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JANNE KARTTUNEN

Tilayhteistyö ja töiden 
ulkoistaminen hyvin yleistä

Enemmistö maamme maatiloista tekee tilayhteistyötä ja on 
myös ulkoistanut töitä. Tilayhteistyössä yleisintä on yhteisten 
koneiden käyttö ja työsuoritteiden vaihto. Yleisimmin 
on ulkoistettu peltoviljelytöitä sekä koneiden huolto- ja 
korjaustöitä. Tilayhteistyössä ja töiden ulkoistamisessa 
arvostetaan kustannusten laskua. Lisäksi työ tehostuu ja 
aikaa säästyy. Vastaan on tullut myös haasteita, joista osa 
voitaisiin kuitenkin torjua ennalta. 

TTS:ssä toteutetuissa ja Maatalouskoneiden Tut-
kimussäätiön rahoittamissa hankkeissa selvitettiin 
sähköisillä kyselyillä muun muassa töiden organi-
sointia maamme maatiloilla. Yhteensä runsaat 800 
vastaajaa edustavat kaikkia tuotantosuuntia lukuun 
ottamatta puutarha- ja hevostiloja. Peltoalaltaan 
suuret tilat ovat kuitenkin hieman yliedustettuina 
vastaajien joukossa.  

Tulosten mukaan enemmistö (67 %) maatiloista 
tekee tilayhteistyötä ja on myös ulkoistanut töitä eli 
hankkii tuotantoa tukevia ostopalveluita. Näiden 
joukossa on erityisesti keskikokoista suurempia ja 
oman arvionsa mukaan tuotantoaan pitkään jat-
kavia tiloja. Lopuista tiloista osa on joko ulkoista-
nut töitään (16 %) tai tekee tilayhteistyötä (10 %), 
mutta ei molempia. Vain hyvin harvat (7 %) tilat 
tekevät kaikki tilan työt itse. 

Monia töitä jaetaan 
Tilayhteistyössä selvästi yleisintä on yhteisten ko-
neiden, kuten maanmuokkaus- tai kylvökoneiden, 
rehunkorjuukoneiden tai puimureiden, käyttö. Mui-
ta yleisiä yhteistyömuotoja ovat työsuoritteiden 
vaihto, vastikkeeton talkootyö (naapuriapu), omien 
koneiden lainaus, tuotteiden (esimerkiksi lannan) 
luovutus ja/tai vastaanotto sekä töiden tekeminen 
yhdessä. Lisäksi voidaan hankkia yhdessä tuotan-
topanoksia, kuten lannoitteita, tuotantorakennus, 
kuten viljankuivaamo, tai työntekijä. 

Selvästi yleisimmin on ulkoistettu peltoviljelytöi-
tä, kuten puinti, rehunkorjuu tai lannan/lietteen ajo. 
Muita yleisiä ulkoistamiskohteita ovat ajoneuvon, 

työkoneen tai laitteen huolto- ja korjaustyöt, hallin-
nointityöt (esimerkiksi tukihakemus, veroilmoitus, 
kirjanpito), metsätyöt sekä tuotantorakennuksen 
huolto- ja korjaustyöt. Lisäksi on ulkoistettu ties-
tön hoito- ja/tai lumitöitä sekä tuotantoeläinten 
hoitoon liittyviä töitä.   

Kokemukset tilayhteistyöstä 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, minkä seikan he 
kokivat merkittävimmäksi hyödyksi harjoittamas-
saan tilayhteistyössä. Yleisimmin tuotiin esille ta-
loudelliset edut: kustannussäästöt, kustannusten 
tai investointikulujen jako, kone- ja huoltokus-
tannusten aleneminen tai kannattavuuden para-
neminen. Muita useissa vastauksissa esille tuotuja 
hyviä puolia olivat ammattitaitoisen avun saanti 
erityisesti sesonkitöihin sekä mahdollisuus työtä 
tehostaviin tehokkaampiin koneisiin. Useat vastaajat 
toivat esille myös henkiset edut: sosiaalisuuden, 
yhteisöllisyyden, vertaistuen, toisilta oppimisen, 
stressin vähenemisen ja hyvän mielen. 

Harjoitettuun tilayhteistyöhön liittyvistä hai-
toista tai haasteista tuotiin yleisimmin esille ai-
kataulujen yhteensovittaminen: varsinkin saman 
tuotantosuunnan harjoittajilla sesonkityöt osuvat 
usein samoille päiville ja ongelma korostuu satei-
sina kesinä, kuten kesällä 2017. Muita useissa vas-
tauksissa esille tuotuja haasteita olivat yhteisten 
koneiden pesuun, huoltoon ja kunnossapitoon 
liittyvät kysymykset, erot tilojen koossa ja tarpeissa, 
aktiivitilojen kasvaneet välimatkat ja tuotantonsa 
lopettavat yhteistyökumppanit. Näkemyserot, hen-
kilökemia, itsekkyys ja kateus tuotiin myös esille. 

Moni ei kuitenkaan osannut nimetä haittapuolia 
harjoittamassaan tilayhteistyössä.   

Kokemukset töiden ulkoistamisesta  
Merkittävimmät hyödyt harjoitetusta töiden ulkois-
tamisesta olivat oman työajan säästö sekä kone- ja 
huoltokustannusten aleneminen. Muita useissa vasta-
uksissa esille tuotuja hyviä puolia olivat ulkoistettujen 
töiden ammattimaistuminen, tehostuminen, häiriöt-
tömyys ja laadun paraneminen sekä mahdollisuus 
valita laajasta konevalikoimasta ja vaihtaa sujuvasti 
menetelmiä. Lisäksi tuotiin esille, että ei tarvitse in-
vestoida omiin konehalleihin, palkata lisätyövoimaa 
eikä opetella ja päivittää jatkuvasti kaikkia tietojaan 
ja taitojaan, kun osan voi jättää ammattilaisille. Työt, 
joissa tarvitaan erityisen kalliita koneita tai koneita, 

Tämä artikkeli liittyy TTS:ssä vuonna 2018 
toteutettavaan Hyvinvointia ja kannatta-
vuutta tilayhteistyöllä (Yhteishyvä) tie-
dotushankkeeseen. Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen työturvallisuusapurahal-
la toteutettavassa hankkeessa kootaan, 
jalostetaan, tuotetaan ja levitetään tila-
yhteistyötä edistävää käytännönläheistä 
tietoa. Tiedot kootaan TTS:n kotisivuille.  

 
Artikkelin sisältö julkaistaan yksityiskohtai-
semmin ja muun muassa monialaista yri-
tystoimintaa koskevilla tuloksilla täyden-
nettynä loppusyksystä 2018 ilmestyvässä 
TTS:n sähköisessä julkaisussa. Myös se tu-
lee vapaasti saataville TTS:n kotisivuille. 

YHTEISHYVÄ
-hanke

joille on vain vähän käyttöä, hankitaan mielellään 
urakointipalveluna.      

Harjoitettuun töiden ulkoistamiseen liittyvistä 
haitoista tai haasteista tuotiin selvästi yleisimmin 
esille aikatauluongelmat ja kustannukset. Erityisesti 
sesonkitöissä ja huonoilla keleillä urakoitsijan työt 
voivat ruuhkautua ja aikataulut olla epäselviä, mikä 
hermostuttaa. Ostopalvelut saatetaan myös kokea 
kalliiksi yleensä ja varsinkin katovuosina, kun maksu-
kyky heikkenee. Muita esille tuotuja seikkoja olivat 
alueellisesti ja/tai erityisesti pienempiä tiloja koskeva 
heikko tarjonta sekä urakoitsijoiden raskaiden koneiden 
aiheuttama maan tiivistyminen. Lisäksi kaukaa tulevilla 
urakoitsijoilla on konerikon yllättäessä pitkä matka ko-
tikorjaamoonsa. Moni ei kuitenkaan osannut nimetä 
haittapuolia hankkimissaan ostopalveluissa.    

Tilayhteistyö ja töiden ulkoistaminen voi edistää 
maatalousyrittäjän hyvinvointia monin eri tavoin.
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Maatilojen 
konekanta ja 
koneinvestoinnit 
 

TTS:ssä toteutettujen viljelijäkyselyiden mukaan 
maatilojen uusimmasta konekannasta huomat-
tava osa on kotimaista. Tiloilla on tyypillisesti 
kaksi omaa traktoria. Peltoalaltaan keskikokoista 
suuremmilla tiloilla on kuitenkin tyypillisesti kolme 
omaa traktoria. Puimureista enemmistö on omia, 
mutta urakoitsijan tai tilojen yhteiset puimurit 
ovat myös yleisiä. 

Tilojen uusimmat traktorit, puimurit sekä muut 
keskeiset peltoviljelyssä käytettävät koneet ovat 
keskimäärin 15–20 vuotta vanhoja. Erityisesti tuo-
tantoeläinten hoidossa käytettävät koneet ovat 
keskimäärin viitisen vuotta edellisiä nuorempia. 
Tilojen mahdolliset ”kakkos- ja kolmoskoneet” 
ovat vanhempia, mutta niiden ominaisuuksia ei 
selvitetty. Koneinvestointeja suunnitellaan 
Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla 
konekanta on keskimääräistä uudempi, monipuoli-
sempi ja tehokkaampi. Keskikokoista suuremmista 
tiloista lähes kahdella kolmasosalla ja korkeintaan 
keskikokoisista tiloista kolmanneksella aiotaan 
investoida maatalouskoneisiin 1–5 vuoden sisällä 
– yleisimmin traktoriin, puimuriin tai perävaunuun. 
Lopuista osa on epävarmoja.  

Hankittavat koneet tulevat yleisimmin vain 
omaan käyttöön, mutta osa – erityisesti trakto-
rit – hankitaan myös urakointia varten tai tilojen 
yhteiskäyttöön. Koneita hankitaan urakointia ja/

tai tilojen yhteiskäyttöä varten yleisemmin keski-
kokoista suuremmilla tiloilla. 

Monia syitä koneinvestointeihin 
Yleisiä syitä koneinvestointeihin ovat nykyisten 
koneiden ikääntyminen, kuluneisuus, heikko 
käyttövarmuus, suuret korjauskustannukset tai 
tehottomuus. Traktoreiden ja puimureiden koh-
dalla tuodaan esille myös uuden koneen käyttö 
urakoinnissa tai tilayhteistyössä, tilakoon kasvat-
taminen, parempi käyttömukavuus ja ergonomia 
sekä muun kaluston koon kasvattaminen. Myös 
työergonomian ja turvallisuuden paraneminen 
painavat päätöksenteossa.  

Korkeintaan keskikokoiset tilat korostavat ko-
neinvestoinneissa hankintahintaa ja keskikokoista 
suuremmat tilat korostavat käytön työturvallisuut-
ta ja ergonomisuutta. Käyttö- ja huolto-ohjeiden 
selkeys on kaikille tärkeää. Merkkiuskollisuutta ja 
kotimaisuutta ei sen sijaan pidetä tärkeinä seikkoi-
na koneinvestoinneissa. 

Yksinkertaisempia koneita toivotaan 
Selvästi yleisin kehitystoive on saada markkinoille 
nykyistä yksinkertaisempia ja edullisempia ”perus-
malleja” erityisesti traktoreista, mutta myös muista 
koneista. Perusmalleihin toivotaan vähemmän 

säätö- ja automaatiotekniikkaa, joissa lukuisten 
käyttövuosien aikana yleistyvät viat olivat yleisin 
tyytymättömyyden aiheuttaja. Perusmalleja kyet-
täisiin itse huoltamaan ja korjaamaan – joko itse 
tehdyn tai tilattavan huollon sujuvuutta arvos-
tettiin kaikkien koneiden kohdalla. Toiseksi yleisin 
toive oli koneiden edullisempi hinta sellaisenaan. 

Pieni joukko vastaajia toivoo markkinoille ny-
kyistä kehittyneempiä koneita. Toiveita esitettiin 
esimerkiksi samasta käyttöliittymästä operoitavan 
Isobus-järjestelmän laajemmasta hyödyntämisestä 
traktorin ja eri työkoneiden välillä sekä autonomi-
sesti kulkevista miehittämättömistä traktoreista. 
Nämä vastaajat eivät lajittuneet tilakoon mukaan. 

Maamme maatilojen konekanta on keskimäärin 
15–20 vuotta vanhaa. Peltoalaltaan keskikokoista 
suuremmilla tiloilla konekanta on kuitenkin 
keskimääräistä uudempi, monipuolisempi 
ja tehokkaampi. Alle puolella tiloista aiotaan 
lähivuosina investoida omiin tai yhteiskoneisiin. 
Investoinneissa korostetaan muun muassa hintaa, 
käytön työturvallisuutta ja käyttöohjeiden selkeyttä. 
Tiukka taloustilanne ohjaa kysyntää maltillisesti 
varusteltuihin peruskoneisiin. 

JANNE KARTTUNEN

TTS:ssä toteutetuissa ja Maatalous-
koneiden Tutkimussäätiön rahoittamissa 
Maakone- ja Karjakone-hankkeissa selvitet-
tiin pääpiirteet maatiloilla vuonna 2017 maata-
loustöissä käytetyistä keskeisistä ajoneuvoista 
ja työkoneista. Lisäksi muun muassa kerättiin 
tietoja investointisuunnitelmista sekä eri ko-
neita koskevia kokemuksia ja kehitystoiveita.  
Yhteensä runsaat 800 vastaajaa edustavat 
kaikkia tuotantosuuntia lukuun ottamatta 
puutarha- ja hevostiloja. Peltoalaltaan suuret 

MAAKONE- ja 
KARJAKONE
-hankkeet

tilat ovat kuitenkin hieman yliedustettuina vas-
taajien joukossa. Ottaen huomioon kyselyiden 
toteuttamisen jälkeen realisoituneen toisen pe-
räkkäisen valtakunnallisen katovuoden, tulok-
set voivat antaa liian positiivisen kuvan maata-
lousyrittäjien investointiaikomuksista.  
 
Tämän artikkelin tulokset on raportoitu yk-
sityiskohtaisesti TTS:n sähköisessä julkaisus-
sa ”Maatilojen konekanta ja koneinvestoinnit”, 
joka on vapaasti saatavilla TTS:n kotisivuilla. 
Kotimaisen maatalouskoneteollisuuden kan-
nattaa hyödyntää tuloksia tuotekehityksessään. 
Maatalouskonekauppa voi hyödyntää tuloksia 
palveluidensa ja myyntiargumenttiensa kehittä-
misessä. Maatalousyrittäjien ja alan asiantunti-
joiden kannattaa hyödyntää tuloksia koneinves-
tointien suunnittelussa ja työnsä kehittämisessä. 

Vaikka maamme maatilojen uusimmasta konekannasta huomattava osa on 
kotimaista, kotimaisuutta ei sinänsä pidetä tärkeänä seikkana koneinvestoinneissa.


