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Elinkaaritarkastelut maatilojen investoinneissa 

 
Tuotantoyksiköiden kasvusta paineita järjestelmällisempään taloudenpitoon 
 
Maataloustuotannon siirtyessä jatkuvasti kohti suurempaa mittakaavaa ovat erilaiset yrityksen talouteen 
liittyvät laskelmat ja tarkastelut tulleet yhä tärkeämmäksi. Perinteisen investointilaskennan avulla voidaan 
tarkastella yksittäisten hankintojen kannattavuutta ja vaikutusta yrityksen maksuvalmiuteen. Melko yleisesti 
tätä laskentaa ei tehdä paljoa takaisinmaksuaikaa pidemmälle, jolloin siitä eteenpäin investoinnin kustannukset 
ja tuotot jäävät hankintavaiheessa arvailujen varaan. Oletukset jatkosta tehdään myyntipuheiden ja mielikuvien 
perusteella. Mitä laajemmaksi tuotanto kasvaa, sitä tärkeämpää on kuitenkin tehdä järjestelmällisiä 
laskennallisia tarkasteluja myös pidemmälle ajalle ja viedä tuotantoa suunnitelmallisempaan suuntaan. Tämän 
päivän investoinneilla saatetaan vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti siihen, millainen kustannusrakenne 
yrityksessä on esimerkiksi kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua.  
 
Elinkaarikustannusten laskenta (Life Cycle Costing = LCC) 
 
Hankinnoille on mahdollista tehdä elinkaarikustannuslaskelmia, joiden kautta voidaan vertailla investointien 
kustannuksia huomioiden koko suunniteltu käyttöjakso. Laskelmista nähdään investoinnin aiheuttamat, 
valituilla lähtötiedoilla lasketut kassavirrat esimerkiksi suunnitteluvaiheen alusta käyttöiän loppuvaiheeseen 
silloin tarvittavine toimenpiteineen. Elinkaarilaskennassa menetelminä käytetään mm. nykyarvoa ja sisäistä 
korkoa. Näiden tukena laskentaa havainnollistamaan on hyvä käyttää myös erilaisia graafisia kuvaajia. Näitä 
voidaan tehdä mm. vuosittaisista kassavirroista ja kustannusten jakautumisesta eri tyyppeihin, kuten hankinta-, 
käyttö-, huolto- ja uusimiskustannus. Graafinen esitys antaa aina paremman kuvan kokonaisuudesta kuin 
pelkät numerot. Aikajanalle piirretystä kuvaajasta voi parhaimmillaan ajatella saatavan suuntaa antavaa 
tilannekuvaa tulevaisuuden kassatapahtumista. 
 
Elinkaarikustannuslaskennan hyödyt 
 
Elinkaarilaskennan hyötyinä voidaan nähdä mm. järjestelmähankintojen parempi onnistuminen ja 
kokonaistaloudellisuus, parempi valmius varautua tuleviin kustannuseriin ja yrityksen taloustilanteen parempi 
vakaus tulevaisuudessa. Yksittäisen järjestelmän elinkaaritehokkaasti onnistunut hankinta ei vielä välttämättä 
takaa parempaa tulevaisuutta, mutta toiminnan vähittäinen kehittäminen elinkaaritehokkaampaan suuntaan 
ohjaa yritystä kuitenkin tilanteeseen, jossa tuotannon toiminnalliset ja taloudelliset riskit ovat hiljalleen 
paremmin hallittavissa.  Menestyksen avaimet ovat tällöin jatkuvasti yhä enemmän yrittäjien itsensä käsissä.  
 
Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella tilannetta, jossa pitkään jatkunut kädestä suuhun -periaatteella eläminen 
esimerkiksi laiteinvestointien toteuttamisessa altistaa yrityksen melko jatkuvasti kohtaamaan vaikeasti 
ennakoitavia kustannuseriä, kun laitteistot tai niiden osat tulevat tiensä päähän odottamattomasti. Yrittäjän aika 
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kuluu tällöin lähinnä tulipalojen sammuttamiseen ja tuotannon kehittäminen, tai jopa asiallinen ylläpito saattaa 
jäädä liiaksi sivuun.  
 
Olemassa olevien järjestelmien kohdalla voidaan tehdä tarkasteluja, joissa verrataan järjestelmän käyttöiän 
pidentämisen ja paremman ylläpidon kustannuksia niitä vastaaviin hyötyihin. Usein voi olla viisasta hyödyntää 
olemassa olevia rakennuksia ja laitteita niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä tukee myös 
materiaalitehokkuuden ajattelumallia. Tämä toimintatapa kannattaa, kunhan se ei aiheuta esteitä tuotannon 
tarpeelliselle kehittämiselle tai piileviä välillisiä kustannuksia arkiseen toimintaan.  
 
Eräs keskeinen hyöty elinkaariperustaisissa arvioinneissa on juuri mahdollisuus ottaa huomioon myös 
välillisten kustannusten vaikutukset kokonaisuudessa. Kustannuksia voi olla vaikea arvioida, mutta se ei 
tarkoita ettei niitä voisi ottaa mukaan tarkasteluun ja laskennan kautta arvioida niille sopiva suuruusluokka 
suhteessa kokonaisuuteen. Valmiin laskennan tulosten järkevyyttä voi aina arvioida ja laskennan suorittaa 
uudelleen. Jos taas tarkastelua ei tehdä lainkaan, jäävät kyseisen tekijän kustannusvaikutukset varmasti 
pelkkien arvailujen varaan. 
  
Elinkaarikustannuslaskennan haasteet maataloustuotannon näkökulmasta 
 
Maataloustuotanto on meneillään olevasta rakennekehityksestään johtuen jatkuvassa muutoksessa. Tilannetta 
eivät ainakaan tuottajan näkökulmasta helpota viranomaissäädösten ja ohjeistusten sekä markkinoiden nopeat 
muutokset. Tiukentuvien eläinsuojelusäädösten ja tuotannon volyymin lisäystarpeiden vuoksi tuotantotiloja 
joudutaan jatkuvasti laajentamaan ja tuottajahinnat usein ennemmin laskevat kuin nousevat. Muutoksen 
keskellä voi olla vaikea kuvitella tekevänsä minkäänlaista matemaattista laskentaa kymmeniksi vuosiksi 
eteenpäin. Tämä on ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta toisaalta askel laskentaan ei tarvitse olla pitkä, jos se 
on oikeaan suuntaan ja määrätietoinen.  
 
Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen 
 
Suomen pohjoisista oloista johtuen maataloustuotanto on voimakkaasti pääomavaltaista ja sidottua kiinteään 
omaisuuteen, kuten laitteistoihin ja rakennuksiin. Rakennukset ja laitteet ovat pitkävaikutteisia investointeja, 
joiden pelkkä takaisinmaksaminen saattaa viedä useita vuosia. Usein sanotaan, että maatalousrakennusten 
käyttöikä on vain parikymmentä vuotta, minkä jälkeen niiden tekninen ja toiminnallinen kunto on niin huono, 
että on pakko rakentaa uusi.  
 
Tilanteen syitä voi pohtia monelta kantilta, joista yksi on varmasti yleinen pyrkimys rakennuskustannusten 
minimointiin. Rakentamisvaiheessa saatetaan tinkiä esimerkiksi ainevahvuuksista, pintakäsittelyistä ja betonin 
laadusta. Myös projektien johtamisessa ja suunnittelussa voi olla puutteita, kun vanhasta tottumuksesta 
oletetaan rakennusprojektien läpiviennin olevan hoidettavissa pitkälti omien tietojen ja taitojen varassa. 
Toisaalta suunnittelukustannukset koetaan usein korkeiksi, vaikka todellisuudessa niiden osuus 
maatalousrakentamisessa on merkittävästi muuta rakentamista pienempi. Voi olla, että tällaiset ratkaisut ovat 
lyhyellä tähtäimellä kannattavia, eivätkä investoinnit edes olisi muuten mahdollisia. Kuitenkin 
elinkaaritehokkuuden näkökulmasta nämä ratkaisut ovat kyseenalaisia.  
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Varsinkin rakennusten kohdalla investoinnin toteuttaminen kokonaisuutena koostuu suuresta määrästä erilaisia 
kustannuseriä, joihin verrattuna parempaan kestävyyteen tähtäävien lisäinvestointien suhde saattaa olla 
häviävän pieni. Jos vaikkapa uuden pihattonavetan taloudellista käyttöikää saadaan pidennettyä kymmenellä, 
tai parilla kymmenellä vuodella sijoittamalla muutamia kymmeniä tuhansia euroja tekniseen kestävyyteen ja 
muuntojoustavuuteen, voidaan ajatella, että normaalin käyttöiän lopussa saadaan lähes ilmaiseksi käyttöön 
terve ja käyttökelpoinen rakennusrunko. Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ei riipu pelkästään niiden ympärillä 
vallitsevista olosuhteista, vaan myös niiden mitoituksesta olosuhteita vastaan. Jo pelkästään hyvällä 
detaljisuunnittelulla sekä huoltoa ja muuta ylläpitoa helpottavilla toiminnallisilla ratkaisuilla voidaan 
merkittävästi pidentää rakenteiden käyttöikää. 
 
Muuttuvassa toimintaympäristössä kiinteän omaisuuden kunnon ja arvon säilyttäminen saattaa olla 
ratkaisevassa asemassa yritystoiminnan jatkumiselle. Huonoon taloustilanteeseen osuva pakottava 
investointitarve saattaa katkaista yrityksen toiminnan, jos tilannetta ei ole kunnolla ennakoitu. Vaikka 
aiempien investointien kohdalla suunnitelmia ei olisi tehty elinkaarinäkökulmia soveltaen, kannattaa 
viimeistään tämän päivän investointien kohdalla miettiä tarkkaan, millaiseen kokonaisuuteen on rahansa ja 
mahdollisesti sitä takaamaan asetun omaisuutensa kiinni laittamassa.  
 
Elinkaaritarkastelujen hyväksyttävyys kalliimman investoinnin perusteluna 
 
Tällä hetkellä pankit ja muut rahoituslähteet hakevat yleensä maatalousinvestoinneissa mahdollisimman halpaa 
hankintahintaa. Tämä on ymmärrettävää, koska riskejä halutaan minimoida ja maataloustuotannossa riskit ovat 
suuria. Tilannetta pitäisi voida muuttaa siten, että asianmukaisiin elinkaarilaskelmiin perustuvat ja niiden 
mukaisesti toteutettavat investoinnit voisivat saada niiden tarvitseman rahoituksen, vaikka lähtötilanteessa 
kustannuksia kertyisi enemmän. Liian tiukalle vedettyjen rakennuskustannusten seurauksena tuottaja saattaa 
joutua lainan maksettuaan investoimaan uudestaan hyvin pian, mikä vie kohtuuttomasti voimavaroja ja 
vaarantaa ehkä alun perin hyvän menestyspotentiaalin omaavien yrittäjien säilymisen alalla.  
 
Tilanteen muuttamiseksi investointien toteuttamisen tueksi pitäisi hakea asiantuntemusta ja osaamista myös 
maataloussektorin ulkopuolelta. Maatalouden investointien kokoluokka on rakennekehityksen kautta kasvanut 
jo niin suureksi, että vanhoilla hartiapankkiopeilla ei enää pärjää. Investointien parempi suunnittelu, toteutus ja 
valintojen perustelu elinkaarinäkökulmiin nojaten vastaavan kokoluokan projekteihin tottuneiden 
asiantuntijoiden voimin tuo uskottavuutta tuloksiin ja rahoittajat saavat paremman varmuuden myöntämiensä 
lainojen takaisinmaksuun. Kotimaisen ruoantuotannon kilpailukyvyn turvaamiseksi asiantuntemuksen 
siirtymistä alalle pitää tarvittaessa tukea nykyistä vaikuttavimmin poliittisin toimin. 


