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Tiivistelmä 
 
Tässä hankkeessa selvitettiin kuntakohtainen työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve 
nykyisessä maataloustuotannossa. Lisäksi arvioitiin keinoja, joilla maataloustuotantoa voi-
daan sopeuttaa poikkeusoloihin, joissa maahamme kohdistuu aseellinen hyökkäys tai sen 
uhka. Tällöin asevelvollista työvoimaa voidaan määrätä palvelukseen ja traktoreita voidaan 
pakko-ottaa puolustusvoimien käyttöön.  

Hankkeessa yhteensovitettiin Luonnonvarakeskuksen ylläpitämät tilakohtaiset maataloustilas-
tot ja TTS:n ylläpitämän TTS-Manager -maatilan työmäärän suunnitteluohjelman sisältämät 
maataloustöiden standardiajat eli työhön tarvittavat ajat.  

Tulokset perustuvat 42 tilamalliin, jotka kattavat päivittäiset ja kausittaiset maataloustyöt 
eri tuotantosuunnissa ja tilakokoluokissa tietyin rajauksin ja varauksin. Tilamalleissa vuosi 
jaettiin talvi- ja kesäkauteen sekä kesäkaudelle ajoittuviin kahdeksaan kasvintuotannon se-
sonkiviikkoon. Ajanjaksoille määritettiin työntekijäkohtaiset maksimityöajat vuorokautta 
kohti: 8, 10 ja 12 tuntia.  

Tulosten mukaan nykyisen maataloustuotannon (ei sisällä avomaa- ja kasvihuonetuotantoa) 
työvoiman ja traktoreiden tarve on sesonkiviikkona vähintään 34 570 päätoimista henkilöä ja 
heille varattua tehokasta traktoria. Muina ajanjaksoina tarve on sesonkiviikkoja alhaisempi. 
Työvoiman ja traktoreiden määrät suositellaan kuitenkin mitoitettavan poikkeusoloissa se-
sonkiviikkojen vähimmäistarvetta suuremmaksi.  

Poikkeusoloissa tarvitaan myös varatyövoimaa ja -traktoreita. Lisäksi on huolehdittava aktii-
vituotantoon tarvittaessa otettavista kesantopelloista ja osalla kotieläintiloja mahdollisesti 
kasvavasta eläinmäärästä. Työvoiman on riitettävä erityisesti talvikaudella mahdollisesti li-
sääntyvään tieverkon kunnossapitoon ja energiapuuhuoltoon. Myös metsästystä, kalastusta 
ja marjastusta voidaan joutua ohjatusti lisäämään.  

Erityisesti poikkeusoloissa on saatava tehtyä kasvintuotannon sesonkityöt luotettavasti 
ajallaan enenevässä määrin ihmisravinnoksi tarkoitetun sadon määrän ja laadun varmista-
miseksi. Hankkeen tilamalleissa oletetaan yhden päätoimisen työntekijän tekevän töitä hä-
nelle varatulla traktorilla tarvittaessa usealla lähekkäisellä pienellä tilalla saman päivän ai-
kana. Useat kasvintuotannon sesonkitöistä on sujuvuuden vuoksi kuitenkin suositeltavaa 
tehdä työpareina tai työryhminä.  

Poikkeusolojen maataloustuotannon työvoima voidaan koota tilojen työn ja tuotannon mää-
rän, työn vaativuuden ja sitovuuden sekä säännösteltävien tuotantopanosten kohdistamisen 
näkökulmista. Kuntakohtaisen työvoiman kokoaminen ja asevelvollisten osalta henkilövaraus-
ten hakeminen kannattaa aloittaa päätoimisista viljelijöistä ja yhtymien osakkaista, perheenjä-
senistä sekä palkatuista työntekijöistä eläinmäärältään suurimmilta kotieläintiloilta ja peltoalal-
taan suurimmilta kasvintuotantotiloilta tuotantosuunnittain. Varattavalta työvoimalta edellyte-
tään hyvää ammattitaitoa ja työkykyä.  

Tulokset perustuvat vuoden 2015 kunta- ja tilakantaan. Kuntaliitokset kyetään ottamaan 
huomioon tulosten käytäntöön soveltamisessa. Kuntakohtaisen työvoiman ja traktoreiden 
vähimmäistarpeen arvioidaan pysyneen suurin piirtein ennallaan vuoden 2015 jälkeen. 
Alan kuntakohtainen valmiussuunnittelu edellyttää ajan tasalla pidettävää tietoa kunnan 
maataloustuotannon ja sen työvoiman rakenteesta.  
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1 Tausta ja hankkeen tavoitteet  
 
1.1 Maatalouden työvoima Suomessa 
 
Maamme maatalouden rakennekehityksen ominaispiirteitä ovat yksikkökokojen kasvami-
nen sekä viljelijä- ja tilamäärän pieneneminen erityisesti kotieläintuotannossa. Myös tuo-
tantosuuntien vaihdot erityisesti kotieläintuotannosta kasvintuotantoon kuuluvat rakenne-
kehitykseen. (Luke 2017, Lehtonen ym. 2017.) 

Vuonna 2016 maassamme oli 49 707 maa- ja puutarhatilaa, joista noin kaksi kolmasosaa 
oli kasvintuotantotiloja ja noin kolmannes kotieläintiloja. Tilojen määrä väheni edellisestä 
vuodesta noin 1 300:lla. (Luke 2018a)  

Vuonna 2016 tiloilla työskenteli yhteensä 118 270 henkilöä, joista viljelijöitä tai yhtymien 
osakkaita oli 40 prosenttia ja puolisoita/avopuolisoita sekä muita perheenjäseniä1 oli 29 
prosenttia (kuva 1). Loput olivat vakituisesti palkattuja henkilöitä (4 %) ja lyhytaikaista (kau-
sittaista) työvoimaa (28 %). (Luke 2018a)    

 

 
Kuva 1. Työvoima ja henkilötyövuodet maa- ja puutarhatiloilla vuonna 2016 (Luke 2018). 
 
Edellä mainittujen henkilöiden alan töihin käyttämä työpanos oli vuonna 2016 yhteensä 56 790 
henkilötyövuotta2, josta viljelijät perheenjäsenineen tekivät 85 prosenttia ja palkattu työvoima 
loput3. Miehiä oli valtaosa (87 %) viljelijöistä, alle puolet (41 %) perheenjäsenistä ja noin kaksi 
kolmasosaa (69 %) vakituisesti palkatuista. (Luke 2018.) Viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta 
vuonna 2016 (Luke 2017).  

__________________________________________________________________ 
1 Vähintään 15-vuotiaita töihin osallistuvia lähisukulaisia ja heidän puolisoitaan. 
2 Tilastollinen henkilötyövuosi on 1 800 työtuntia vuodessa: 8 h/pv, 5 pv/viikko, 11 kk/vuosi. 
3 Lisäksi maatalouslomittajat tekivät 3 120 ja urakoitsijat 1 220 henkilötyövuotta. 
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1.2 Maataloustuotanto poikkeusoloissa 
 
Maatalous ja muu alkutuotanto sekä elintarvikkeiden jalostus ja jakelu kuuluvat elintarvikehuol-
lon ketjuun. Elintarvikehuoltoa pidetään yhtenä tärkeimmistä yhteiskunnan perustoiminnoista. 
Erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa elintarvikehuoltomme perustuu normaaliaikana 
maatalouden käytössä oleviin tuotantoresursseihin. Niitä täydentävät elintarvikkeiden ja tuo-
tantopanosten varmuusvarastot sekä EU:n interventiovarastot. Häiriötilanteita ovat muun mu-
assa luonnononnettomuudet ja terroriteot. Poikkeusoloja ovat muun muassa Suomeen koh-
distuva aseellinen hyökkäys tai sen uhka tai erityisen vakava suuronnettomuus. (Turvallisuus-
komitea 2014 ja 2015.)   

Kustannustehokkaisiin mataliin varastomääriin perustuva elintarvikehuoltomme on riskialtis 
erilaisille häiriöille. Maatalous on riippuvainen toimivasta sähkönjakelusta ja monista tuonti-
tuotteista, kuten lannoitteista, torjunta-aineista, polttoaineesta, rehuvalkuaisesta ja työko-
neista. Osa tuontituotteista voidaan korvata kotimaisilla vaihtoehdoilla. Poikkeusoloissa tuotan-
topanoksia säännöstellään, jotta niitä riittää tuotannon kannalta tärkeimmille tiloille. Aktiivituo-
tannon ulkopuolisten peltojen viljelykelpoisuuden säilyttäminen on elintarvikehuoltovarmuu-
delle keskeisempää kuin tuotannon nykytaso. (Turvallisuuskomitea 2014 ja 2015, Niemi ym. 
2013, Kaustell ym. 2017.)  

Maataloustuotannon järjestämisen lähtökohtana poikkeusoloissa on väestön ravinnon tarve 
sekä maatalouden tuotanto- ja varastotilanne. Poikkeustilan alkamisajankohta vaikuttaa tuo-
tannon ohjaamismahdollisuuksiin. Väestön energiansaannin turvaamiseksi kasvinviljelyä, erityi-
sesti viljantuotantoa, pyritään lisäämään. Vastaavasti ihmisravinnoksi sopivia tuotteita – vilja, 
peruna ja kala – käyttävää kotieläintuotantoa – sika, siipikarja ja turkistalous – supistetaan. Tuo-
tannon rakenteita ei kuitenkaan tule muuttaa harkitsemattomasti. (Turvallisuuskomitea 2014 
ja 2015.) 

Tietyissä poikkeusoloissa voidaan asevelvolliset henkilöt määrätä palvelukseen. Asevelvollisia 
henkilöitä voidaan hakemuksesta varata nykyiseen työhönsä tärkeän yleisen tai sotilaallisen 
edun vuoksi. Myös osalla viljelijöistä on vapautus asevelvollisuuslain mukaisesta palveluksesta 
(VAP-varaus). Viljelijöiden henkilövarausten organisointi kuuluu maaseutuhallinnon tehtäviin. 
(Finlex 2017a, Puolustusvoimat 2017, Turvallisuuskomitea 2014.) On tärkeää, että tämä järjes-
telmä pidetään ajan tasalla.  

Puolustusvoimat voi poikkeusoloissa pakko-ottaa korvausta vastaan käyttöönsä rakennuk-
sien lisäksi maa-, vesi- ja ilma-ajoneuvoja (Finlex 2017b ja c). Esimerkiksi maataloustraktoreita 
ja niiden perävaunuja voidaan pakko-ottaa kuljetuskalustoksi poikkeusoloissa. Vuonna 2013 
maa- ja puutarhatiloilla oli käytössä noin 150 000 traktoria mukaan lukien alle 55 hevosvoi-
man ”pientraktorit” (Luke 2014). Traktoreiden pakko-otot eivät kuitenkaan saa vaarantaa 
poikkeusolojen maataloustuotantoa. 
 
1.3 Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntakohtainen työvoiman ja traktoreiden vähimmäis-
tarve nykyisessä maataloustuotannossa. Lisäksi tuli arvioida keinoja, joilla maataloustuo-
tantoa voidaan sopeuttaa poikkeusoloihin, joissa Suomeen kohdistuu aseellinen hyökkäys 
tai sen uhka. 
 
    



Työvoiman ja traktoreiden tarve poikkeusolojen maataloustuotannossa                           8 
 

2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 
Hankkeessa yhteensovitettiin Luonnonvarakeskus Luken ylläpitämät tilakohtaiset maata-
loustilastot ja TTS:n ylläpitämän TTS-Manager -maatilan työmäärän suunnitteluohjelman 
sisältämät maataloustöiden standardiajat eli työhön tarvittavat ajat.   
 
2.1 Luonnonvarakeskuksen maataloustilastot 
 
Lukesta hankittiin tiedonluovutushakemuksella tilastoajo, joka koski maatalous- ja puutar-
hayritysrekisterissä vuonna 2015 olleita maatalous- ja puutarhatiloja.4 Tilojen tunnistetie-
toja ei pyydetty. Tilastoajossa oli seuraavat tiedot 50 999 maatalous- ja puutarhatilasta: 

• tilan sijaintikunta ja kuntanumero vuonna 2015: 317 kuntaa,5 
• tilan tuotantosuunta: 11 tuotantosuuntaa mukaan lukien sekatilat,6 
• tilan tuotantoeläinten kappalemäärät: 27 eläinlaji- ja -tyyppiluokkaa sekä 
• tilan käytössä olevan maatalousmaan ala aareina: 36 kasvilaji- ja tyyppiluokkaa.7 

 
Tiloille nimettiin sijaintikunnan perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
ja maakunta. Luken tilaston mukaan tiloista 15 302 (30 %) oli tuotantosuunnaltaan kotieläintila, 
33 603 (66 %) oli kasvintuotantotiloja ja loput 2 094 (4 %) olivat sekatiloja. Tiloilla oli käytössä 
yhteensä 2 273 304 hehtaaria maatalousmaata.      
 
2.2 Tilojen luokittelu tilamallien laskentaa varten 
 
Tilojen tuotantosuunnat luokiteltiin osittain uudelleen ja osittain Luken tilastoja tarkemmin 
tilamallien laskentaa varten. Esimerkiksi sekatiloille nimettiin tuotantosuunta. Tiloista  
17 550:lla (34 %) oli tuotantoeläimiä (hevoset mukaan lukien) ja ne luokiteltiin kotieläinti-
loiksi. Lopuilla 33 449:lla (66 %) tiloilla oli vain kasvintuotantoa mukaan lukien avomaa- ja 
kasvihuonetuotanto.  

Merkille pantavaa on, että tilojen tuotantosuuntien uudelleen luokittelun takia tilojen 
määrä tuotantosuuntaa kohti ja sen myötä myös kotieläintilojen ja kasvintuotantotilojen 
keskinäiset osuudet poikkeavat jossain määrin Luken tilastoista. Vuonna 2015 esimerkiksi 
lypsylehmiä oli yhteensä 8 593 tilalla, mutta niistä vain 7 730 oli luokiteltu tuotantosuun-
naltaan lypsykarjatilaksi. Loput oli luokiteltu muiksi kotieläintiloiksi tai sekatiloiksi ja muu-
tamat kasvintuotantotiloiksi. 
 
    
 
__________________________________________________________________ 
4 Yritysrekisterissä olevien tilojen taloudellinen koko (Standard Output, ks. Luke 2015) on vähintään 
2 000 euroa. Vuonna 2015 rekisterin ulkopuolisia tiloja oli 3 205 kappaletta. Niiden hallussa oli 
noin 1 % maatalousmaasta, mutta niiden joukossa ei ollut kotieläintiloja. (Luken yliaktuaari 
Jaana Kyyrän suullinen tiedonanto 26.9.2017.) 
5 Vuosien 2016 ja 2017 kuntaliitoksia ei ole otettu huomioon (ks. Tilastokeskus 2017). 
6 Jos yli 2/3 tilan kokonaistuotosta tulee yhdestä tuotteesta, kuuluu tila tätä tuotetta vastaavaan 
tuotantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta ole, tila luokittuu sekatilaksi. (Luke 2015.)  
7 Sisältää tilan käytössä olevat omat ja vuokrapellot, joista peltojen käyttäjä saa tuet.    
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2.2.1 Kotieläintilat 
 
Kotieläintilojen luokittelussa tuotantosuuntiin käytettiin työryhmän arviota eri tuotan-
toeläinten hoitotöiden työnmenekistä ja työn sitovuudesta. Lypsylehmien hoito on keski-
määrin työläintä ja sitovinta. Näin ollen kaikki tilat, joilla oli lypsylehmiä, luokiteltiin lypsy-
karjatiloiksi riippumatta siitä, mitä muita tuotantoeläimiä tilalla mahdollisesti oli. Kotieläin-
tilat luokiteltiin taulukossa 1 esitetyllä tavalla. 

Taulukko 1. Kotieläintilojen luokittelu tilamallien laskentaa varten. 
 
Tuotanto- 
eläimet  
tilalla 

Tiloja, joilla 
oli kyseisiä 
tuotanto- 
eläimiä, kpl 

Tuotanto-
suunta  
tilamalleissaa 

Tiloja  
tilamalleissa, 
kpl 

Tila- 
malleja, 
kpl 

lypsylehmiä 8 593 lypsykarjatila 8 593 8b 

emolehmiä ja  
lihanautoja 2 182 emolehmätila 1 817 3 

lihanautoja  
tai hiehojac 6 551 lihanautatila 1 979 4 

emakkoja ja  
lihasikoja 

614 yhdistelmä- 
sikala 593 3 

vain emakkoja 94 emakkosikala 85 3 
lihasikoja tai  
siitoskarjujad 1 203 lihasikala 587 3 

lampaita ja/tai 
vuohia 

1 516 lammas/vuohi-
tila 1 018 3 

munivia kanoja 1 071 kananmunatila 587 3 
broilereita 124 broileritila 115 2 
muuta  
siipikarjaae 204 muu  

siipikarjatila 93 2 

hevosia 3 419 hevostila 2 083 2 
 – yhteensä 17 550 36 
a Sarakkeessa ylempänä mainitulla voi olla alempana mainittuja tuotantoeläimiä,  
  mutta ei toisin päin.  
b Malleja laskettiin 8 kpl, joista 3 oli automaattilypsytiloille. Hankkeessa  
  hyödynnettiin 5 mallia.  
c Teurassonneja ja -hiehoja mukaan lukien 41 tilaa, joilla oli vain lypsylehmiksi  
  kasvatettavia hiehoja. 
d Lihasikoja mukaan lukien 8 tilaa, joilla oli vain siitoseläimiksi kasvatettavia karjuja. 
e Broileriemoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, fasaaneita, sorsia tai kukkoja. 

  
Kotieläintilojen luokittelussa tilamallien laskentaa varten otettiin huomioon se, että kai-
kissa tuotantosuunnissa paitsi broileritiloilla oli runsaasti eläinmäärältään hyvin pieniä tiloja 
ja vähän hyvin suuria tiloja. Asetelma kasvattaa eläinmäärän keskiarvoa, eikä se silloin ku-
vaa hyvin ”keskikokoista” tilaa.  
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Kotieläintilojen tilamalleja varten kussakin tuotantosuunnassa laskettiin tuotantoeläinten 
mediaani eli keskiluku, joka on suuruusjärjestykseen laitetun aineiston keskimmäinen luku. 
Linjauksena oli, että kunkin tuotantosuunnan pienimmän tilamallin tuli edustaa ”keskiko-
koisia” sekä hieman sitä pienempiä ja suurempia tiloja eläinten määrän ja yleisimpien pel-
toviljelykasvien viljelyalojen suhteen. Muiden tilamallien tuli edustaa keskimääräistä suu-
rempia tiloja samoilla periaatteilla.  

Tilamalleja varten laskettiin mediaanialat niistä peltoviljelykasveista, joita oli vähintään 
puolella kunkin tilamallin edustamista tiloista. Yhteenlasketut mediaanialat vastasivat 
melko hyvin tilojen käytössä olevan maatalousmaan kokonaisaloja, jotka koostuivat tyypil-
lisesti useista eri peltoviljelykasveista.  

Esimerkiksi lypsykarjatiloille laskettiin tuotannon tunnusluvut lypsylehmien määrille 20 (me-
diaani 25), 40, 60, 120 ja 180 lehmää – suuria lypsykarjatiloja tarkastellaan tutkimuksissa tyy-
pillisesti noin 60-lehmän kerranteina. Kutakin edellä mainittua tilamallia varten laskettiin me-
diaanit myös karjan luontaiseen uudistukseen tarkoitetuille vasikoille ja hiehoille. Peltovilje-
lykasveista otettiin huomioon kevätviljat (syys- ja kevätviljojen alat yhteenlaskettuna), alle 5-
vuotias nurmi ja kesanto (viher-, sänki- ja avokesanto) mukaan lukien työryhmän kesantoa 
vastaavaksi luokittelemat pellot (luonnonhoito- ja viherlannoituspelto sekä vähintään 5-vuo-
tiset nurmet).      

Huomattakoon, että edellä kuvatulla tavalla kotieläintiloille muodostetut pienimmät tuo-
tantosuuntakohtaiset tilamallit voivat olla ylimitoitettuja hyvin pienille tiloille. Tällaisiksi ti-
loiksi luokiteltiin esimerkiksi alle 10 lypsylehmän tilat (932 tilaa). Vastaavasti suurimmat 
tuotantosuuntakohtaiset tilamallit voivat olla alimitoitettuja hyvin suurille tiloille. Tällaisiksi 
tiloiksi luokiteltiin esimerkiksi yli 220 lypsylehmän tilat (23 tilaa). Hyvin pienet ja hyvin suu-
ret kotieläintilat on merkitty lopulliseen kuntakohtaiseen aineistoon. Näitä tiloja tulisi tar-
kastella kuntakohtaisesti erikseen. 
 
2.2.2 Kasvintuotantotilat 
 
Pelkästään kasvintuotantoa harjoittaneista tiloista poistettiin ensin kasvihuoneviljelyä (903 ti-
laa) tai vähintään puolen hehtaarin alalla avomaaviljelyä (mansikka, marjat, vihannekset, ome-
nat, taimet) harjoittaneet tilat (1 552 tilaa), jotka luokiteltiin kasvihuone- tai avomaatiloiksi. 
Niille ei laadittu tilamalleja standardiaikojen puuteen vuoksi. Nämä tilat on merkitty lopulliseen 
kuntakohtaiseen aineistoon. Myös näitä tiloja tulisi tarkastella kuntakohtaisesti erikseen.  

Muut kasvintuotantotilat luokiteltiin taulukossa 2 esitetyllä tavalla. Tilat jaettiin tuotantosuun-
tiin tilan pääviljelykasvin mukaan (suurin peltoala). Luokat eivät ole toisiaan poissulkevia, koska 
tiloilla viljeltiin tyypillisesti useita eri kasveja. Tilamalleissa on otettu huomioon keskeisimmät 
kussakin tuotantosuunnassa viljellyt kasvit.  

Kasvintuotantotiloista selvästi yleisimmillä viljatiloilla pienimmän tilamallin tuli edustaa 
”keskikokoisia” sekä hieman sitä pienempiä ja suurempia tiloja yleisimpien viljelykasvien 
peltoalojen suhteen. Viljatilojen kahden muun tilamallin tuli edustaa keskimääräistä suu-
rempia tiloja samoilla periaatteilla. Muille kasvintuotantotiloille laadittiin kullekin yksi ”kes-
kikokoisten” tilojen tilamalli.   
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Taulukko 2. Kasvintuotantotilojen luokittelu tilamallien laskentaa varten. 
 
Viljelykasvit  
tilalla 

Tiloja, joilla oli 
kyseistä viljely-
kasvia, kpl 

Tuotanto-
suunta  
tilamalleissaa 

Tiloja  
tilamalleissa, 
kpl 

Tila- 
malleja, 
kpl 

vilja 24 551 viljatila 20 557 3 
rypsi/rapsi 3 087 öljykasvitila 1 001 1 
perunab 4 587 perunatila 640 1 
sokerijuurikas 558 juurikastila 219 1 
alle 5-vuotias 
nurmi 

16 053 nurmitila 7 105 1 

kesantoa tai 
vastaavaac 24 381 kesantotila 206 1 

muut kasvitd 3 347 muu kasvitila 1 266 1 
 – yhteensä 30 994 9 
a Tilat on jaettu tuotantosuuntiin tilan pääviljelykasvin mukaan (suurin peltoala).  

b Ruoka-, varhais-, ruokateollisuus-, tärkkelys- ja muu peruna. 
c Kesantopelto, luonnonhoito- ja viherlannoituspelto, vähintään 5-vuotinen nurmi. 
d Herne, härkäpapu, öljy- ja kuitupellava, kumina, ruokohelpi, hamppu, ruis- 
  tankio, virna, siemenmausteet, lääkekasvit. 

 
Tilamalleja varten kussakin tuotantosuunnassa laskettiin mediaanialat niistä peltoviljelykas-
veista, joita oli vähintään puolella kunkin tilamallin edustamista tiloista. Yhteenlasketut medi-
aanialat vastasivat melko tarkkaan tilojen käytössä olevan maatalousmaan kokonaisaloja, jotka 
koostuivat tyypillisesti useista eri peltoviljelykasveista. 

Esimerkiksi viljatiloille laskettiin tuotannon tunnusluvut kokonaispeltoaloille 30, 60 ja 120 
hehtaaria. Viljatilojen tilamalleissa peltoviljelykasveista otettiin huomioon kevätviljat (kaik-
kien syys- ja kevätviljojen alat yhteenlaskettuna) ja kesanto tai kesantoa vastaavaksi luoki-
tellut pellot.  

Viljatilojen pienimmät tilamallit ja muiden tuotantosuuntien tilamallit voivat olla ylimitoi-
tettuja hyvin pienille tiloille. Tällaisiksi tiloiksi luokiteltiin esimerkiksi alle 5 peltohehtaarin 
viljatilat (60 tilaa). Vastaavasti viljatilojen suurin tilamalli ja muut tuotantosuuntakohtaiset 
tilamallit voivat olla alimitoitettuja hyvin suurille tiloille. Tällaisiksi tiloiksi luokiteltiin esi-
merkiksi yli 200 peltohehtaarin viljatilat (244 tilaa). Hyvin pienet ja hyvin suuret kasvintuo-
tantotilat on merkitty lopulliseen kuntakohtaiseen aineistoon. Näitäkin tiloja tulisi tarkas-
tella kuntakohtaisesti erikseen. 
 
2.3 Tilamallien laskeminen  
 
Tilamallien ihmistyönmenekkien laskenta perustuu TTS:n kehittämään ja ylläpitämään TTS-
Manager -maatilan kokonaistyömäärän laskentaohjelman vuoden 2017 versioon (TTS 
2018). TTS-Manager on tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea ja visioida tuotannon laa-
jennuksen tai muun muutoksen vaikutusta maatilan kokonaistyömäärään ja töiden ajoittu-
misiin. Ohjelma perustuu suomalaiseen maataloustöiden standardiaikajärjestelmään ja ti-
lakohtaisesti syötettäviin lähtöarvotietoihin.  
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Standardiaikajärjestelmän työnmenekit on tuotettu maatiloilla eri tuotantotöistä tehtyjen 
työntutkimusten avulla. Standardiajat kuvaavat työhön ja sen osiin normaalijoutuisuudella 
työskentelevältä ammattitaitoiselta henkilöltä tarvittavaa aikaa. Työhön tarvittava aika ei 
välttämättä ole sama kuin työhön kulutettava aika.  

TTS-Managerissa on valmiit laskentapohjat nauta- ja sikatalouden eri tuotantosuuntiin sekä 
kasvinviljelyn tärkeimpiin tuotantosuuntiin: viljanviljelyyn, nurmentuotantoon sekä erikois-
kasveista perunan ja sokerijuurikkaan viljelyyn.  

Lammas-, siipikarja- ja hevostilamallien ihmistyönmenekit on laskettu kasvinviljelytöiden osalta 
TTS-Managerilla. Edellä mainittujen tuotantoeläinten hoitotöiden työnmenekit on määritetty 
kunkin tilamallin kotieläinyksikkömäärän mukaisen työnmenekin perusteella.8 Myös näissä tar-
kasteluissa on otettu huomioon karjamäärän vaikutus tilan työmenetelmien koneellistamisas-
teeseen: pienissä yksiköissä on käsityövaltaiset työmenetelmät ja isoissa yksiköissä on koneel-
listetut/automatisoidut työmenetelmät. 

Hankkeessa laadittiin 45 tilamallia, joista hyödynnettiin 42. Kolme lypsykarjatiloille laadi-
tuista malleista koski tiloja, joilla lypsy on automatisoitu. Koska tilojen lypsymenetelmistä 
ei kuitenkaan ollut tietoa, jätettiin nämä mallit käyttämättä. Automaattilypsy vähentää kar-
janhoitotöiden työnmenekkiä.  

Hankkeen tilamallit kattavat tuotantoeläinten hoidon edellyttämät päivittäiset ja kausittai-
set työt, sesonkiluonteisen kasvintuotannon, keskeiset suunnittelu- ja johtamistyöt sekä 
maatilan muut työt. Mallit eivät kata avomaatuotantoa, kasvihuonetuotantoa eivätkä var-
sinaisia metsänhoitotöitä (taimikonhoito ja hakkuut). 
 
3.3.1 Maatilan työt tilamalleissa 
 
Maatilan työt on TTS-Managerissa jaettu neljään pääluokkaan, jotka ovat kasvinviljelytyöt, 
kotieläintyöt, maatilan suunnittelu- ja johtamistyöt ja maatilan muut työt. Eri pääluokkiin 
on laskettu seuraavat työt: 

Kasvinviljelytyöt 

• maan muokkaustyöt 
• kylvö- ja sadonkorjuutyöt sekä kasvukauden aikaiset työt kunkin tilamallin 

viljelykasveille 
• sadon varastointityöt 
• oljen korjuu- ja varastointityöt tietyissä kotieläintilamalleissa 
• laidunten perustamiseen ja hoitoon liittyvät työt tietyissä kotieläintilamalleissa 
• kesannon hoitotöihin viherkesannon niittotyö kasvukauden aikana 
• karjanlannan levitystyöt lantavarastosta pellolle kotieläintilamalleissa 
• työkohtaiset siirtymiset ja kuljetukset peltolohkojen ja talouskeskuksen välillä 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
8 Näitä karjanhoitotöitä ei ole tarkasteltu työ kerrallaan vaan päivätasolla erikokoisilla ti-
loilla.  
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Kotieläintyöt 

• kotieläinten päivittäiset hoitotyöt (ruokinta, lannanpoisto, kuivitus, lehmillä ta-
vanomainen lypsy joko parressa tai lypsyasemalla) kunkin tilamallin eläinluokille 

• eläinten hoitoon liittyvät muut työt, kuten eläinten siirrot ja lääkintä, eläinten uud-
istamiseen liittyvät työt, eläintilojen pesutyöt ja päivittäinen tarkistuskäynti 
eläintiloissa 

Maatilan suunnittelu- ja johtamistyöt 

• tuotannon suunnittelutyöt 
• prosessien seuranta, mittaaminen ja säätötyöt 
• viranomaisselvityksien laadintaan liittyvät työt 
• ostot, myynnit ja rahoitukseen liittyvät työt 
• laskutus- ja kirjanpitotyöt 
• kouluttautuminen ja muu tiedon hankinta 

Maatilan muut työt 

• tuotantorakennusten lämmitystyöt (kotieläintilamallit) 
• lumenauraustyöt 
• energiapuun teko-, kuljetus- ja varastointityöt 
• tuotantorakennusten kunnossapitotyöt 
• maatilan koneiden ja laitteiden kunnossapitotyöt 
• peltojen ja peltoteiden kunnossapitotyöt 

 
 
3.3.2 Tilakohtaiset muuttujat tilamalleissa 
 
Työnmenekkiin vaikuttavista tilakohtaisista tekijöistä on otettu huomioon peltotöissä 
muun muassa lohkon koko ja lohkojen etäisyydet talouskeskuksesta. Keskimääräisenä loh-
kokokona on käytetty valtakunnallista keskimääräistä peruslohkon kokoa (pyöristetty) 2,4 
hehtaaria vuonna 2011 (Hiironen ja Ettanen 2013).  

Lohkojen keskimääräinen etäisyys talouskeskuksesta on määritetty erikseen kullekin tila-
mallille mallin kokonaispeltoalan mukaan. Malleissa peltolohkon keskimääräinen etäisyys 
vaihtelee 0,5–1,9 kilometrin välillä kokonaispeltoalan vaihdellessa 10–202 hehtaarin välillä. 
Alueellisia vaihteluita lohkojen koossa ja etäisyydessä talouskeskuksesta ei ole tässä tarkas-
telussa otettu huomioon.  

Työmäärälaskennan pohjana on käytetty TTS-Managerin oletusarvoja muun muassa sato-
tasoista, siemenmääristä ja eläinten päivittäisistä rehumääristä.  

Kasvintuotannon työmenetelmät ja koneet sekä töissä käytetyt ajonopeudet on valittu kunkin 
viljelykasvin tuotannossa yleisesti kyseisessä kokoluokassa käytetyistä menetelmistä ja koneista 
ottaen huomioon menetelmien ja koneiden sopivuus kyseiseen työketjuun.   

Kotieläintilamalleissa karkearehun korjuu- ja karjanlannan levitysmenetelmien valinta on tehty 
kotieläinten ruokinta- ja lannanpoistomenetelmien mukaan. Työntekijöiden määrä sadonkor-
juun työketjuissa on määritetty niin että työketju toimii sujuvasti. 
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Kotieläinten hoitotöiden työmenetelmät ja töissä käytettävät koneet sekä töiden toistu-
vuus on valittu kunkin kotieläimen hoidossa yleisesti kyseisessä kokoluokassa käytetyistä 
menetelmistä ja koneista ottaen huomioon menetelmien ja koneiden sopivuus kyseiseen 
hoitotyöhön. 

Maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden työmäärät kullekin tilamallille perustuvat Kailan ja 
Tuuren (2009) tuloksiin. Maatilan muiden töiden ihmistyönmenekit on arvioitu tilamalleit-
tain tuotantosuunnan ja tuotannon laajuuden perusteella. 
 
3.3.3 Työvoiman ja traktoreiden tarpeen määrittely tilamalleissa 
 
TTS-Manager laskee tilamallin vuotuisen ihmistyönmenekin laskelmaan valittujen kasvin-
viljelyn ja kotieläintalouden tuotantomäärien sekä töissä käytettyjen menetelmien ja ko-
neiden perusteella. Maatiloilla työvoiman tarve vaihtelee huomattavasti tuotantosuunnan 
ja vuodenajan mukaan. Tässä tarkastelussa työvoiman tarve eri tilamalleilla on määritelty 
kolmelle eri ajanjaksolle: 

• talvikausi 1.11.–31.3. 
• kesäkausi 1.4.–31.10. 
• sesonki 8 viikkoa kesäkauden aikana 

 
Kotieläintiloilla kotieläintöiden ja kaikilla tiloilla maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden 
sekä maatilan muiden töiden on oletettu jakautuvan tasaisesti ympäri vuoden. Ne muo-
dostavat niin sanotun talvikauden työvoiman tarpeen. 

Kasvinviljelytöiden on oletettu jakautuvan saman mittaiselle kesäkaudelle riippumatta tilan 
sijainnista. Kesäkausi on tukiehdoissa sallittu lannanlevitysaika. Kesäkauden työvoiman pe-
rustarve koostuu talvikauden töiden (pois lukien lumi- ja lämmitystyöt) ja työvoimatarpeen 
lisäksi erilaisista lyhytkestoisista kasvinviljelytöistä.  

Kasvinviljelyn sesonkien työvoimatarpeen määrittämiseksi kesäkaudella on erikseen tarkas-
teltu kahdeksaa viikon mittaista sesonkia. Sesonkiviikkojen määrä ja kesto vakioitiin samaksi 
kaikkiin tilamalleihin. Käytännössä sesonkien määrät, kestot, ajankohdat ja sisällöt vaihtelevat 
tuotantosuunnittain ja tilakoon mukaan. Niin sanotut kevät- ja syystyöt ovat kuitenkin melko 
samankaltaiset kaikissa tuotantosuunnissa. 

Karttunen ym. (2012) määrittivät työterveyden ja työturvallisuuden kannalta kohtuullisena pidet-
tävät päivittäiset ja sesonkiaikojen työpäivien pituudet maatiloille. Tilamallien päätoimisten työn-
tekijöiden määrän laskemiseksi eri ajanjaksoille määritettiin edellä mainittujen tulosten pohjalta 
työntekijäkohtaiset maksimityöajat vuorokautta kohti:  

• talvikausi   8 h/hlö 
• kesäkausi 10 h/hlö 
• sesonki 12 h/hlö 

Vuorokautiset tilakohtaiset työmäärät ja tarvittavat työntekijämäärät vaihtelevat tilamal-
leissa seuraavasti:  

• talvikausi  1–27 h/vrk  0,1–3,4 hlöä/tila  
• kesäkausi  1–33 h/vrk  0,1–3,3 hlöä/tila 
• sesonki 1–51 h/vrk  0,1–4,3 hlöä/tila  
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Kuntakohtainen päätoimisen työvoiman tarve kolmella edellä mainitulla ajanjaksolla raken-
tuu seuraavasti: 

• kuntakohtaisesti laskettujen kunkin tilamallin tilojen lukumäärä,  
• joka on kerrottu kunkin tilamallin työvoiman tarpeen määrällä  
• kolmena eri ajanjaksona.  

Tilamalleissa, joissa työvoiman tarve on alle yhden henkilön, saman henkilön oletetaan tekevän 
töitä usealla lähekkäisellä tilalla saman päivän aikana. Tarkastelussa ei ole huomioitu näissä ti-
lamalleissa työntekijän tilalta toiselle siirtymiseen kuluvaa aikaa. 

Kasvintuotannon sesonkiviikoille ajoittuvat eniten työvoimaa ja traktoreita vaativat työt. Kyseisiä 
töitä tehdään pääsääntöisesti traktorikäyttöisten työkoneiden avulla. Yleisimmät poikkeukset 
ovat nurmenkorjuu ajosilppurilla ja viljan puinti leikkuupuimurilla, mutta yksittäisiä poikkeuksia ei 
otettu huomioon traktoritarvetta arvioitaessa. 

Tilakohtaista traktoreiden vähimmäistarvetta voidaan pitää suurin piirtein samana kuin ti-
lalla tarvittavan päätoimisen työvoiman vähimmäismäärää kasvintuotannon sesonkina. 
Tällöin (lähes) jokaisen tilalla työskentelevän henkilön oletetaan osallistuvan kasvintuotan-
totöihin pää- tai sivutoimisesti – viimeksi mainitut tekevät päätoimisesti kotieläinten hoi-
totöitä.  

Useimmilla lypsy- ja lihakarjatiloilla tarvitaan päivittäin traktoria rehun, lannan tai molem-
pien käsittelyssä. Kyseinen traktori siirtyy tarvittaessa käyttäjänsä mukana kotieläinten hoi-
totöistä kasvintuotannon sesonkitöihin.     
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3 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Loppuraportin oheen kuuluva MS Excel -tiedosto nimeltään Kunta-aineisto sisältää hank-
keessa lasketut kuntakohtaiset tiedot, ja se luovutetaan vain maaseutuhallinnon ja muiden 
elintarvikehuoltovarmuudesta vastaavien tahojen käyttöön. Loppuraportin liitteessä 1 on 
esitetty kunta-aineiston kolmen taulukkosivun rakenne.  

Liitteessä 2 on esimerkki erään pohjoissavolaisen kunnan päätoimisen työvoiman ja trak-
toreiden vähimmäistarpeesta nykyisessä maataloustuotannossa. Esimerkkiä voidaan käyt-
tää apuna kuntakohtaisten laskelmien tulkitsemisessa.  
 
3.1 Työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve maataloustuotannossa 
 
Taulukossa 3 on yhteenveto työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarpeesta nykyisessä maa-
taloustuotannossa talvi- ja kesäkaudella sekä kesäkaudelle ajoittuvina sesonkiviikkoina. Trak-
toreiden vähimmäistarve on sama kuin työvoiman vähimmäistarve sesonkiviikkoina. 

Taulukko 3. Työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve nykyisessä maataloustuotannossa 
vuoden eri ajanjaksoina kussakin ELY-keskuksessa ja Ahvenanmaalla.* 
 
ELY-keskus Talvikausi Kesäkausi Sesonki Traktorit, 
ja Ahvenanmaa     henkilöä kpl 
Etelä-Pohjanmaa  2 534 2 772 4 050 4 050 
Etelä-Savo 1 083 1 117 1 516 1 516 
Häme 1 318 1 522 2 363 2 363 
Kaakkois-Suomi 1 107 1 256 1 911 1 911 
Kainuu 494 493 638 638 
Keski-Suomi 1 172 1 226 1 696 1 696 
Lappi 716 712 918 918 
Pirkanmaa 1 512 1 679 2 497 2 497 
Pohjanmaa 2 201 2 385 3 445 3 445 
Pohjois-Karjala 1 122 1 144 1 530 1 530 
Pohjois-Pohjanmaa 2 511 2 623 3 621 3 621 
Pohjois-Savo 2 230 2 256 2 984 2 984 
Satakunta 1 024 1 198 1 883 1 883 
Uusimaa 935 1 151 1 901 1 901 
Varsinais-Suomi 1 740 2 087 3 361 3 361 
Ahvenanmaa 169 181 258 258 
Yhteensä 21 867 23 801 34 570 34 570 
* Ei sisällä avomaa- ja kasvihuonetuotantoa eikä varatyövoimaa ja -traktoreita. 

 
3.2 Tilamallien ja maataloustilastojen vastaavuus ja erot 
 
Edellä mainittujen henkilömäärien avulla kyetään laskemaan työtunnit maataloustuotan-
nolle, kun talvikaudella työskennellään 8, kesäkaudella 10 ja sesonkina 12 tuntia päivässä 
seitsemänä päivänä viikossa (keskimäärin 9,4 h/vrk, 3 444 h/vuosi).  
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Talvi- ja kesäkaudet kestävät molemmat 22 viikkoa ja kesäkaudelle ajoittuu lisäksi 8 
sesonkiviikkoa. 

• talvikausi 21 867 hlöä * 22 viikkoa * 7 vrk/viikko *   8 h/hlö/vrk  
= 26 940 144 h 

• kesäkausi 23 801 hlöä * 22 viikkoa * 7 vrk/viikko * 10 h/hlö/vrk  
= 36 653 540 h 

• sesonki 34 570 hlöä *   8 viikkoa * 7 vrk/viikko * 12 h/hlö/vrk  
= 23 231 040 h 
Yhteensä  
= 86 824 724 h  

Luken maataloustilastoista on saatavissa maatalous- ja puutarhatöihin käytetyt laskennalliset 
henkilötyövuodet vuotta 2016 koskien. Tällöin viljelijät, perheenjäsenet ja tiloille palkattu työ-
voima tekivät alan töitä yhteensä 56 790 tilastollista henkilötyövuotta a’ 1 800 tuntia (Luke 
2018). Tämä tekee yhteensä 102 222 000 työtuntia.  

Luken ilmoittamat luvut – tai tämän hankkeen mallilaskelmat – eivät sisällä metsä- ja kotita-
loustöitä, metsästystä ja kalastusta tai muun yritystoiminnan töitä, kuten koneurakointia, tur-
kistarhausta ja poronhoitoa (Luke 2016).  

Tuotantosuuntakohtaiset vuosittaiset työtunnit ovat saatavissa Luken tilastoista vuodelta 
2016. Tällöin avomaa- ja kasvihuonetiloilla (2 334 kpl) tehtiin noin kymmenesosa (11 %) maa-
talous- ja puutarhatilojen työtunneista – keskimäärin 4 658 työtuntia tilaa kohti (Luke 2018).  

Jos edellä mainitusta runsaasta 100 miljoonasta työtunnista vähennetään avomaa- ja kasvi-
huonetilojen osuus eli noin kymmenesosa, päästään lähelle hankkeen mallilaskelmien osoit-
tamaa työtuntien summaa. Toisin sanoen Luken maataloustilastot ja hankkeessa todellisen 
tilakannan sekä tuotantotöiden standardiaikojen pohjalta rakennetut mallilaskelmat vas-
taavat melko hyvin toisiaan maamme maataloustuotantoon vuositasolla kuluvien työtun-
tien suhteen. 

Tilakohtaisten maataloustilastojen avulla saatiin selville, miten eri tuotantosuuntia edustavat 
erikokoiset tilat jakautuvat kunnittain – maataloustuotannon määrässä ja laadussa on todella 
suuria alueellisia eroja. Mallilaskelmien avulla saatiin selville kuntien maataloustuotannon työ-
voiman vähimmäistarve vuoden eri ajanjaksoille. Lisäksi niiden avulla kyettiin arvioimaan kun-
takohtainen traktorien vähimmäistarve.  

Merkittävimmät erot todellisuuden ja mallilaskelmien välillä liittyvät työvoiman rakenteeseen ja 
työaikoihin sekä traktoreiden määrään. Mallilaskelmat perustuvat päätoimisiin työntekijöihin, 
joille on määritetty kiinteät maksimityöajat vuorokautta kohti kolmelle realistiselle ajanjaksolle. 
Kullekin työntekijälle varataan käyttöön yksi traktori.  

Todellisuudessa töihin osallistuu huomattavasti suurempi joukko pää- ja sivutoimisia henkilöitä 
hyvin vaihtelevilla päivä- ja kausikohtaisilla työpanoksilla. Kotieläintiloilla työviikot ovat tilamallien 
lailla seitsemänpäiväisiä ja enemmistö viljelijöistä on päätoimisia. Kasvintuotantotilojen viljeli-
jöistä enemmistö on sivutoimisia (Luke 2018).         

Vuonna 2013 maa- ja puutarhatiloilla käytettiin alan töihin mallilaskelmiin nähden yli ne-
linkertaista määrää traktoreita alle 55 hevosvoiman ”pientraktoreista” yli 200 hevosvoimai-
siin traktoreihin (Luke 2014).  
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Hanke ja sen mallilaskelmat eivät kata työvoimavaltaista avomaa- ja kasvihuonetuotantoa. 
Lisäksi tuotantosuunnasta riippumatta hyvin pienien ja hyvin suurien tilojen työvoima- ja 
traktoritarvetta tulisi arvioida tapauskohtaisesti kuntatasolla.  

Toisaalta hyvin pienille tiloille mahdollisesti ylimitoitetut ja hyvin suurille tiloille alimitoitetut 
työvoima- ja traktoritarpeet voivat kuntatasolla kompensoida osittain toisensa. Avomaa- ja 
kasvihuonetilat (n=2 455), hyvin pienet tilat (n=3 498) ja hyvin suuret tilat (n=481) on mer-
kitty kuntakohtaiseen aineistoon.  
 
3.2 Poikkeusolojen maataloustuotanto 
 
Tässä kappaleessa tarkastellaan vuoden 2015 tila- ja kuntarakenteen mukaisen nykyisen 
maataloustuotannon sopeutusta poikkeusoloihin, joissa Suomeen kohdistuu aseellinen 
hyökkäys tai sen uhka.  
 
3.2.1 Maataloustuotannon sopeutus poikkeusoloihin 
 
Poikkeusoloissa maataloustuotannon rakenteita ei tule muuttaa harkitsemattomasti. Jos esi-
merkiksi joitakin kotieläintuotannon tuotantosuuntia ajetaan voimakkaasti alas, voi kestää 
eläinlajista riippuen jopa vuosia palauttaa tuotanto ennalleen. Tuotantopanoksia, kuten rehuja, 
lannoitteita ja polttoainetta, voidaan kuitenkin joutua säännöstelemään. Myös työvoimasta ja 
traktoreista voi tulla pula, jos asevelvollisia henkilöitä määrätään palvelukseen ja traktoreita 
pakko-otetaan puolustusvoimien käyttöön. 

Maatilojen käytössä olleesta peltoalasta noin 13 prosenttia (noin 300 000 ha) oli kesantoa tai 
työnkäytön suhteen sitä vastaavaa peltoa eli siitä ei korjattu satoa. Tämä ala voidaan tarvitta-
essa ottaa viljelykelpoisimmilta osin aktiivituotantoon. Tämä kuitenkin lisää kesäkauden ja var-
sinkin sesonkiviikkojen työnmenekkiä ja traktoritarvetta. 

Tilojen joukossa oli runsaasti hankkeen työryhmän hyvin pieniksi luokittelemia tiloja. Hyvin 
suuriksi luokiteltuja tiloja oli selvästi vähemmän. Hyvin pieniä tiloja oli kappalemääräisesti 
eniten lypsykarjatilojen joukossa, ja hyvin suuria tiloja oli kappalemääräisesti eniten viljati-
lojen joukossa. 

Hyvin suurien tilojen merkitys ihmisravinnon tai rehun tuottamisessa on niiden suhteellista 
määrää huomattavasti suurempi. Esimerkiksi hyvin suurilla lypsykarjatiloilla oli niiden luku-
määrään nähden 44-kertainen määrä lehmiä ja 10-kertainen määrä peltoa verrattuna hyvin 
pieniin lypsykarjatiloihin.9  

Rajallinen työvoima ja säännösteltävät tuotantopanokset kannattaa kohdistaa ensisijaisesti 
isoihin yksiköihin, joissa työ on yleensä tuottavampaa (tehokkaampaa) kuin pienissä yksi-
köissä. Ainakin hyvin pieniltä kotieläintiloilta voidaan poikkeusoloissa joutua siirtämään eläi-
met isompiin yksiköihin, ylläpitämään tuotantoa normaalioloja alemmalla tasolla tai teuras-
tamaan eläimet hallitusti. Karjojen yhdistäminen edellyttää vastaanottavilta tiloilta työvoi-
maa, tilaa ja tarttuvien eläintautien kontrollointia. 
 
___________________________________________________________________ 
9 Lypsykarjatiloista lehmämäärältään hyvin pieniä oli 10,8 % ja hyvin suuria oli 0,3 %.  
  Hyvin pienillä tiloilla oli 1,7 % ja hyvin suurilla oli 2,2 % lehmistä. Tilojen hallussa  
  olleesta peltoalasta hyvin pienillä tiloilla oli 4,1 % ja hyvin suurilla tiloilla 1,1 %.    
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Hevoset olivat nautojen jälkeen yleisimpiä ja runsaalla kahdella tuhannella tilalla ainoita 
”tuotantoeläimiä”. Hevosia ei kuitenkaan normaalioloissa kasvateta ihmisravinnoksi. He-
vosten ja hevostilojen asema poikkeusoloissa vaatii harkintaa.  

Tilamalleja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että hyvin pieniksi luokiteltuja tiloja ei ole 
peruna- ja juurikastiloiksi eikä ”muiksi kasvitiloiksi” luokiteltujen tilojen joukossa. Näillä tiloilla 
hehtaarikohtainen sato ja kasvintuotannon vaatima työmäärä ovat suuremmat kuin esimer-
kiksi vilja- ja öljykasvitiloilla. 

Tilamallien ulkopuolisen avomaatuotannon merkitys ihmisravinnon lähteenä voidaan arvi-
oida erityisen suureksi poikkeusoloissa. Tuontipolttoaineesta jossain määrin riippuvaista 
kasvihuoneviljelyä voidaan joutua sopeuttamaan poikkeusoloihin, jolloin on keskityttävä 
ihmisravinnon tuottamiseen. Avomaa- ja kasvihuonetilat on merkitty kuntakohtaiseen ai-
neistoon ja niitä tulee tarkastella erikseen. 
 
3.2.2 Työvoiman ja traktoreiden tarve poikkeusolojen maataloustuotannossa 
 
Nykyisen maataloustuotannon (ei sisällä avomaa- ja kasvihuonetuotantoa) työvoimatarve 
on kasvintuotannon sesonkiviikkoina vähintään 34 570 hankkeessa määritetyllä tavalla 
päätoimista henkilöä.10 Muina ajanjaksoina työvoiman tarve on sesonkiviikkoja alhaisempi. 
Erityisesti poikkeusoloissa voi olla haastavaa vuoroin lisätä ja vuoroin vähentää työvoimaa 
maataloustuotannosta.  

Työvoiman määrä kannattaa mitoittaa poikkeusoloissa sesonkiviikkojen vähimmäistarvetta 
suuremmaksi. Poikkeusoloissa on kyettävä huolehtimaan tarvittaessa aktiivituotantoon 
otettavista viljelykelpoisimmista kesantopelloista ja osalla kotieläintiloja mahdollisesti kas-
vavasta eläinmäärästä. Lisäksi työaikaa on jäätävä erityisesti talvikaudella todennäköisesti 
lisääntyville tieverkon kunnossapitotöille sekä energiapuun teko-, kuljetus- ja varastointi-
töille. Myös metsästystä, kalastusta ja marjastusta voidaan joutua ohjatusti lisäämään. Eri-
tyisesti kasvintuotantotilojen rooli korostuu edellä mainituissa töissä. 

Tilamallien mukaan sesonkiviikkojen henkilömäärästä osoitetaan 1–4 päätoimista työntekijää 
suurimmalle osalle kotieläintiloista. Kasvintuotantotiloista vain suurimmilla viljatiloilla tarvitaan 
yksi päätoiminen työntekijä. Pienien tilojen kyseessä ollessa yhden päätoimisen työntekijän ole-
tetaan tarvittaessa tekevän töitä usealla lähekkäisellä tilalla saman päivän aikana.  

Useat kasvintuotannon sesonkitöistä on sujuvampaa tehdä työpareina tai -ryhminä yksin-
työskentelyn sijasta. Kasvintuotantotilojen ja kotieläintilojen sesonkiviikot ajoittuvat osit-
tain eri ajankohtiin, jolloin ensin mainitut voivat auttaa jälkimmäisiä. Poikkeusoloissa työ-
parien tai -ryhmien muodostaminen edellyttää ohjausta. 

Tilamalleissa ja myös poikkeusoloissa työpäivät on mitoitettu työterveyden ja työturvallisuu-
den kannalta kohtuullisiksi. Mitoitus ei kuitenkaan sisällä vapaapäiviä tai henkilöreservejä sai-
rastumisten ja tapaturmien varalle. Näin ollen kuntakohtaiselle varatyövoimalle on tarvetta 
poikkeusoloissa, mutta sen tarvetta ei arvioitu tässä hankkeessa. Lomitus- ja sijaisapujärjes-
telmää kannattaa hyödyntää myös poikkeusolojen maataloustuotannon turvaamisessa, 
mutta myös tämä vaatii oman tarkastelunsa. 

____________________________________________________________________ 
10 Vuonna 2016 maa- ja puutarhatiloilla oli noin 49 000 päätoimista viljelijää ja perheenjä-
sentä. Päätoimisilla henkilöillä alan työtuntien osuus kokonaistyötunneista oli yli puolet. 
(Luke 2018.) 
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Poikkeusoloissa maataloustuotannosta vastaavien on hallittava laaja kirjo maatilatalouden 
töitä, koska mahdollisuudet jakaa tilan töitä nykyisellä tavalla sukupuolittain (ks. Karttunen ja 
Tuure 2013) esimerkiksi oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan ovat rajalliset. Työstä vas-
taavilta edellytetään hyvää työkykyä ja ammattitaitoa. 

Hankkeessa ei tehty laskelmia siitä, miten poikkeusolojen maataloustuotannossa tarvittava työ-
voima voidaan muodostaa nykyisestä työvoimasta. Suuntaa antava laskelma olisi edellyttänyt 
tilakohtaista tietoa työvoiman iästä, päätoimisuudesta, ammattiasemasta ja sukupuolesta. 
Nämä tiedot voivat olla saatavissa Lukesta. Tarkka laskelma olisi edellyttänyt salassa pidettävää 
tietoa työvoiman asevelvollisuudesta. 

Työryhmä kuitenkin arvioi työmäärän, työn vaativuuden ja sitovuuden sekä tuotantopanosten 
säännöstelyn näkökulmista sitä, mistä henkilö- ja tilaryhmistä poikkeusolojen työvoima kannat-
taa lähteä kokoamaan ja keihin asevelvollisten henkilöiden osalta henkilövarauksia (VAP-va-
raus) kannattaa kohdistaa.  

Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat päätoimiset viljelijät ja yhtymien osakkaat sekä päätoi-
miset perheenjäsenet ja palkatut työntekijät eläinmäärältään suurimmilta kotieläintiloilta ja 
peltoalaltaan suurimmilta kasvintuotantotiloilta tuotantosuunnittain – avomaa- ja kasvihuone-
tilat mukaan lukien. 

Työryhmän arvion mukaan traktoreiden vähimmäistarve poikkeusolojen maataloustuotan-
nossa on sama kuin sesonkiviikkojen päätoimisen työvoiman tarve eli vähintään 34 570 trak-
toria. Muina ajanjaksoina traktoreiden tarve on sesonkiviikkoja alhaisempi. Erityisesti poik-
keusoloissa voi kuitenkin olla haastavaa vuoroin lisätä ja vuoroin vähentää traktoreita maa-
taloustuotannosta. Sesonkiviikkoina tapahtuvien vakavien konerikkojen varalta on tarvetta 
kuntakohtaisille varatraktoreille, mutta niiden tarvetta ei arvioitu tässä hankkeessa.  

Poikkeusolojen maataloustuotantoon varattavien traktoreiden tulee olla hyvin huollettuja, 
nelivetoisia ja tehokkaita sekä etukuormaimella varustettuja. Kutakin traktoria kohti on myös 
varattava teliakselinen ja korokelaitainen yleisperävaunu tuotantopanosten ja sadon sujuvia 
siirtoja varten. Muihin työkoneisiin ei oteta kantaa tässä hankkeessa. 
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4 Tulosten yhteenveto ja suositukset 
 
Tässä hankkeessa selvitettiin kuntakohtainen työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve nykyi-
sessä maataloustuotannossa. Lisäksi arvioitiin keinoja, joilla maataloustuotantoa voidaan so-
peuttaa poikkeusoloihin, joissa Suomeen kohdistuu aseellinen hyökkäys tai sen uhka.  

Edellä mainituissa tilanteissa maataloustuotantoon osallistuvia asevelvollisia henkilöitä – 
viljelijöitä, puolisoita, perheenjäseniä tai palkattua työvoimaa – voidaan määrätä palveluk-
seen ja traktoreita voidaan pakko-ottaa puolustusvoimien käyttöön. Nämä toimenpiteet 
eivät kuitenkaan saa vaarantaa maataloustuotantoa.  

Hankkeessa yhteensovitettiin Luonnonvarakeskuksen ylläpitämät tilakohtaiset maatalousti-
lastot ja TTS:n ylläpitämän TTS-Manager -maatilan työmäärän suunnitteluohjelman sisältä-
mät maataloustöiden standardiajat eli työhön tarvittavat ajat.  

Tulokset perustuvat 42 tilamalliin, jotka kattavat päivittäiset ja kausittaiset maataloustyöt eri 
tuotantosuunnissa ja tilakokoluokissa tietyin rajauksin ja varauksin. Tilamalleissa vuosi jaettiin 
talvi- ja kesäkauteen sekä kesäkaudelle ajoittuviin kahdeksaan kasvintuotannon sesonkiviik-
koon. Näille kolmelle ajanjaksolle määritettiin työterveyden ja työturvallisuuden näkökul-
mista työntekijäkohtaiset maksimityöajat vuorokautta kohti: 8,10 ja 12 tuntia.  

Tulosten mukaan nykyisen maataloustuotannon (ei sisällä avomaa- ja kasvihuonetuotantoa) 
työvoiman ja traktoreiden tarve on kasvintuotannon sesonkiviikkona vähintään 34 570 pää-
toimista henkilöä ja heille varattua traktoria jaettuna maamme 317 kunnan kesken. Muina 
ajanjaksoina työvoiman ja traktoreiden tarve on sesonkiviikkoja alhaisempi. Työvoiman ja 
traktoreiden määrät suositellaan kuitenkin mitoitettavan poikkeusoloissa sesonkiviikkojen 
vähimmäistarvetta suuremmaksi.  

Mitoituksen on oltava riittävä, jotta tarvittaessa kyetään huolehtimaan aktiivituotantoon otet-
tavista viljelykelpoisimmista kesantopelloista ja osalla kotieläintiloja mahdollisesti kasvavasta 
eläinmäärästä. Lisäksi työvoiman on riitettävä erityisesti talvikaudella todennäköisesti lisäänty-
ville tieverkon kunnossapitotöille sekä energiapuun teko-, kuljetus- ja varastointitöille. Myös 
metsästystä, kalastusta ja marjastusta voidaan joutua ohjatusti lisäämään poikkeusoloissa. 

Kuntakohtaisia varahenkilöitä tarvitaan kaikissa tuotantosuunnissa erityisesti sairastumisten ja 
tapaturmien varalta sekä katkaisemaan yhtenäisiksi mitoitettuja työjaksoja varsinkin poikkeus-
olojen pitkittyessä. Tässä hankkeessa ei tarkasteltu lomitus- ja sijaisapujärjestelmän asemaa 
poikkeusoloissa. Asevelvollisille lomittajille hankittavia henkilövarauksia (VAP-varaus) voidaan 
kuitenkin pitää tarpeellisina.  

Kuntakohtaisia varatraktoreita tarvitaan vakavien konerikkojen varalta. Poikkeusolojen maata-
loustuotantoon varattavien traktoreiden on oltava hyvin huollettuja, tehokkaita, nelivetoisia ja 
etukuormaimella varustettuja. Kutakin traktoria kohti on syytä varata teliakselinen ja korokelai-
tainen yleisperävaunu tuotantopanosten ja sadon sujuvia siirtoja varten. Muiden työkoneiden 
tarvetta ei arvioitu tässä hankkeessa.  

Poikkeusoloissa on varmistettava normaalioloja niukemman traktorikannan ja muiden työko-
neiden huolto- ja korjauspalvelut sekä varaosien ja -koneiden saatavuus. Keskeisille varaosille 
ja -koneille tarvitaan varmuusvarastoja. Lisäksi asevelvollisille maatalouskoneiden huoltoyrit-
täjille on hankittava henkilövarauksia.  
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Erityisesti poikkeusoloissa on saatava tehtyä kasvintuotannon sesonkityöt luotettavasti ajallaan 
enenevässä määrin ihmisravinnoksi tarkoitetun sadon määrän ja laadun varmistamiseksi. Hank-
keen tilamalleissa oletetaan yhden päätoimisen työntekijän tekevän töitä hänelle varatulla trak-
torilla tarvittaessa usealla lähekkäisellä pienellä tilalla saman päivän aikana. Useat kasvintuo-
tannon sesonkitöistä on sujuvuuden vuoksi kuitenkin suositeltavaa tehdä työpareina tai työryh-
minä yksintyöskentelyn sijasta.  

Poikkeusolojen maataloustuotannon työvoima voidaan koota tilojen päivittäisen ja kausittaisen 
työmäärän, tuotannon määrän, työn vaativuuden ja sitovuuden sekä säännösteltävien tuotan-
topanosten kohdistamisen näkökulmista. 

Kuntakohtaisen työvoiman kokoaminen ja asevelvollisten osalta henkilövarausten hakeminen 
kannattaa aloittaa päätoimisista viljelijöistä ja yhtymien osakkaista sekä päätoimisista perheen-
jäsenistä ja palkatuista työntekijöistä eläinmäärältään suurimmilta kotieläintiloilta ja peltoalal-
taan suurimmilta kasvintuotantotiloilta tuotantosuunnittain. Henkilövarattavalta työvoimalta 
edellytetään hyvää ammattitaitoa ja työkykyä. 

Käytännössä osa edellä mainituista henkilöistä tulee harjoittamaan koneurakointia myös poik-
keusoloissa. Hankkeessa laskettu työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve kattaa tilojen väli-
set urakointipalvelut, mutta ei esimerkiksi kunnille tehtyä urakointia.  

Tulokset perustuvat vuoden 2015 kunta- ja tilakantaan. Kuntakohtaisessa aineistossa on kun-
tien nimet ja numerot, joten tulosten käytäntöön soveltamisessa kyetään ottamaan huomi-
oon kuntaliitokset ja kuntien yhteistoiminta-alueet. Tarvittaessa tuloksia voidaan tarkastella 
ja soveltaa myös ELY-keskuksittain tai maakunnittain.  

Tilojen määrä on jatkanut laskuaan vuodesta 2015, mutta kokonaispeltoalat ja -eläinmää-
rät ovat pysyneet lähes ennallaan. Vaikka useilla yksittäisillä tiloilla on varmasti tapahtunut 
muutoksia vuoden 2015 jälkeen, kuntakohtaisen työvoiman ja traktoreiden tarpeen arvioi-
daan pysyneen suurin piirtein ennallaan.  

Tilakannan, tuotannon ja työvoiman monimuotoisuus tuovat haasteita alan valmiussuun-
nitteluun. Kuntakohtainen suunnittelu edellyttää ajan tasalla pidettävää tietoa kunnan 
maataloustuotannon ja siinä käytettävän työvoiman rakenteesta.  

Standardiaikojen puutteen vuoksi hankkeessa ei tarkasteltu työvoimavaltaista avomaa- ja 
kasvihuonetuotantoa. Edellisten lisäksi hyvin pieniksi ja hyvin suuriksi luokiteltujen tilojen 
työvoima- ja traktoritarvetta tulisi arvioida tapauskohtaisesti. Hyvin suuret tilat ja niiden 
työvoima ovat keskeisiä poikkeusolojen maataloustuotannon kannalta. Kaikki edellä maini-
tut tilat on merkitty kuntakohtaiseen aineistoon. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Kunta-aineiston rakenne 
 
Kunta-aineistossa on kolme taulukkosivua, joiden nimet ovat Tilat, Tilamallit ja Kunnat. Tau-
lukkosivujen sisäiset laskentakaavat on poistettu aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Tilat-
taulukossa on omilla riveillään kaikki Luken yritysrekisterissä vuonna 2015 olleet 50 999 
maa- ja puutarhatilaa. Kunkin tilan kohdalla on mainittu omissa sarakkeissaan seuraavat 
tiedot: 
  

• Järjestysnumero (numerot 1…50 999 aineiston järjestyksen tarkastamiseksi) 
• Kunta (tilan sijaintikunta, 317 kuntaa)  
• Kuntanumero (Väestörekisterikeskuksen antama kolminumeroinen koodi)  
• ELY-keskus (15 kpl) ja Ahvenanmaa 
• Maakunta (19 kpl)  
• Luken tuotantosuunta (11 Luken rekisterin tuotantosuuntaa ml. sekatilat)  
• Oma tilatyyppi (20 hankkeessa luokiteltua tilatyyppiä)  
• Tilamalli (45 nimettyä tilamallia ja “muu tila” eli avomaatuotanto- ja kasvihu-

onetilat) 
• Tilamallinumero (1–45 ja 0: muu tila) 
• Tilaan liittyvä huomautus (1: hyvin pieni tila, 2: hyvin suuri tila, 3: muu tila)   

 
Tilamallit-taulukossa on omilla riveillään hankkeessa rakennetut 45 tilamallia ja lisäksi ”0-
malli” muita tiloja varten. Alkuperäiset TTS-Manager laskelmat ovat hankkeen työryhmän 
hallussa. Kunkin mallin kohdalla on omissa sarakkeissaan seuraavat tiedot: 
 

• Tilamalli (kuten Tilat-taulukossa) 
• Tilamallinumero (kuten Tilat-taulukossa) 
• Työvoiman tarve talvikaudella, henkilöä/tila (yhden desimaalin tarkkuudella)  
• Työvoiman tarve kesäkaudella, henkilöä/tila (kuten edellä) 
• Työvoiman tarve sesonkina, henkilöä/tila (kuten edellä) 
• Traktoritarve, kappaletta (kuten edellä) 

 
Kunnat-taulukossa on omilla riveillään yhteenvedot kussakin kunnassa vuonna 2015 ol-
leista tiloista jaettuna hankkeessa rakennettujen tilamallien ja ”0-mallin” kesken. Kunkin 
tilamallin kohdalla on kommenttikentässä kuvattu mallin keskeiset taustamuuttujat kuten 
eläinmäärät sekä viljelykasvien alat. Kunkin kunnan kohdalla on omissa sarakkeissaan seu-
raavat tiedot: 
 

• Kunta (kuten Tilat-taulukossa) 
• Kuntanumero (kuten Tilat-taulukossa) 
• ELY-keskus ja Ahvenanmaa (kuten Tilat-taulukossa) 
• Maakunta (kuten Tilat-taulukossa) 
• Seuraavissa sarakkeissa tilamallikohtaisesti tilojen määrä, työvoiman tarve talvi- ja 

kesäkaudella ja sesonkina sekä traktoreiden tarve sesonkina jokaisessa kunnassa 
• Muu tila (kunnassa olevien avomaa- ja kasvihuonetilojen määrä, ei tilamalleja) 
• Hyvin pieni tila (sisältyy asianomaisen tuotantosuunnan malleihin) 
• Hyvin suuri tila (sisältyy asianomaisen tuotantosuunnan malleihin) 
• Tiloja yhteensä per kunta (mukaan lukien “muut tilat”) 
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• Työvoiman tarve/kunta (yhteenlaskettu työvoiman tarve eri kausina kunnassa) 
• Traktoritarve/kunta (yhteenlaskettu traktoreiden tarve kasvintuotannon sesonkeina 

kunnassa) 
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Liite 2. Esimerkki pohjoissavolaisen kunnan päätoimisen työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarpeesta nykyisessä maataloustuotannossa. 
 

Kunta Kunta-
numero 

ELY- 
keskus ja 

Ahve-
nanmaa 

Maa-
kunta 

Muu 
tila, kpla 

Hyvin  
pieni tila, 

kplb 

Hyvin  
suuri tila,  

kplc 

Tiloja yhteensä 
per kunta,  

kpld 

Työvoiman tarve per kuntae Traktoreiden  
tarve per 

kunta,  
kpli 

talvi  
henkilöäf 

kesä  
henkilöäg 

sesonki 
henkilöäh 

– – Pohjois-
Savo 

Pohjois-
Savo 6 22 2 294 150 154 209 209 

a Avomaatuotanto- ja kasvihuonetilat. Näille ei ole tilamalleja, eikä näitä ole otettu huomioon työvoiman tai traktoreiden tarpeessa.  
b Laskelmissa on käytetty kunkin tuotantosuunnan pienintä tilamallia, mutta ne voivat olla ylimitoitettuja näille hyvin pienille tiloille.  
c Laskelmissa on käytetty kunkin tuotantosuunnan suurinta tilamallia, mutta ne voivat olla alimitoitettuja näille hyvin suurille tiloille. 
d Luken yritysrekisterin mukainen maatalous- ja puutarhatilojen kappalemäärä kunnassa vuonna 2015. 
e Työvoimalla tarkoitetaan kokoaikatyötä tekeviä henkilöitä ottamatta tässä kantaa sukupuoleen ja asemaan tilalla.  
f Talvikausi on ajanjakso marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jolloin työskennellään 8 h/vrk 7 päivänä viikossa per henkilö. 
g Kesäkausi on ajanjakso huhtikuun alusta lokakuun loppuun, jolloin työskennellään 10 h/vrk 7 päivänä viikossa per henkilö. 
h Yhteensä 8 viikkoa kasvintuotannon sesonkitöitä jaoteltuna kesäkaudelle. Sesonkina työskennellään 12 h/vrk 7 päivänä viikossa per henkilö. 
i Traktoreiden tarve on sama kuin työvoiman tarve kasvintuotannon sesonkiviikkoina. 
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