitojensa puolesta myös erikoistua
hyvinkin pitkälle ilman, että tilat
joutuvat vaarallisessa määrässä
yksipuolistamaan tuotantoaan.
Uusien toimintamuotojen rinnalla ovat oikein toteutettuina tietysia suositeltavia
ti elinkelpoisia
vanhatkin toimitavat, kuten päätoimiset koneurakoijat, sivutoimiset koneenpitäjät, lainaus-renkaat sekä erilaiset vapaat,
osakeyhtiö- tai osuuskunmuotoiset honeyhtymåt jne.
Se milloin oma, urakoijan tai
yhteinen kone tahi esim. konepankin tai työrenkaan apb on edullisin samoin kuin se, mikä yhteistoiminnan muoto missäkin oloissa
on tarkoituksenmukaisin, riippuu
monista tekijöistä ja on usein vaikea ratkaistakin. On töitä — esim.
salaojitus, ojankaivu, tienteko, kasvinsuojeltrtyöt, raskaalla erikoiskalustolla suoritettavat metsätyöt
ym. erikoistyöt — joissa koneurakoijaan turvautuminen on usein
edullisinta. Sen sijaan monissa
etenkin suurehkon työryhmän vaativissa töissä urakoija voi olla epäedullinen. Voitaneen arvioida, että
urakoijan työn yleensä kalliimpi
hinta korvautuu monessa tapauksessa parempana työn tehona ja
laatuna. Toisaalta kuitenkin kaikissa sellaisissa taimintarnuodoissa — nimenomaan työrenkaassa,
mutta verraten pian myös konepankissa — joissa eri henkilöt erikoistuvat eri töihin, voidaan päästä yhtä hyvään työn laatuun ja tehoon jonkin verran pienemmin
kustannuksin.
Voi olla edullista, että erilaisia
yhteistoimintamuotoia on sopivasti rinnakkain ja sisakkäin Esim.
konepankkiin voi liittyä jo vanhastaan olemassa olle;ta koneyhtymiä,
joiden turvin pienerkin tilat ovat
hankkineet tehokkaita koneita,
mitkä soveltuvat myös koneloankissa käytettäviksi. Samaa voidaan
sanoa konepankin, työrenkaan
jne puitteissa myös sivu- tai päätoimisesta koneurakoijasta, joka
vol tarjota erikoiskoneitaan käyttöön ja halutessagn liittyä myös
yhtymän jäseneksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa hän jäsenten
piirissä toimiessaan on yhteisten
sääntöjen alainen. Hyvin tärkeää
on myös naapuriyhtyrnien välinen
työapu ja muukin yhteistoiminta.
Erilaiset yhteistaimintayritykset
voivat edullisesti iärjestää .myös
tuotantotarvikkeiden - ja -välinei-

den yhtelsostoja, tuotteiden yhtelsmyyntejä, kaluston yhteishuoltoa,
yhteistä tuotannon, suunnittelua ja
sen yhteydessä lähempää työnjakoa esim. ,naapuritilojen kesken.
Tällainen työnjako tilojen kesken
tuotannollinen erikoistuminen
on välttämätöntä, jotta yhteistoiminnasta saadaan täysi hyöty.
Tuotannollista työnjakoa voi olla
hyvin monenlaista. .itku voi perustaa "maitotehtaan" tai lihotussikalan, johon toiset kasvattavat hänelle eläimiä ja kolmannet tuottavat rehua. Joku voi viljellä ja kunnostaa kylvösiemenen, perunan
tms. laajahkoa aluetta varten jne.
Myös viljavuustutkimus, peruskalkitus, ojitus, etenkin salaojitus ja
tietyöt yms. soveltuvat hyvin yhdessä suoritettaviksi. Erilaisten
palvelusten ja kaupan keskitys
voi tapahtua jonkin muunkin elimen kuin tilojen muodostaman yhtymän kautta. Esim. meijeri voi
hyvin edullisesti suorittaa rehun,
maidonjäähdytyssäiliöiden
Yillhankinnan jäsenpiirilleen.
Tehokkaaseen ynteistoimintaan
kuuluu myös lomautuspalvetu. Tämän toteuttamiseksi yhteistoimintaryhmässä tarvitaan riittävästi päteviä henkilöitä, jotka ovat valmiit
sovitusta korvauksesta tulemaan
karjanhoitajan, emännän, isännän
jne. sijaiseksi.

METSÄTALOUS
Metsätaloudessa tilojen keskeinen yhteistoiminta or yhtä tärkeää ja välttämätöntä kuin maataloudessakin, koska myös puun
tuotantokustannuksia on alennettava. On pyrittävä alentamaan tehdashintaa ja ylläpitämään riittävää
kantahintaa. Metsätalouden yhteistoimintakysymykset voidaan ratkaista samalla kuin maataloudenkin. Metsätalous va, daan katsoa
tilojen keskeisessä yhteistoiminnassa erääksi tuotannon alaksi ja
liittää sellaisenaan muuhun yhteistoimintaan. Puu on katsottava viljelykasviksi.
Työrengas, konepankki jne. voivat hyvin toimia metsätalouden
viljely-, hoito- ja korjuutöisså.
Tällöin on edullista, ehkäpä välttämätöntä, että useampi yhtymä
on keskenään yhteistyössä, jotta
metsäala tulisi riittävän suureksi
myös tehokkaan erikoiskaluston
taloudellista käyttöä varten.
On myös tapauksia — runsaasti etenkin Ruotsissa ja joitakin
myös jo meidän maassamme —
joissa yhteistoiminta on rakennettu nimenomaan metsätalouden
pohjalle perustamalla tuontaister
markkinointi- ja kuljetusolojen mukaisia metsätalousalueita. Tämä
ratkaisu on osoittautunut hyvin
edulliseksi.
Ruotsissa metsänomistajat ovat
perustaneet runsaasti näitä metsätalousalueita, joilla etenkin puun
korjuu, mutta jossain määrin myös
viljely- ja hoitotyöt suoritetaan yhteisen suunnitelman mukaan yhteisen johdon — alueen metsätalousneuvojan — avulla. Jäseniä or
usein n 50-75 :vaiheilla ja pinta.
ala yhteensä n. 3 000-10 000.11s
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NIITTOSILPPURI
Niittosilppurin käyttöaika vuodessa on verraten pitkä ja se soveltuu erittäin hyvin yhteiskäyttökoneeksl.
seuduilla. Yhtymä turvautuu töiden
suorituksessa tavallisesti työurakoijiin. Tämän menetelmän avulla
voidaan mm. tehokkaita työmenetelmiä ja koneita käyttäen alentaa
työkustannuksia ja kohottaa yksikköhintoja. Tällaisia metsätalousalueita lienee Ruotsissa ollut vuoden 1968 lopulla yli 400.
Metsätalouden alalla olisi aikaansaatava yhteistoimintaa myös valtion, yhtiöiden ja yksityisten kesken. Tähän yhteistoimintaan kuuluvat myös tarpeelliset tilusten
vaihdot. Viimeksi mainitut toimenpiteet on maassamme jokseenkin kokonaan laiminlyöty.
Kuivatustöisså ja metsäautoteiden rakentamisessa metsänomistajat ovat jo tehokkaassa yhteistoiminnassa. Yhteistoiminta on nyt
viivyttelemättä ulotettava koko
metsätalouteen.
Metsätalouden ihtaistyötä kehitettäessä tuskin tarvitaan varsinaista uutta järjestelmää. Yhteistyö on rakennettavissa jo olemassa olevan järjestelmän ja neuvojakunnan varaan. Kysymys on vain
toiminnallisesta yhteistyöstä.
Jotta tämä yhteistyö tuottaisi
sen rationalisointihyodyn, mikä on
teoreettisesti mahdollinen, vaaditaan melkoisia tottuinusten ja meriettelytapojen muutoksia mm.
kaupanteossa ja vauppatavoissa,
hinnoittelussa (yhdenmukaisuus,
selkeys, myyntierien suuruusiisät),
Duutavaran valmistuksessa, mit:ausmenetelmissä ja nimenomaan
ryömenetelmisså: hakkuussa, lähiculjetuksessa ja kaukokuljetuksessa.
Valtakunnallisella tasolla olisi
saatava selvyys siitti, kuka suorittaa keskitetyn puun korjutm: metsänomistajat keskenään yhteistyössä valko teor.isuus? Koska

metsänomistajien keskeiseen yhteistyöhön kuuluvat myös metsän
viljely ja hoito, ei liene epäselvyyttä, etteikö metsätaiouden järkeistäminen olisi metsänomistajien
asia.
Tässä järkeistämisessä olisi käytettävä sekä vanhastaan olemassa olevaa paikallista kalustoa ja
työvoimaa että sopivassa ja kasvavassa laajuudessa !Juna tehokasta
kalustoa ja erikoisurakoijia, joiden
avulla tuotantokustannusta päästään eniten alentamaan. Uusiin
me:,etelmiin olisi sopivan siirrymisajan puitteissa päästävä mahdollisimman laajassa mitassa. Erikoiskalustolle on saatava ympärivuotinen työ.
Jo sillä on saavutettu paljon, jos
leimikot - esim. neuvoja-alueittain
- suunnitellaan niin, että muodostuisi kaukokuljetuksen toteuttamiseen nähden yhtenäisesti suunniteltuja työmaaketjuia, ja kullakin
alueella olisi vain Yksi ostaja.
Lukujen esittäminen on vaikeaa,
mutta ollaan ehkä oikeissa suuruusluokissa, jos arvioidaan, että
yksi neuvoja pystyy pääpiirtein
hoitamaan ehkä n. 8 000-10 000
ha alueen ja että tehokkaalle
metsätraktorille on ympärivuotista
työskentelyä varten yhdessä vuorossa varattava n. 20 000 pinoituutiometrin ajo.

KOTIELÄINTALOUS
Kotieläintalous, maidon, lihan,
munien jne. tuotanto - Joko yksityis-, sopimus- tai yhteistalouden
pohjalla - olisi kehitettävä elintarviketeollisuuden asteelle ja niin
suureen mittaan, että tuotantokustannukset ovat mahdollisimman
pienet
Erilaisia yirtymånavettoja on pal-

jon Ranskassa ja muutamia esim.
Tanskassa ja Norjassa. Yhtymänavetta on usein osuaskuntamuotoinen. Se harjoittaa maidon tuotantoa joko joltakin osakkaalta- lunastetussa tai vuokratus-sa 'navetassa tahi yhtymän rakennuttamassa uudessa rakennuksessa Lienee
pidettävä edullisena sitä, että yhtymä omistaa sekä tonttimaan että rakennuksen. Kalan hoitajana
on joko vieras henkilö tai joku
osakkaista. Vasikat arvotaan
yleensä osakkaille, jotka kasvattavat ne ja luovuttavat sovitusta
korvaushinnasta htymän avettaa n
hiehoina. Jotkut osakkaista voivat
erikoistua vasikoiden - ja lisäksi
myös teuraseläinten - kasvatukseen, etenkin jos Neillä on tarkoitukseen sopivia rakennuksia ja taitumia. Jäsenillä on yleensä rehun
toimitusoikeus ja -valvollisuus. Yhtymä voi myös hankkia käyttöönsä tarpeellisen pelto- tai latclunalan.
Yhtymät eivät yleensä kerää itselleen lilkevoittoa, vaan kirjanpidollinen ylijäämä, j3s sitä syntyy,
maksetaan osakkaille tavallisesti
heidän luovuttamana rehun hinnassa. Tietyn våhimmäishinnan takaaminen rehulle ennakolta ei ole
osoittautunut viisaaksi.
Karkean rehun hankintasäde ei
saisi muodostua kovin suureksi.
Heinä- ym. puristeiden käyttöön
tultua rehun kuljetukset voivat
kuitenkin olla hyvinvin pitkät. On
eduksi, että mahdollisimman suuri
osa alueen- karjoista voidaan liittää yhtymänavettaan.
Yhtymånavettoja on Pohjoismaissa perustettu yleensä pääasiassa seuraavista sylstki 1) rehujen jalostaminen oloissa, missä
nurmi- ym. rehukasvien viljely on
luontaisesti edulfisinta tai ainoa

mandoLiistrus. 2) muun tuotannon
sivutuotteiden, kuten sokerijuurikkasa naattien yms. jalostaminen,
3) nannien pitikrnincm viljelYk“..
ierrossa maan kasvukunnon sällYuämisalzS,, 4) työvoiman ja Pti
otnan siiistäminen etenkin, jos
olisi suoritettava omien navettojen
aianmukaistaminen Ja koneellistaminen sekä 5) työhön sidonnaisuuden
vähentäminen,
etenkin naisväen vapauttaminen
karjataloustyöstä.
Iferrwen perusteellinenkin oman
navetan ajanmukaistaminen ja
karjatalcsiten järke'stäminen voi
kultw-41 usein tulla taloudellisemmaltsi kuin yhtymänavettaan osal.
, . Uudistustyöt voidaan
listurnMen
yksity:s'aaioudessa usein suorittaa
myös asteittain. Jos oma navetta
on ka.naJuilisin kustannuksin ajanmultaistsCavissa, karjamäärä lisättävissä riittävän suureksi (40-50
lypsävää) ja tarvittava työvoima
käyttävissä, oma talous voi
useina olla yhtymätaloutta kann..1.1g.d.mpi. Arvioinnissa on erityisesti ottava huomioon, mitä yhtymäuavetta vaikuttaa tilan (vapautaineen) työvoiman, rakennusten ja kaluston tuottavaan käyttöön sekä - pitkäaikaisen sitoumuksw johdosta - myös tilan arvoon. Ratkaisuun vaikuttavat myös
toisaalta jalostamattomien pellon
tuotteiden markkinat sekä toisaalta lcasvivuorotuksen tarve. Seudut-11a. missä esim. teollisuuskasvien viljely ja siementuatanto on
ediffisb, näyttää usein olleen verraten hyviä mahdollisuuksia myös
yhtymänavetan perustamiselle tai
tilojea välisille muille sopimuksilla
karkean rehun viljelystä ja käytöstä. On mielenkiintalsta todeta, että varsinkin silloin kun tilan talous
ei ole maidon tuotannon varassa,
yh1yrrr2navettaan osallistuminen on
muodastunut eduillsaksi sivutuotannoksi. Yhteistyösopimus sitoo
melkoisesti ja yleensä pitkäksi
ajaksi - 10-20 vuodeksi - tilan
taloutta. Jos sopimus perustuu
p?-iä~taa vakiintuneiden myyntikas~ sivutuotteiden jalostukseen, siitä ei ole yleensä suurta
haitaaa_
KaajW,aloudeasa voidaan toteuttaa yhteistyötä - naitsi yhtymånavetan puitteissa tai yksinkertaisesti ty5ajakona siten, että joku pitää lehmiä, toiset kasvattavat vasikoita ja kolmannet tuottavat rehua - myös siten, että joku hoitaa typs-yn useammalla tilalla. Lypsyurakoijalta voi olla esim, kalanruota:ärjestelmän nukainen, jäähdytettävällä maitosäiliöllä ja automaattisella
varustettu typsyvaunu, jolla hän ajaa Illalta toiselle. Laitteiston pesu vol tapahtua aina vaunun siirtyessä.
Näin jåsentilat vapautuvat kaikkien maidon käsittelyyn tarvittavien kalliiden tilojen ja laitteiden
hankinnasta ja lypsy voidaan suorittaa myös tarhassa ja laitumella.
Lypsyurakoijia on lähinnä Hollannissa
On pantava merkille, että yleensä kalataioudessa ei haluta turrautaa eikä luoteta vieraan apuun.
Tuntuu melkein siltä kuin tähän
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asiaan liittyisi jonkinlaista taikuutta. Sillä monissa muissa töissä.
kuten viljan kuivaulcsessa ja lajitkasvinsu3jeluruiskutuktelussa,
sissa, salaojituksessa jne, jotka
vaativat vähintään samaa tarkkuutta kuin lypsy ja joissa tehdyt virheet voivat aiheuttaa hyvinkin
suuria tappioita, 9n totuttu aivan
yleisesti turvautumaan vieraan työhön.

YHTEISTALOUS
Yhteistalous, jossa tilat joko kokonaan tahi jonkin tai joidenkin
tuotantojen osalta ovat yhtyneet
samaksi yritykseksi, on tähän asti ollut vapaan talouden maissa
harvinainen. Erilaista ja eri asteista yhteistuotantoa knhtaan tunneku,tenkin suurta
taan yleisesti
mielenkiintoa. Osa.ckaiden pitää
olla henkisesti korkealla tasolla ja
luonteeltaan sopuisia ja riittävän
suurpiirteisiä ja toiminta on suunniteltava oikein. Erilaisia yhteistalouksia lienee eniten Ranskassa.
Yhteistuotanto voi muodostua
taloudelliselta luonteeltaan joko
pääomayrItylaseicsi tai ty8yritykseksi. Esim. Uhotussikala on pääomayritys, mutta porsitussikala lä-

hempänä työyritystä. Suurnavetta
on maitopuotella lähellä pääomayritystä, .mutta rehupuoiella lähellä työyritystå Tuotanto- ja yritysmuotoa ratkaistaessa on otettava
huomioon pääoman la työvoiman
tarve ja saanti.
Tuotantosopimukset voivat olla
paikallista, naapurititojen välisiä,
tai maakuntien välisiä. Viimeksi
mainitusta esimerkkinä voidaan
mainita vaikkapa sellainen järjestely, että rehuviljaa tuotettaisiin
Etelä-Suomessa oatijois-Suomea
varten Tämä voisi tapahtua kiinteällä sopimuspohjaila
viljelijäin
kesken, turhat kaupan välikädet ja
kustannukset pois karsien

KONEVUOKRAAMO
Mielenkiintoinen ja verraten
uusi — 1950-luvun lopulta alkaen
USA:ssa ja 1960-luvun puolivälistä lähtien Englannissa ja sittemmin myös eräissä muissa maissa
levinnyt — toimintamuoto on konevuokraamo. Se an yleensä alan
koneliike, joka vuol'raa joko uusia
tai etenkin kunnostamiaan vanhoja vaihtokoneita. Erilaisen teollisuuden piirissä tällainen vuokraustoiminta on viime aikoina tullut

hyvin suosituksi. Vuokramaksut
ovat verotuksessa Jahennyskelpoisla. Jos käyttäjä haluaa koneen
myöhemmin ostaa, yleensä 90 %
maksetuista vuokrista katsotaan
koneen hinnan maksuksi. Vuokrauksen avulla voidaan kokeilla
wotantoa tai
tai aloittaa uutta
uusia työmenetelmiä ilman suurten
pääomien tarvetta Vuokraus oston sijasta soveltuu yhtä hyvin yksityiseen kuin yhteistoimintaan.

LOPPUSANAT
Tuotantoa ja 'yön suoritusta
yhteisryösopimukset
koskevat
maa- ja metsä-tilojen piirissä ovat
nyt tulemassa yhä välttämättömämmiksi kaikissa teollisesti kehittyneissä pientliavaltaisissa maissa.
Esim Euroopan talousyhteisömaiden piirissä toteutetaan parhaillaan pitkälle tähtääviä suunnitelmia tilojen keskeisen erilaisen
yhteistyön ja yint&5stuotannon tehostamiseksi ja aikaansaamiseksi.
Yhteistyö tarjoaa nopeita ja tehokkaita keinoja elintarvikkeiden
ja puun tuotannon rationalisoimiseksi ja kustannusten alentamiseksi.

Yhteistyön toteuttamisessa ei
läheskään aina tary;ta suuria Olitomia. Tällä seikalla on erityisesti
merkitystä silloin iksin on kysymys
iäkkäistli yrittäjistä, joiden olisi
helpotettava työtään ja samanaikaisesti koetettava Kehittåå wilouttaan.
Maa- ja metsätalous tulevat kärsimään tulevaisuudessa yhä enemmän sekä henkisen että aineellisen pääoman ja työvoiman puutetta. Ihmisillä on vapaan valinnan
yhteiskunnassa paijon houkuttelevampia kohteita voimavaroilleen ja
harrastuksilleen. Sen vuokS maaja metsätalous on saatava mahdollisimman miellyttäviksi ja ennen
kaikkea nuoria kiinnostavaksi. Niiden kehitystä liike- ja teö.suustoiminnan luonteisiksi on kaikin
keinoin edistettävä ia nilt-en
. tuotantovoimien mobilisaatio:a on tehostettava.
Kansantalous ja yhteiskunta
odottavat nyt maa- ia meätaloudelta tätä kehitystä. Tilojen keskeinen yhteistyö ja ei•tlainen sopimustoiminta tekevät näiden tavoitteiden saavuttamisen suurelta
osalta ja verraten nopeasti mahdolliseksi.

Kalliilla yhdistelmäkoneerle olisi saatava runsaasti käyttöturrteja Esim. konepankin piirissä voidaan yhdistelmäkoneita käyttää myös pienillä tiloilla.

II Kone- ja työlcustainnuksista maatilojen

keskelsessi:å työavussa

Laadittu vuoden 1968 lopulla
Työtehoseuran, maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen, Maatalousseurojen Keskusliiton ja Svenska
lantbrukssällskapens
förbund'in
toimesta
1. Nämä ehdotukset ovat suuntaa antavia ohjeita kone- ja työkorvausten sopimiseksi maatilojen
keskeisessä työavussa. Lähtökohtana on pidetty sitä, että konetyöhön perehtynyt maanviljelijä
suorittaa koneillaan työtä naapureille. Eri koneiden vuotuinen
käyttömäärä on oletettu nykyistä

käyttöä ajateen verraten suureksi, esim. traktarin 800 tuntia, leikkuupuimurin 125 ja eri työkoneiden 50-130, sillä perusteella, että
omien töiden otieI;a tehdään työtä myös naapureille. Ohjeissa
työkorvaus on askettu yleensä
työtuntia ja eräissä tapauksissa
myös ha. m ja kg kohden.
2. Korvaushinnet sisältävät sekä pääoma- että käyttökustannukset Ja ne on lsskettu omakustannushintolna.
Hintoja laskettaessa on esirn.
traktorin käyttömääriticsi oletettu

800 tuntia vuodessa käytöajan
ollessa 5 vuotta, jonka jälkeen
jäännösarvoksi jää 35`.;.; hankintahinnasta. Korko on laskettu
7 % mukaan. Vuotuinen kunnossapitokustannus on ani'oitu 3
%:ksi hankinta-arvosta, koska
traktoria käytetään vain viisi vuotta. Traktorin sällytyskuskumukseksl on laskettu 7 % traktoritallin
uudisanrosta (38 michnsy. Tallin
tllavuudeksi on otettu 50 rn3. Vakuutusmaksu. ja paittoainevero
me rkkikohltikaesti.
määräytyvät
Polttoaineen hinta on ifissä Las-

-6kelmassa 16 p/I ja voiteluaineen edellä selosletussa traktorin kus[massa.
2,80 mk/I. Ajajan tuntipalkaksi on tannuslaske
a Korvaus peritään varsinaisisotettu 2.75 mk, johon on lisätty ta kyseisen työn suoritustunneissosiaali- ym. kuluja varten 22 %. ta. Mm. huoltotyötunteja ei velatHuolto- ja järjestelytyön on las- tete, koska ne jo sisältyvät näihin hintoihin. Koneen siirroista
kettu vievän 10 % ajoajasta
peritään kohtuullinen korvaus.
Leikkuupuimurin ja työkoneiden Tällöin voi tuntikorvaus olla esim.
kustannuksia selvitettäessä on puolet työtunnin hinnasta tai vain
käytetty samoja periaatteita kuin työmaalle menosta laskutetaan

.54
Vlaataloustraktori ajajineen ilman työvälinettä
fraktorin moottorin teho hv (SAE) 25-35 7,00- 8,00
36-45 8,00- 9,00
46-55 8,50- 9,50
56-65 9,50-11,00
66-80 10,50-13,03
Kyntö
1,50
8,50- 9,50
15-35 hv traktorilla, 2-silpisell5 auralla
9,50-10,50 1,50
236-45
2,00
10,00-11,50
2- tai 3- „
16 55
11,50-13,00 2,50
3- tai 4- „
56-65
,,
13,00-16,00 3,50
3- tai 4- „
„
36-80
iankkurointi kynnön yhteydessä lisää tuntia kohden laskettuja työwrvaushintoja seuraavasti:
1-teräinen jankkuri 10 %
1-teräinen jankkuri 20 %
kestys
8,00- 9,00
1,50
15-35 hv traktorilla
9,00-10,00
1,50
36-45
2,00
10,00-11,00
16-55
11,00-13,00
2,50
56-65
3,50
13,00-16,00
36-80
5,00- 6,00
15,00-17,00
Eyrsimellä ajo, työleveys 1,5-2 m
Lannoitus
2,50
Väkilannoitteen levitys, työleveys 2,5 m 10,00-11,00
Väkilannoitteen levitys keskipako- tai
2,00
9,50-10,50
heilurilevittimellä
Väkilannoitteen levitys rivilannoittimel13,50-14,50
5.00
la, työleveys 2 m
Väkilannoitteen levitys rivilannoittimel15,00-17,00
6,00
la, työleveys 2,50 m
Karjanlannan kuormaus etu- tai taka11,00-12,00
kuormaimella
Karjanlannan levitys karjanlannanlevit5,00
13,00-15,00
timellä tai yleislevittimellä
Lietelannan pumppuaminen, pumpun te12,00-16,00
4,00- 6,00
ho 1,5-3 m3/min.
Lietelannan pumppuaminen, pumpun te20,00-24,00 10,00-13,00
ho 5-10 m3/min.
Lietelannan levitys keskipakolevittimellä
varustetulla säiliövaunulla, säiliön ko15,00-18,00
5,00- 8,00
ko 3-4 m3
Kylvö, istutes ja kasvien hoito
Viljan kylvö koneella, jonka työleveys
3,50
11,50-12,50
2-2,5 m
Viljan kylvö koneella, jonka työleveys
12,50-14,00
4,00
2,6-3 m
luurikasvien kylvö erikoiskylvökoneella,
12,50-13,50
4,50
5-rivinen
2,50
Iuurilutsvien haraus, 5-riviseIlli tr-haralla 11,00-12,00
1,50
Perunan istutus 2 istuttajan koneellal) 9,00-10,00
2,50
10,00-12,00
Perunan istutus automaattikoneella
9,00-10,00
1,00
Jyräys yksiosaisella jyrällä
9,50-11,00
1,50
JyrIlys kolmiosaisella jyrällA
KasvInsuojeluruiskutus (ilman ruislaittefta)
2,50
10,00-11,00
ruiskun säillön tilavuus 200-350 1
19
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täydellä korvaushinnalla. Korvaushinnat on laskettu edellyttäen,
että traktori on varustettu kokoonsa nähden riittävän isoila työkoneella, perilvaunulla ym.
4. Ohjeet ovat tarkoitetut kesklmääräisiä työoioja varten. Heipoissa oloissa niitä voidaan alentaa. Jos työolot ovat esim. maiden kivisyydestä, epätasaisuudes-

ta, upottavuudesta tms. syystä
valkeat, voidaan käyttää korkeampia hintoja, koska mm. polttoaineen kulutus ja työkoneen kuluminen ovat keskimääräistä suuremmat Ohjehinnoista poikkeamisista on sovittava ennen työn
aloittamista. Toimintaa helpottaa
ja yksinkertaistaa se, Jos hinnat
on «Tovittu klinteiksl, ilman valhteiuraloja.

3,50
11,50-13,00
ruiskun säiliön tilavuus 400-600 1
1) Ilman istuttajien palkkaa
Heinän ja tuorerebun korjuu
3,50
Traktoriniittokoneella, työleveys 6 jalkaa 11,00-12,00
5,50
14,00-16,00
Kelasilppurilla (ilman ajoneuvoa)
7,00
14,50-17,00
Niittomurskaimella
1,50
9,50-11,00
Haravointi poikittaiskarhoille
haravapöyhipöyhintä
Haravointi tai
3,50
11,00-13,00
meitä
5,00
14,00-16,00
Pöyhintä varsinaisella pöyhimellä
1,50
9,50-10,50
Seiväskairalla reikien teko
Heinän tai olkien korjuu haravakuljetti1,50
9,50-11,00
maila (heinähännällä)
Heinän ja olkien kuormaus etukuormai11,00-12,50
mella
Heinän ja olkien paalaus (ilman lanka19,00-22,00 10,00-12,00
kustannusta)
Heinän ja olkien niputus (ilman Ini*P7,00- 9,00
16,00-19,00
kustannusta)
Viljan korjuu
Sitovalla koneella, lefirkuuleveys 6-7
3,00
10,00-11,00
jalkaa (ilman lankakustannustz)
Vetopuimurilla (5-6 jalkaa) traktorein. 24,00-27,00
29,00-32,00
(8 jalkaa)
„
31,00-34,00
Ajopuimurilla (6-6,5 jalkaa)
41,00-45,00
(7-7,5 „ )
48,00-51,00
)
57,00-62,00
(9-10 „ )
lf
70,00-90,00
(yli 10 „ )
)1
Lisämaksu puimurin yhteydessä tapahtuvasta olkien silppuamisesta
2,00 ja niputuksesta 4,00
Perunan ja jnurileasvien korjuu
1,50
9,50-10,50
Heittopyörä-perunannostokoneella
3,00- 4,00
11,00-12,00
Elevaattorikoneella, perunat maahan
Elevaattorikoneella, perunat s.-kiriin tai
18,00-22,00 9,00-11,00
laatikkoon
Isolla, lajittelevalla perunankorjuukon. 30,00-35,00 22,00-25,00
Juurikkaiden nosto korikoneella (naatti korjattu etukäteen) 2,0 p/m
Juurildmiden nosto korjuukoneella (naatti korjattu etukät.) 2,2 p/m
Juurildmiden nosto listivällä korjuukoneella 2,4 p/m
Ojitus ja maaesiirto
Sarkaojien puhdistus yhden traktorin
2,00
11,00-12,00
oja-auralla 7-10 p/m
16,00-17,00
Ojajyrsimellä ajo 15-20 p/m
1,00
9,00-10,00
Multapohtimella ajo
2,00
10,00-11,00
Pellon pinnan tasaus tasauslanalla
1,00
Valtaojan puhdistus ojanperkauslevyllä 10,50-11,50
Maan kuormaus etu- tai takakuormai11,00-12,50
2,00- 3,00
maila
Maankaivu traktorikaivurilla, kuokkakauhan
17,00-19,00
tilavuus alle 200 1
250-350 1
19,00-21,00
tilavuus
22,00-24,00
tilavuus yli 350 1
Pautaihatraktorit
Ajajineen, poltto- ja voltekainelneen sekä työvälineineen
3,00- 3,50
5,00- 6,00
Jyrsinvetoiset, 2-3 hv 4,00- 5,00
hv
6,00-7,00
4-6
tai
2-pyöräiset
tai
jyrainvetoiset,
17,00- 8,00
4,50- 5,50
2-pyöräiset, 5-7 hv
11,00-13,00
8,00-10,00
4-pyöräiset, 8-12 hv
/f

Metsätyövålineet
Moottorisaha, sisaltäen
polttoja voiteluaineku—ktannukset (n. 4,00 mk)
sekä käyttäjän palkan 7,50 "••••
Raiyaussaha, samoin kuin edellinen (3,29
mk)
7,00
Juontovintturi, traktorin taakse sovitettu
1,5(i— 2,00
Juonto- ja kuormauslaite
2,00— 2,50
Juonto- ja kuormauslaite sekä reki
3,00— 4,00
Väkilannoitteen levitin
3,00— 4,00
Selcalaket
Työhevonen 2,00-3,00 mk/tunti
Lumen linkoaminen
12,00-14,00
3,00-5,00
Kärkiauralla ajo
14,00--16,00
4,50— 6,00
Traktori siirtotyössä ajonsuvoineen traktorin koosta riippuen
8,00-14,00
1,50— 3,00
Raskaasta erikoiskalustosta sovittava erik.seen
Viljan kuivaus kuivurin nimellistehosta riippuen
Kuivurin nimellisteho 1000 kg/tunti (4 %) tuntikorvaus 8,50 mk
1500
11,00 „
2000
"
13,00 „
2500
"
14,50 .,
3t100
16,00 „
Lajittelu 1,00-1,30 mk/100 kg
Rehuviljan jauhaminen janhon hienoudesta riippuen 1,50-2,50
mk/100 kg
Eräiden muiden koneiden objevuokria ilman käyttäjää
mk/tunti
Kylvökone (fievosvelninen)
0,70
Reppuruisku
0,50
Puimakone (47 cm kela)
2,50 _
Perunannostokone (hevoswettenen)
1,00
Polttopuiden katkaisusirkkeli (ilman voimakonetta)
1,00
Polttopuiden katkamusirkkall (sähkömoottoreineen ilman
virtaa) '
2,00
Sähkömoottori 8-10 kW (ilman virtaa)
1,70
Betoninsekoitin ilman mocranrin
0,70
- Betoninsekoitin moottoreineen (liman virtaa)
1,50
Kotitarvemylly (ilman ~eakonetta)
1,80
Ruohonleikkuri ilman polr-rrfriPl-l'a
2,00-2,50
Raivauskoukku
1,00
Eräissä töissä voidaan käyttää tuntikonrauksen sijasta hehtaaria mm
kohden laskettua työkorvausta. Maksuperusteesta on sovittava ennen työn suorittamista. Seuraavassa eräitä summittaisia ehdotuksia.
Kyntö
40,00-50,00 mk/ha
liestys
9,00-14,00 „
Viljan kylvö
13,00-16,00
Tiedotteen alkuosassa on jo pääpiirtein selostettu kone
Juurikasvien kyhrö er~yökoneella
25,00-30,00
pankin toimintaa. Suomessa on konepankkeja ryhdyN
Juurikasvien haraus
15,00-25,00
perustamaan vuoden 1966 tienoilla. Vuoden 1968 lopullE
Heinän niitto traktoriniittokoneella
13,00-17,00
perustetut konepankit toimivat yleensä paikallisen maa.
Leikkuupuinti
80,00-110,00
miesseuran alaosastoina. Tähän tiedotteeseen liitetyt konepankin perustamiskirja ja mallisäännöt ovat tarkoitetut oh•
jeiksi kunkin perustettavan konepankin piirissä erikseer
Työavun ennakkopyyntö
vahvistettavia sääntöjä varten. Säännöistä käyvät ilmi mm
Viljelijä
sen n:c
konepankin tehtävät, jäseneksi otot, jäsenten oikeudet jE
Osoite
Puhelin
velvollisuudet sekä konepankin johtoa ja johtamista koskevat
asiat. Jokainen jäsen sitoutuu noudattamaan näitä
Arvioin tarvitsevan 77..apua
kuussa
sääntöjä
vahvistamalla ne allekirjoituksellaan.
kk:n
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Työn tarve

Työn laa:

nä 1

kg,

'

10

20

30
Vdrnun on 'tehtävri'delll'een'kunn 20 päivään nennessä'-

,

Perustamisen yhteydessä kukin
jäsen tekee yksityiskohtaisen luettelon hallussaan olevista yhteiskäyttöön soveltuvista koneista ja
laitteista sekä työvoimastaan
(työvoima- ja koneluettelo). Luetteloon on pantava koneiden ja
laitteiden merkki, koko, malli ja
valmistusvuosi. Kukin jä.sentila tekee myös arvion (ha, tuntia) koneja työvoimavajaukseetaan ja -ylijäämå' stään (I katehosta) taloudessaan esille tulevien konetöiden
osalta sekä ilmoittaa pettoalarisa
ja 'sen käytön eri kasveille sekä
metsfialansa. Tiedot rahetek7Lån
'

valitulle toiminnanjohtajalle ta
vastaavalle, joka tekee niider
perusteella kone- (työvoima-)
tilakortistot. Näiden tietojen nojal,
la hän laatii koko aluetta koske
van selvityksen jäsenistön konekannan (Ja työvoiman) määrästl
— sen riittävyydestä, ylitarjonnasta, vajauksesta, lisä- tai uusien
koneiden tarpeesta jne Eri alojer
ja koko alueen yhteenlaskettu
ylitarjonta ja vajaus voidaan arVioida käyttötuntelria tai -hehtaareina Esim. leikkuupuimureiden
ylitarjontaa on voitu ilmoittaa" yhteensä 65 ha ja vajausta 95 ha.
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Tämän mukaan tarvittaisiin ehkä
n. 33 hely tehowlisaystä Varsinainen 1~18: t.T.solttaa :kuitenkin vasta aikanaan uusien koneiden hankkimisen tarpeen. Jäsenten tekemät tarjonta- ja vajausilmoitukset ovat vain ohjetta antavia eivätkä velvoita jäseniä tilaamaan tai luovuttamaan konetyötä.
Ensimmäisessä vaiheessa pyritään käyttämään jäsenillä jo olevia koneita mahdoilisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Toisessa vaiheessa harkitaan puuttuvien
koneiden ostoja ja niiden avulla
aikaisemmin koneellistamattomien
tai puutteellisesti koneellistettujen
töiden koneellistamista. Tässä
vaiheessa tulevat myös tuotannon
muutokset ja siinä mahdollisesti
tapahtuva yhteissuunnittelu ja yhteistyö esille. Yleensä pyritään siihen, että uusien koneiden ja laitteiden ostot tapahtuvat yhtymän
jäsenten tai toiminnanjohtajan
kanssa käytyjen neuvottelujen tai
hänen suoranaisten ohjeidensa
perusteella. Tällöin saadaan myös
melkoinen varmuus siitä, että koneet ovat mahdollisimman hyvin
tarkoitukseen sopivat. Myös vuosikokouksessa voidaan sopia tuotantolcysymyksistä ia siitä, kuka
ostaa mitäkin uusia koneita. samalla kun sovitaan niiden käyttöhinnoista Voidaan myös sopia
säännöissä, että jos jäsen ostaa
uuden koneen toiminnanjohtajan
kanssa neuvottelematta tai vastoin
hänen ohjeitaan, sitä ei tarjota
käyttöön ennen kuin näiden koneiden kysyntä on ylittänyt entisten tarjonnan.
Vuosikokouksessa, johon kaikki' jäsenet kutsutaan, päätetään
mni. eri töistä ja palveluksista perittåristä korvauksista. Jäsenkokouktia voi olla useamminkin
kuin kerran vuodessa.
Ihmistyöstä ja voimakonelden
käytöstä peritään maksu yleensä
työtuntien mukaan. Työkoneista
voidaan maksaa myös työsuorituksen mukaan, esim. ha, m ja kg
kohden Jotkut työt — lähinnä
traktorityöt — voidaan, etenkin
jos maafalien va:htelut alueella
ovat hyvin suuret, jakaa keveijsuin, keskiraskaisiin ja raskaisiin
töihin. Näille töille. sovitaan vastaavat konraushinnat. Esim. kyntö voi eri oloissa ,olla erilaista.
Edullisempi on kuitenkin, jos töitä ei tarvitse luokitella eri raskaus- tai vaikeusluokklin.
Työn suorituksen jälkeen välittömästi työpaikalla tehdään erityiseen lomakkeeseen (työkultti)
perusmerkinnät suoritetusta työstä: päiväys. työntekliän nimi ja
osoite, työnteettäjän nimi *ja Osoite, työn laatu, ..volmakonetunnit,
ylimääräiset ihmistyötunnit1); työkoneen käaittelernä pinta-ala (tai
vastaava merkintä työmåärästä)
sekä työntekijän la työnteettäjän
allekirjolialkset. Lomskkeesta,tulee
hillipaperin avulla kaksi jäljennöstä. Työntekijä lähettää ykköskappalaen toiminnanjohtajalle.—jäljennöksia% yksi Jää kummallekin
estipuoleile.
: On' tärer—U, ettå laskutuksen
perustana olevat työtunnit ja työ-

gezekorttl auttaa telminnanjohmäärät merkitään tarkoin ja heti la hätn pitää kirjaa je suunnittelee työavurr järjestelyn alueellaah taice muistamaan läsenplirin ko- tomakkeeseen.
Toiminnanjohtaja täydentää lo- mahdollisimman joustavaksi. Kus- Jrreel' korslajelttain. Yhteen kotimakkeet — joihin työmaalla on takin -jäsentliazta tåytetään Oma tila merkitään kaikki traktorit, toitehty vain perusmerkinnM — vie Ulakortti, johon merkitään tärkeim- men leikkuupuimurit jne.
veloitussummat läsenkortistoihIn mät tiedot tilan tuotentosuunnasRrrttävän perusteellinen töiden
Ja lähettää työnteettäjän käyttä- ta ja koosta sekä käytettävissä
mään rahalaitokseen maksumää- oleva työvoima ja kalusto. Kor- ennakolta suunnittew on tärkeää
räyksen korvauksen suorittamises- tista käy myös ilmi mitä koneita sekä konepankin toiminnan että
ta työntekijän tilille hänen käydä- ja työvoimaa tilalla on mahdolli- yleensä tilanhoidorodri kannalta.
sesti yli oman tarpeen ja mistä Eskri. kunkin kuukauden 20 päimäänsä rahalaitokseen.
Työnteettäjän tililtä perittävä koneista Ja työvoimasta on va- vään mennessä jäsenet voisivat
läriefraä erityistä kaavaketta käytsumma on yleensä 5 % suurempi jausta.
Tillkorttl on myös tilakohtainen täen toiminnanjohtajalle arvionsa
kuin varsinainen korvaus eli työntekijän tilille tuleva maksu. Tämä ja tällä seurataan nkin konepan- niistä seuraavan Kuukauden töis5 %:n osuus liikevaihdosta tarvi- kin jäsenen toimintaa pankin pii- tä, joissa tarvitsevat työapua, 1/3
taan yleensä toiminnanjohtajan rissä. Siihen merkitään työkuittien kuukauden osille jaoiteltuina.
palkkioon ja muiden kulujen peit- mukaan suoritetut ja vastaanoteToiminnan varmistamiseksi on
tåmiseen. Pienissä yrityksissä tä- tut työt. Toiminnanjohtajan saatua
mä välitys-% voi joskus olla suu- työtilauksen joltakin jäseneltä, hän myös tärkeää, että irrreisinä työrempi — jopa 7. 8 % — kuin vol todeta kuka viime vuonna kausina, kuten touko- ja korjuualsuurissa konepankeissa, joissa se mahdollisesti suoritti tällä tilalla kaari, e: anneta eikä pyydetä työvastaavan työn ja lähettää ehkä apua sellaisiin vähemmän tärkeion yleisimmin 5 %.
Konepankin toiminnanjohtajalla uudelleen saman henkilön työ- siin töihin, joita voidaan suorittaa
myös hiliaisina kausina.
on käytössään kortisto, jonka avut- apuun.
;YPIM JA KONELUETTELO

Osoite
Rahalaitos, jota käyttää
Peltoala
ha, josta tavallisesti
rijuurikasta,
ha nilItonurmea,

Puh. .
ha viljaa,

ha perunaa,

ha sokeha.

Luku- Merkki, malli (tai työleTyövoima, koneet ja välineet määrä veys
valtistusvuosi,
teho
Vakinaisluontoista
voimaa
Työhevosia
Traktoreita:_ _
. ....

miehiä.......

naisia

Jeu3eta9):Tarvitaan

työa•zraun i työapua
•

ha tunt. ha tunt.

......

.........

Peräkärryjä
Perärekiä
Auroja
..
'
Äkeitä •
Kv.ltivaattoreita

_

..........

JyrsiMiä.
Jyriä
Maan- ja lumensiirtolavyjä
Tielanoja
Lumilinkoja
Etukuormaimia
Takakuormaimia
Traktorikaivureita
Lannoitteen levittimiä
Karjanlannan levittimik
Lietelantapumppuja
Lietelantavaunuja
Peittauskoneita
Kylvökoneita, •.
"Hai'oäå .
..
Kasvinsuoje'luruiskuja
Kastelulaitteita
24iittOkoneita
Niittosilppureia
, . -Eeinänpöyhimiä
• Earavalsoneita
Harava-pöyhimiä

•
.•

•
•

ei.aakairoja
Leikkuupuimureita
(ajo-, veto-, säiliö-, päkki-)
Puimakoneita
_. . .
Perunannostokoneita
Sokerijuur. nostokoneite'
•
1
ESipuhdistimia
.
„
'
Iämminilmalativurei¥a',-•
,:
1,0-

•

' - - -

.!
'

•

1Y-4
7.7rritä,-m2n9nko hehtaarin tai tunnin edestäyuosittain jouietaan työapuun taitarvitaan työipusi.
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KylnäilmakuiVureita
Viljanlajittelukoneita
Kotitarvenyllyjä_
'
Metsäjyrsimiä tai auroja
Inikkureita .
Metsänistutuskoneita
Metsänlannoittinia

...

.„ ...... .......
•

..... . .....
•

Jilsenkokous voi päättää, sallitaanko esim. syrjii
seuduilla ja- puhelinten puuttuessa naapurijäsente.
välisiä .zuoria työtilauksia, jotka eivät tapahdu toimisi
narijohtajan_ välityksellä. Näistäkin on kuitenkin lähi]
tettävä työilmoitus toiminnanjohtajalle ja rnaksettm.
sovittu Vo-hyvitya. Suoria tilauksia voidaan suorlttsi
lähinnä silloin kun ne 'koskevat vähäisiä pikluitöl;
ja tapahtuvat pääasiassa hiljaisina kausina.
') Voimakoneen käyttäjän palkka sisältyy koneet
korvaushintaan.

.........
•

"*-

MOOttol:isahoja
Raivaussahoja ....... . .. _ Puutavaran kuorsauslaitteita

-•

i

Halkaisudirkkeleitä
Xatkaiau
Pilkkomiskoneita

Tuoremehulaitteita.
Puularhatraktoreitat.
jyrsin ....
Nurmikonleikkuukoneita
Puutarharuiskuja
•

Betoninsekoittimie

Seuraavista koneista ja välineistä (joita tilalla ei ole) on puutetta:
•••.7,-;••-•

'

Seuraavassa mainitut koneet ovat tilalle 'tarpeettomia ja joutavat myytäviksi:

Tiedot antoi:

........ ........

ncznapankUrn pmuumNwimilmicklez fica urnallUnsäänn(511
Me allekirjoittaneet perustamme täten "
konepankki"-nImisen yhdistyksen ja hyväksymme sille seuraavat säännöt Konepankki toimii
alaosastona.
KOMPANKIN SMINUT
—
1§
Yhdistyksen nimenä on
Ja kotIpaildtansi
läänissä.
1 Tehtävät
2§
(1) Kenepmil±ittävänä en odiasotää rma- la rractalt.,

l'onepanidt1

tukeen mukaisen yhtelskäytön
avulla.
Tätä tarkoitusta varten konepankki ottaa tehtäväkseen jäsenten koneiden ja työvoiman
keskinäisen yhtelskäytön järjestelyn.
Konepankin puitteissa voidaan
suorittaa myös erilaisia tuotantotoimintaa koskevia järjestelyjä, kuten tuotannon
suunnan valinta, työnjako tuotannossa, ta:vaikeiden yhtelshankinnat, tuotteiden yhtelsmyynnit jne.
Konepanktd voi omistaa la
hallita kiinteistöjä.

hinta
1•Z niihin lilliyvian elinkeinojen
kannattavuutta
vähantäntihiä
tuotantekt...
ntannukcia 12hinnli
koneiden ja työvoiman tarkol-

4§
Konepankld perustetaan mää
rilämättömäkai ajaksi.
Konepantid voidaan tapana>
jäsenkokouksen päätöksen>
(15 §, 3).
Konepankin tilivuosi on kalan
terivuosi.

II Jäsenet
5§
Kormumkin jäsendicSosat lä
hinnä nummffiellph ta kone
Joi~ pisenellia
pitäisi olla pidisdirs.
Jäseneksi otto tzp=situu alle
khiolttarnefla aito= sääntö
len noudettran

3§
Konepankti ei kerää Itselleen
voittoa.
(2) Työ- le konearosi väiltystolrainta tz="itztu CCIStfinTMIShinttarg.

8§
Jäsenyys plIttyy
(1) Intn •)&1 .n en r==rt: eroi
tewlmstke• ennen
- den

— 10 —
[2) I= jäsen muuttaa konepankin
~1-etuaan- ulkopuolelle
tel kuolee;
[S) tam ~okou-T,Crotlaa j1"=.
IFC11: Erottamisen aiheena voi
olla sääntöjen rikkominan tel
num konepankin toimintaa
hattizava
7§
Lficenyydan päättyessä eronneella
ci hänen perillisIllään ei ole 01mutta er"tää mitään vaatimuksia
ton~lie.

yläraja on 10—M mk. Jäsenkokous voi maa maksun
suuruutta ja tm mEtist.
"..0 myös
koncurcluell=
makaut edut. Jäsentan keskipettosian nudcalsinn
Konepantin Jä
perijä ei
ole veivoirmen maksamaan
Ilittymismaimua Olyessään konepaniddin.
Jäsenten on
11,Ltava pankkitill, jonka yMyksellä toiminnanjohtaja
vaituutetaan
hoitamaan toiminnasta aiheutuvat maksut ja saatavat.

III Jäsenten oikeudet
Ja velvollisuudet
8§
Jäsenillä on oikeus käytännöllisten mahdollisuuksien rajoissa saada kone- ja työapua konepankin kautta.
Jäsenet ovat velvollisia asettamaan ilikenevtin kone- ja
työvoimansa vain konepankin
välttettäväksi Ja ottamaan vain
konepankin välityksellä työsuorituksia ja koneita omaan
tarpseensa. Vain silloin kun
konepankin piirissä ei ole tarjolla työtä, jäsenellä on oikeus työskennellä myös konepankin toiminta-alueen ulkopuolella (vrt. kohtaa 5).
3) Jos konepankIn välityksellä
työ- tai koneavtm saanti ei
ole mahdollista, jäsenellä on
oikeus turvautua ulkopuolise= apuun.
K~äinen työ- ja koneapu
11:= Itonepankin välityksellä
b;:mh‘atvaa laskutusta voi Johtaa konepankista erottamiseen
5) Konez=nkin perustamisen —
; ja myöhemminkin jäseneksi
oton — yhteydessä on Jäsenkokouksen pöytäkirjaan Mar: klitår,
-2, mitkä konepankin toiminta-alueella vanhastaan olemassa olevat erilaiset jäsenten yhteistialmintamuodol haluavat toimia edelleen vanhaan tapaan omia sääntöjään
omassa keskuudessaan noudattaen. Pöytäkirjaan on mer~ myös kenelle esim. jäsznanä olevalle päätoimiselle
konearekoljalle tai shmtoimisena koneenpitäjälle anneta= lupa toimia vapaasti konepankin jäsenptirin ulkopuolella myös silloin kun jäsenten pyytämiä töitä on vielä
suorittarnatta. Tämä lupa koskee lähinnä kallista erikolska, lustoa, jonka käyttö on koetettava saada mahdollisimman
taloudelliseksi. Tällaisen erikoistuvan saaneesta yhtelstolmintamuodosta, yrityksestä tai
hersita5..5 - on pöytäkirjaan
meritravä tliolen ja henkilöiden nimet sekä kysymyksessä oleva
95
) Jäsenet ovat veivotatIla maksamaan pöltohehtaaria kohden
kertatmadzieen 2-3 mk suur:~ Alittymismakm
. ra, Jonka
• ylärata -on, ;40-50 mk Jäsentä
kdtdan, ja 0.5-1 mldha cuurui= vuocirnc11-sun,
,
jonka

maan lupia näiden iconalden
hankkimiseksi,
IV Kononankln johto
125
Konepanicln johdon mu.~vat toiminnanjohtaja, johtokunta ja jäsenkokous.
•
135
Jäsenkokous valitsee johtokunnan 3 vuodeksi. Johtotamtaan kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Ja 2 jäsentä. Johtokunnan jäsenten on oltava
konepankin jäseniä, lukuunottamatta toiminnanjohtajaa, joka ei saa olla konepanidn jäsen. Johtokunnan jäsenistä on
vähintään 3 oltava maanviljelijöitä. Jäsenkokous valitsee
johtokunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Jäsenistä on, toiminnanjohtajaz
lukuunottamatta, 2 kerma=
erovuorossa.
KonepankIn nimen kirjoia.vdt
johtokunnan puheenjohtaja tel
toiminnanjohtaja jonkun johtokunnan jäsenen
Johtokunta voi valtuuttaa jaoksevissa asioissa toiminnanjohtajan yksinkin kirjoittama=
konepankin nimen.
14 §
Johtokunnan tehtäviin kuuluvat kaikki ne tehtävät, jolla
ei näiden sääntöjen inut=n
ole nimenomaisesti annettu
jäsenkokoutcselle.
Jäsenkokous voi vaihtua..
johtokunnan valitsemaan toiminnanjohtajan.
Toiminnanjohtaja ja johtotamnan puheenjohtaja ovat lähinnä vastuussa konepankin toiminnasta. Toiminnanjohtaja
kantaa ja vastaa konepankk:

10 §
Konepankin saman välityspalkkion suurtzen määrää
jäsenkokous johtokunnan ehdotuksesta.
Välityspalkkie peritään työkorvausmaksun yhteydessä
sovittuna %-ostrutena siitä ja
markkamääräisesti enintään
sovitun suurtrisena1). Välityspalkkio Ilmoitetaan työkorvausluetteln~
Johtokunta ehdottaa työkorvausmaksujen suuruuden jäsenkokouksen hyväksyttäVäksi.
Koneiden korjauksesta vastaa
omistaja ellei johtokunta tai
sen valtuuttam= toiminnanjohtaja katso lel-laajan tahallisesti tel huolimattomalla
käytöllä aiheuttaneen koneelle
vahinkoa.
11 §
Yhteiskäyttöön tarkoitettujen
uusien koneiden hankkimisesta neuvotellaan tarpeen vaatiessa jäsenkouksessa ja
päätetään ketkä näitä konetta
hankkivat. .~:okous voi
myös valtuutl= johtokunnan
tai toiminnanjohtajan tekemään suunra.lrnia Ja aate-

puolesta.
(() Joldolumnan kokouksesta on
;-tehtävä oöytilkIrja, joka on
seulomassa kokouksessa tarkastettava ja hyväksyttävä.
1) Välityspaikkio voi olla eslm.
Ja enintään 10...20 mk
kerralta.
155
Jäsenkokous, joka on konepankin korkein päättävä elin,
kutsutaan koolle vähintään
keTran vuodessa. Johtokunnan on toimitettava kirjallinen
kokouskutsu vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava esille
tulevat asiat.
Vuosikokous on pidettävä
maaliskuun aikana. Johtokunnan on toimitettava tilit, vuosikertomus, kokousten pöytäkirjat ym. tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava
vuosikokousta varten kirjallinen lausuntonsa konepanktn
hallinnon ja Wien tarkastuksesta.
Vuosikokouksessa käsitellään
ceuraavat asiat:
1) Todetaan kokouksen lallilCuu
Valitaan kokouksella puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan
tarkastajaa.
Esitetään vuosikertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto ja
toknintasuunnftelma sekä päätetään vuosikertomuksen ja
toirnhdasuunnitelman hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnaIle
tai muista toimenpiteistä, joihin
asioiden hoito on antanut alhe=,
.
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