Ruokatorppareita oomme kaikki?
Tämän kirjoituksen lähtökohtana on ollut maitotiloilla nähty
selvä maksuvalmiuden heikentyminen. Sen takia haluan selvittää,
että vaikka tiloilla on ollut koko EU-ajan selkeä rakennekehitys, onko tuotannon kate heikentynyt samalla? Käytännössä näin
näyttäisi olevan, koska tiloja on alkanut ilmestyä protestilistoille vaikka keskimääräinen tilakoko on moninkertaistunut,
mutta onko näin tutkimusaineistojen perusteella? Eli kannattaako
laajentaminen?

Kuvio 1 (Haggren & Ylätalo

2006) kertoo kuinka eri tuotanto-

suuntien maataloustulo on kehittynyt vuodesta 1987 vuoteen 2005.
Jos tarkastellaan pelkästään Eu-aikaa, voidaan päätellä että
maataloustulo maitotiloilla ei ole kasvanut, vaikka samalla
tilakoko on kasvanut keskimäärin 12 lehmästä 19 lehmään
(taulukko 1).

Vuosi Lypsylehmiä Tilalkm

Le/tila

1995

398 494

33 118

12

2000

364 116

23 910

15

2005

318 755

16 942

19

2010

289 339

11 907

24

2011

285 529

11 227

25

2012

283 619

10 171

28

Taulukko 1. Lehmä- ja tilalukumäärän kehitys. Tike 2013.

Haggrén & Ylätalo (2006) toteavatkin, että tilatasolla on
investoinneilla hyvin vaikeasti pystytty saavuttamaan tulojen ja
kannattavuuden parantumista. Selkeästi näyttäisi jopa siltä,
että laajentaminen ei tuota tulosta isoillakaan tiloilla. He
kysyvätkin, että mikä on riittävän suuri tilakoko vai täytyykö
kasvun jatkua loputtomiin? He arvioivatkin, että jatkuvassa
kasvussa kestävän kehityksen periaatteet ja inhimilliset
resurssit muodostuvat ongelmaksi perheviljelmätasolla.

Myös Puurunen ym. 2004 toteaa, että Eu-jäsenyyden alkuvuosina
maataloustulo ei ole reaalisesti lisääntynyt, vaikka tilakoko on
kasvanut keskimäärin kolmanneksella peltoalalla mitattuna.
Samoin he toteavat että viljelijöiden tulotaso on jäänyt jälkeen
palkansaajien tulokehityksestä (ks. kuvio 4).

Onko tilanne sitten muuttunut vuoden 2005 jälkeen? ProAgrian
taloustietopankin C2-tukialueen maitotilojen laskelmat vuosilta
2003 – 2012 osoittavat tilakoon kasvaneen edelleen. Myös
tilatason tuottavuuden kasvu on ollut huomattava, kuten
taulukosta 2 huomataan. Työmäärän pysyessä samana, on lehmämäärä
2-kertaistunut, maitomäärä 2,2-kertaistunnut ja peltoalakin

kasvanut puolella. Näin ollen voisi kuvitella, että tilatasolla
kannattavuuskin olisi kohentunut.

Taulukko 2. C2-tukialueen maitotilojen työ– ja tuotantomäärät.

Saman aineiston tuloslaskelmien mukaan liikevaihto on kasvanut
2,5-kertaiseksi, mutta yrittäjän voitto on pysynyt käytännössä
samalla tappiotasolla n. -15 000 eurossa. Ainoastaan oman työn
palkkavaatimuksen (tuntipalkka 11 > 15 e/h) nousu (työmäärä
4 401 > 4 263 h), eli vuositasolla 10 000 euroa ja oman pääoman
korkovaatimuksen 10 000 euron kasvu on jäänyt tilalle, mutta
loput 181 000 euron liikevaihdon kasvusta on mennyt muuttuvien
ja kiinteiden kustannusten kasvuun. Erityisesti huomio
kiinnittyy muuttuvien kulujen kasvuun 53 %:sta 63 %:iin
liikevaihdosta vain vuosikymmenessä (taulukko 3).

Taulukko 3. C2-tukialueen maitotilojen tuloslaskelmat

Asiaa voi lähestyä myös makrotalouden näkökulmasta. Maatalouden
kaikki tulovirrat ovat MTT:n mukaan kasvaneet vuoden 2011 5,5
mrd euroon vuoden 2000 4,4 mrd eurosta, mutta samaan aikaan
yrittäjätulo on alentunut 736 miljoonaan euroon 1 mrd eurosta.

Eli vähemmän tekijöitä tekee enemmän kuin ennen, mutta saa
palkakseen entistä vähemmän.

Tarkastelu on toki keskimääräinen, mutta sekin herättää sen
kysymyksen, että kannattaako yhden ihmisryhmän uhrautua siksi,
että muut kansanosat saavat ruoan halvalla? Sen takia en näe
mielekkäänä edes nykyisen maidontuotannon tason ylläpitämistä
investoimalla isompiin yksiköihin, koska maidontuottajille
itselleen ei ole jäänyt kasvusta juuri mitään taloudellista
hyötyä nykyisin toteutuneilla hintasuhteilla.

Yhteenvetona voi todeta, että maidontuotannon kate todella
alenee ajan kuluessa. Näin ollen viljelijöille ei jää sen
enempää kuin ennenkään, vaikka tuotantoa kuinka kasvattaisi.
Mielestäni tilatason näkökulmasta laajentamista ei kannata
suorittaa, koska muu elintarvikeketju syö käytännössä kaikki (90
%) kasvusta saavutettavat hyödyt. Eli maidontuottajan ei kannata
ryhtyä ruokatorppariksi sadan vuoden tauonkaan jälkeen.
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