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TIIVISTELMÄ  
Maatalouden tuottamat kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan YK:n Ilmastosopimuksen ja Kioton pöy-

täkirjan mukaisesti osana Suomen kokonaispäästöjä. Yhteensä kaikki maatalousperäiset päästöt ovat 

noin 20 % Suomen kokonaispäästöistä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ohjeiden 

mukainen päästölaskenta on rakennettu niin, että metsätaloutta, maataloutta ja tilojen energiankäyttöä 

tarkastellaan erillään toisistaan. Raportointisektorit ylittävä tarkastelu mahdollistaisi maatilan tarkaste-

lun kokonaisuutena. Tilan omistaja on paras asiantuntija valitsemaan toteuttamiskelpoiset päästövä-

hennystoimet omalla tilallaan. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista arvioida tilannetta 

ja tehtyjen toimien vaikuttavuutta tilakohtaisesti. 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Taloustohtori-verkkopalvelu (www.luke.fi/taloustohtori) tarjoaa 

suuren määrän kannattavuuskirjanpitotilojen tietojen pohjalta laskettuja maa- ja puutarhatalousyritys-

ten tulostietoja. Tässä MMM:n rahoittamassa hankkeessa rakennetaan Luken Taloustohtori-

järjestelmään verkkopalvelu, joka antaa kannattavuuskirjanpitotiloille mahdollisuuden tarkastella 

oman tilan kasvihuonekaasulaskelmia, verrata tuloksia eri tilaryhmien keskiarvotuloksiin sekä arvioida 

vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia. Uusi verkkopalvelu sisältää maatalouden, puutarhatalou-

den sekä soveltuvasti myös metsätalouden ja näihin liittyvän energiankäytön. 

Kannattavuuskirjanpitotiloille lasketaan maatalouden kasvihuonekaasulaskentatulokset taanneh-

tivasti vuodesta 2000 lähtien. Kannattavuuskirjanpidon raportointijärjestelmillä nämä tulokset painote-

taan yleistettäväksi alueellisiksi keskiarvo- ja kokonaistuloksiksi, joten verkkopalvelu tarjoaa tietoa 

kaikille maatiloille ja myös maatalouspoliittiselle päätöksenteolle. Myös päästövähennysten taloudel-

listen vaikutusten tarkastelua voidaan kehittää, koska kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää sekä ta-

loustiedot että tuotantotiedot. 

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta tapahtuu automaattisesti lennossa SAS-ohjelmistossa. Suu-

rin osa laskennassa tarvittavista tiedoista on Taloustohtorin tietokannassa. Tilojen puustovarannot ja 

metsän kasvu lasketaan Luken NettiMELA-palvelussa. Kasvihuonekaasujen laskenta noudattaa 

IPCC:n 2006 Guidelines -ohjeistoa ja rakennetaan yhdenmukaiseksi Suomen kasvihuonekaasuinven-

taariossa käytettävien menetelmien kanssa. Kasvihuonekaasuinventaariossa käytettyjä menetelmiä 

yksinkertaistetaan hieman esimerkiksi käyttämällä keskiarvotietoja tietystä päästölähteestä perustuen 

raportoituihin päästöihin, jotta järjestelmän ylläpitotyömäärä pysyy kohtuullisena. Näin myöskään 

laskennassa tarvittava tietomäärä ei nouse kohtuuttoman suureksi. 

Laskennan lopputuloksena raportoidaan sekä tilakohtaisesti että alueellisesti 1. metaanipäästöt 

tuotantoeläimistä ja lannasta, 2. dityppioksidipäästöt lannasta ja maaperästä, 3. hiilidioksidipäästöt 

kalkituksesta, 4. hiilidioksidipäästöt ja -nielut biomassasta ja maaperästä. 5. hiilidioksidipäästöt maati-

lan energiankäytöstä. 
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Johdanto 
Maatalouden tuottamat kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan YK:n Ilmastosopimuksen ja Kioton pöy-

täkirjan mukaisesti osana Suomen kokonaispäästöjä. Yhteensä kaikki maatalousperäiset päästöt ovat 

noin 20 % Suomen kokonaispäästöistä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ohjeiden 

mukainen päästölaskenta on rakennettu niin, että metsätaloutta, maataloutta ja tilojen energiankäyttöä 

tarkastellaan erillään toisistaan. Raportointisektorit ylittävä tarkastelu mahdollistaisi maatilan tarkaste-

lun kokonaisuutena. 

Tilan omistaja on paras asiantuntija valitsemaan toteuttamiskelpoiset päästövähennystoimet 

omalla tilallaan. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista arvioida tilannetta ja tehtyjen 

toimien vaikuttavuutta tilakohtaisesti. Tässä artikkelissa esitellään maatilakohtainen kasvihuonekaasu-

päästöjen laskentajärjestelmä, joka rakennetaan osaksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) Taloustohtori-

verkkopalvelua. Järjestelmän avulla on mahdollista laskea kasvihuonekaasupäästöt Taloustohtorin 

laskennan pohjana oleville kannattavuuskirjanpitotiloille. 

Artikkelin loppuosan rakenne on seuraavanlainen: seuraavassa osassa esitellään kannattavuus-

kirjanpitoaineisto, Taloustohtori sekä kasvihuonekaasulaskennan perusperiaatteet, kolmannessa osassa 

esitetään laskennan tuloksia ja viimeisessä osassa johtopäätöksiä. 

Aineisto ja menetelmät 

Kannattavuuskirjanpitoaineisto ja muut aineistot 

Suomen maa- ja puutarhatalousyritysten kannattavuutta kuvaavat luvut lasketaan vuosittain Luken 

kannattavuuskirjanpidon perusteella. Nämä kannattavuusluvut kuvaavat noin 60 000 yrityksen keski-

määräisiä tuloksia. Tilojen kannattavuutta tarkkaillaan noin 1000 tilan otoksen avulla. Tässä työssä 

käytetään vuosien 2000–2013 aineistoa. Kannattavuuskirjanpidon alkuperäisenä tavoitteena on ollut 

edustaa 40 000 Suomen suurinta tilaa, ja tämän vuoksi otoksessa on melko vähän pieniä tiloja. Alueel-

listen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan kannalta tällä ei ole suurta merkitystä pienten tilojen tyy-

pillisesti pienten päästöjen sekä otospainojen kalibroinnin (Sulkava ym., 2015) takia. 

Kannattavuuskirjanpitoaineistoon kerätään tiloilta tuhansia muuttujia. Tässä työssä tarvittavis-

ta muuttujista suurin osa on olemassa kirjanpitoaineistossa jo valmiiksi. Keskeisiä laskennassa tarvit-

tavia muuttujia ovat tilan eläinten lukumäärät, viljelykasvien tuotantomäärät, orgaanisten ja epäor-

gaanisten maiden pinta-alat sekä koneiden käyttämiseen ja rakennusten lämmittämiseen käytettyjen 

polttoaineiden määrät. Polttoaineiden määristä ei ole kaikilta tiloilta saatavissa tietoa suoraan, vaan 

määrät joudutaan laskemaan tilan polttoainekustannuksista käyttäen polttoaineiden keskimääräisiä 

hintoja. Latukka (1998) ja Community Committee for the Farm Accountancy Data Network (2009) 

tarjoavat tarkempaa tietoa kannattavuuskirjanpidon muuttujista. 

Joitain lisätietoja joudutaan kuitenkin hankkimaan muista lähteistä. Tilojen metsissä tehdyt 

hakkuut ja puustovaranto ovat esimerkiksi merkittäviä tekijöitä hiilitaseen laskennassa, ja nämä tiedot 

joudutaan hankkimaan erikseen metsänomistajilta ja metsäsuunnitelmista. Lisäksi tiloilla käytössä 

oleva lannankäsittelyjärjestelmä vaikuttaa päästöihin, mutta lannankäsittelyjärjestelmistä on kirjanpi-

toaineistossa vain epävarmaa tietoa. Tämän vuoksi tämä tieto tullaan jatkossa keräämään kirjanpitoti-

loilta suuremmalla tarkkuudella. Tietoa keinolannoitteiden käyttömääristä tiloilla aletaan kerätä vuo-

desta 2016 lähtien. 

Taloustohtori 

Luken Taloustohtori-verkkopalvelu (www.luke.fi/taloustohtori) tarjoaa suuren määrän kannattavuus-

kirjanpitotilojen tietojen pohjalta laskettuja maa- ja puutarhatalousyritysten tulostietoja. Taloustohto-

rissa on myös runsaasti muunkinlaista alkutuotantoon, kuten rannikkokalastukseen sekä poro- ja mehi-

läistalouteen liittyvää tietoa. Tässä artikkelissa esiteltävässä Maa- ja metsätalousministeriön rahoitta-

massa hankkeessa rakennetaan vuosien 2015–2016 aikana Taloustohtori-järjestelmään verkkopalvelu, 

joka antaa kannattavuuskirjanpitotiloille mahdollisuuden tarkastella oman tilan kasvihuonekaasulas-

kelmia, verrata tuloksia eri tilaryhmien keskiarvotuloksiin sekä arvioida vaihtoehtoisten toimintatapo-

jen vaikutuksia. Uusi verkkopalvelu sisältää maatalouden, puutarhatalouden sekä soveltuvasti myös 

metsätalouden ja näihin liittyvän energiankäytön. 
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Taulukko 1. Taloustohtorin kasvihuonekaasulaskenta-palvelussa laskettavat päästölajit. 

 Päästölaji 

1 Metaanipäästöt tuotantoeläimistä ja lannasta 

2 Dityppioksidipäästöt lannasta ja maaperästä 

3 Hiilidioksidipäästöt kalkituksesta 

4 Hiilidioksidipäästöt ja -nielut biomassasta ja maaperästä 

5 Hiilidioksidipäästöt maatilan energiankäytöstä 

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta 

Kannattavuuskirjanpitotiloille lasketaan maatalouden kasvihuonekaasulaskentatulokset taannehtivasti 

vuodesta 2000 lähtien. Kannattavuuskirjanpidon raportointijärjestelmillä nämä tulokset painotetaan 

yleistettäväksi alueellisiksi keskiarvo- ja kokonaistuloksiksi, joten verkkopalvelu tarjoaa tietoa kaikille 

maatiloille ja myös maatalouspoliittiselle päätöksenteolle. Myös päästövähennysten taloudellisten 

vaikutusten tarkastelua voidaan kehittää, koska kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää sekä taloustie-

dot että tuotantotiedot. Laskennan lopputuloksena raportoidaan sekä tilakohtaisesti että alueellisesti 

taulukossa 1 esitetyt päästölajit. 

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta tapahtuu automaattisesti lennossa SAS-ohjelmistossa. 

Suurin osa laskennassa tarvittavista tiedoista on Taloustohtorin tietokannassa. Tilojen puustovarannot 

ja metsän kasvu lasketaan Luken NettiMELA-palvelussa. Kasvihuonekaasujen laskenta noudattaa 

IPCC:n 2006 Guidelines -ohjeistoa (IPCC, 2006), ja laskenta rakennetaan yhdenmukaiseksi Suomen 

kasvihuonekaasuinventaariossa käytettävien menetelmien kanssa. Kasvihuonekaasuinventaariossa 

käytettyjä menetelmiä yksinkertaistetaan hieman esimerkiksi käyttämällä keskiarvotietoja tietystä 

päästölähteestä perustuen raportoituihin päästöihin, jotta järjestelmän ylläpitotyömäärä pysyy kohtuul-

lisena. Näin myöskään laskennassa tarvittava tietomäärä ei nouse kohtuuttoman suureksi. 

Tulokset ja tulosten tarkastelu 
Projektin ensimmäisen vuoden aikana on rakennettu Taloustohtoriin käyttöliittymää uudelle palvelul-

le. Palvelun esimerkkituloksia esitellään kuvissa 1 ja 2. Esimerkkituloksissa on palvelun testaamiseen 

käytetylle aineistolle laskettuja tuotantoeläinten metaanipäästöjä. 

Kuva 1. Esimerkki Taloustohtorin kasvihuonekaasulaskenta-palvelun nautojen metaanipäästöjen tuloksista. 

Kuvassa on erityyppisten nautojen metaanipäästöjä vuosilta 2000–2013 testiaineiston perusteella laskettuna. 

Lukujen yksiköillä ja suuruuksilla ei ole tässä esimerkissä maatilakohtaista tulkintaa.
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Kuva 2. Esimerkki Taloustohtorin kasvihuonekaasulaskenta-palvelun muiden eläinten ruoansulatuksen me-

taanipäästöjen tuloksista. Kuvassa on eri eläinlajien metaanipäästöjä vuosilta 2000–2013 testiaineiston perusteel-

la laskettuna. Lukujen yksiköillä ja suuruuksilla ei ole tässä esimerkissä maatilakohtaista tulkintaa. 

Kuvan 1 luvut ovat eri nautaluokkien päästöjä ja kuvan 2 luvut muiden tuotantoeläinten päästöjä. Nau-

tojen kasvihuonepäästöt ovat kokonaisuuden kannalta niin merkittäviä, että erityyppisten nautojen 

päästöt on perusteltua eritellä yksityiskohtaisemmin kuin muiden tuotantoeläinten päästöt. 

Eläinten metaanipäästöjen laskennan saattamisessa Taloustohtorissa tilatasolle pitää vielä rat-

kaista muun muassa se, miten taulukoissa 1 ja 2 käytetty IPCC:n eläinluokittelu vastaa parhaiten kan-

nattavuuskirjanpidossa käytettävää hieman erilaista eläinten luokittelua. Muiden taulukon 1 päästölaji-

en osalta SAS-laskentarutiinien implementointi on käynnissä tätä kirjoitettaessa. 

Johtopäätökset 
Kannattavuuskirjanpitoaineiston ja muutamien lisämuuttujien avulla on mahdollista laskea kirjanpito-

tilojen kasvihuonekaasupäästöjä. IPCC:n ja kannattavuuskirjanpidon välillä on pieniä eroavaisuuksia 

muun muassa eläinten luokittelussa. Tästä huolimatta laskenta saataneen tehtyä kirjanpitoaineistoon ja 

IPCC:n laskentamenetelmiin pohjautuen hyvällä tarkkuudella. Tällä hetkellä tuotantoeläinten me-

taanipäästöjen laskenta on viimeistelyä vaille valmis. Muiden päästökomponenttien laskeminen, tila-

ryhmien väliset vertailut ja ajallisen kehityksen tutkiminen ovat tutkimusaiheita vuonna 2016, kun 

verkkopalvelua rakennetaan valmiiksi. 
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