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• Maataloudessa investoidaan paljon teknologiaan ja 
ekologisuuteen 

• Maataloustuet vähenevät kuitenkin jatkuvasti

• Brexit luo myös lisää epävarmuutta  

• Ilmastonmuutokset vaikuttavat jo satoihin ja eri 
viljelyskasvien kysyntään

• Yhteiskunnan kestävän kehityksen arvot muuttuvat 

(esim. vaihtoehtoiset proteiinit haastavat lihansyöntiä…)

• Jakamis- ja kierrätystalous ovat nyt myös osa maataloutta

• Digitaalisuus on myös mahdollisuus

Joitakin taustatekijöitä…
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Ja kyllähän omistaminen tuntuu 
turvalliselta  …

• Tiedän mitä minulla on…
• On käytettävissä kun tarvitsen…
• Huolloista huolehdin itse…
• Kyllähän se maksaa mutta en ole 

myöskään muista riippuvainen…
• …



Mutta tällä ajatusmallilla on myös 
kova hintansa…

• Puhumme valtavista sidotuista pääomista ja 
pääomakuluista…

• Resurssit käytetään vain joitakin viikkoja 
vuodessa ─ eli surkea käyttöaste/hyötysuhde

• Käyttökustannukset nousevat ja voitto 
pienenee  

• ”Laiskaa rahaa” suorastan haihtuu ilmaan…



Kysymys kuuluu:
Voisiko koneet, työkalut, ladot, varastot, 
viljelysmaa ja vaikkapa vapaa työvoima 
muuntua myös tulonlähteiksi?

Ehdottomasti…



Missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat



SKED on maanviljelijöiden uusi 
vuokrauksen markkinasovellus 
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Vuokramarkkina on luultua laajempi
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• SKED-alusta siirtyy webbipohjaiskesi toukokuussa 2019

• Nopeampi ja helpompi käyttää ja ylläpitää

• Toimii kaikissa formaateissa

• Päivitys ei edellytä mitään toimenpiteitä jo 
rekisteröityneiltä käyttäjiltä

SKED-alusta muuttuu webbipohjaiseksi…
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Verokohtelu:
Satunnaisestakin 
vuokraustoiminnasta saatu tulo on 
veronalaista pääomatuloa.
Voit vähentää vuokraamisesta 
aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi 
vähentää kuitenkin vain kulut, jotka 
kohdistuvat vuokra-aikaan.
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