Taloustohtorin
verkkopalvelut

www.luke.fi/taloustohtori
Mehiläistalous
www.luke.fi/taloustohtori/mehilaistalous
Verkkopalvelun tulokset kuvaavat Suomen noin 100 suurimman mehiläistilan keskimääräisiä tuloksia tilakokoluokittain. Tulokset perustuvat Luken mehiläistalouden
kannattavuuskirjanpitoaineistoon. Tarjolla tuotto-, kustannus- ja tukierittelyt sekä tulos- ja taselaskelmat ja näihin
perustuvat tunnusluvut.

www.luke.fi

Hunajan yksikkökustannus

www.luke.fi/taloustohtori

www.luke.fi/taloustohtori/hunaja_yksikkokustannus
Hunajan tuotantokustannukset hunajakiloa sekä mehiläispesää kohti eriteltyinä kustannuserittäin. Tulokset
perustuvat Luken mehiläistalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Rannikkokalastus
www.luke.fi/taloustohtori/rannikkokalastus
Suomen merialueen pienimuotoisen rannikkokalastuksen
(alle 10-metriset alukset) tuloslaskelmat, kannattavuus
ja taloudellinen tila. Tulokset perustuvat Luken keräämiin
kirjanpitotietoihin rannikkokalastuksesta.

Merialueen ammattikalastus
www.luke.fi/taloustohtori/merikalastus
Suomen merialueen ammattikalastuksen tuloslaskelmat,
kannattavuus ja taloudellinen tila. Lähdeaineistoina on
käytetty Luken merialueen kaupallisen kalastuksen saalistilastoa ja rannikkokalastuksen kirjanpitoaineistoa sekä
Tilastokeskuksen tilinpäätösaineistoa.

Vesiviljely
www.luke.fi/taloustohtori/vesiviljely
Suomen vesiviljely-yritysten tuloslaskelmat, kannattavuus
ja taloudellinen tila. Lähdeaineistoina on käytetty Luken
vesiviljelytilastoa sekä Tilastokeskuksen tilinpäätösaineistoa.

Kalanjalostus ja kalakauppa
www.luke.fi/taloustohtori/kalanjalostus-ja-kalakauppa
Suomen kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalan vähittäiskaupan kannattavuus ja taloudellinen tila. Lähdeaineistona on käytetty Tilastokeskuksen tilinpäätösaineistoa.
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FADN Standard Results

Taloustohtori

Kokonaislaskenta

www.luke.fi/taloustohtori/fadn
EU-maiden maatalouden tulokset alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain. Tulokset perustuvat EU:n FADN
-aineistoon. Palvelu tarjoaa tuotto-, kustannus- ja tukierittelyt sekä tulos- ja taselaskelmat ja näihin perustuvat
FADN -tunnusluvut. Saatavilla on myös tuotantoprosessiin
liittyvää informaatiota.

www.luke.fi/taloustohtori
Luken Taloustohtori internet-sivustolla on Suomen ja
muiden EU-maiden maatilojen eri toimialojen talous- ja
tuotantoprosesseja kuvaavia verkkopalveluita. Palvelut
ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivustolta löytyvät myös näihin liittyvät lehdistötiedotteet.

www.luke.fi/taloustohtori/kokonaislaskenta
Suomen maa- ja puutarhatalouden yhteenlasketut tulokset
perustuvat Luken kannattavuuskirjanpitoaineistosta painotettuihin ja summattuihin tuloksiin. Tarjolla on tuotto-,
kustannus- ja tukierittelyt sekä tulos- ja taselaskelmat
ja näihin perustuvat kannattavuuden ja vakavaraisuuden
tunnusluvut.

FADN Advanced Results

Maa- ja puutarhatalous

www.luke.fi/taloustohtori/eufadn_adv
EU:n FADN -aineiston perusteella lasketut EU-maiden
maatalouden kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat
tunnusluvut. Kannattavuusindikaattorit perustuvat Luken
laskentajärjestelmään, jossa huomioidaan myös yrittäjäperheen omasta työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat
kustannukset.

www.luke.fi/taloustohtori/maatalous
Luken kannattavuuskirjanpitoaineistoon perustuvat tulokset kuvaavat painotettuna Suomen noin 40 000 suurimman
maatalousyrityksen keskimääräisiä tuloksia alueittain,
tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain. Tarjolla on mm.
tulos- ja taselaskelmat, tuotto-, kustannus- ja tukierittelyt sekä näihin perustuvat talouden tunnusluvut ja myös
tuotantoprosessitietoa.

Porotalous

Maatalouden yksikkökustannus

www.luke.fi/taloustohtori/porotalous
Luken porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon
perustuvat tulokset kuvaavat alueittain ja kokoluokittain painotettuna Suomen noin tuhannen yli 80 eloporon
porotilan tuloksia. Tarjolla on mm. porotalouden tuotto-,
kustannus- ja tukierittelyt sekä tulos- ja taselaskelmat ja
talouden tunnusluvut.

www.luke.fi/taloustohtori/maatalous_yksikkokustannus
Maidon ja tärkeimpien viljakasvien tuotantokustannukset
tuoteyksikköä sekä hehtaaria tai eläintä kohti, eriteltyinä
eri kustannuseriin. Tulokset perustuvat Luken kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Viljatietopankki

www.luke.fi/taloustohtori/poronliha_yksikkokustannus
Luken porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon
perustuen poronlihantuotannon tuotantokustannukset
eriteltyinä eri kustannuseriin tuoteyksikköä sekä poroa kohti.

www.luke.fi/taloustohtori/viljatietopankki
Suomen ja Itämeren maiden viljaketjun kuvaus panostentuotannosta viljanviljelyn kautta viljan käyttöön ja
ulkomaan kauppaan asti. Viljantuotantoa kuvaavat tiedot
tulevat Maa- ja puutarhatalous-, FADN Standard ja FADN
Advanced Results -verkkopalveluista.

Turkistalous

Laskelmakirjasto

www.luke.fi/taloustohtori/turkistalous
Turkistalouden tulos- ja taselaskelmat sekä taloustulokset
ja näihin perustuvat talouden tunnusluvut sekä eläinmäärät ja työtuntierittelyt.

www.luke.fi/taloustohtori/laskelmakirjasto
Kasvikohtaisia kannattavuuslaskelmia excel-muodossa
pohjaksi omille laskelmille. Pääosin puutarhakasveja ja
luomutuotantoa.

Porolihantuotannon yksikkökustannus

Rakennekehitys
www.luke.fi/taloustohtori/rakennekehitys
Suomen maa- ja puutarhatalouden tilamäärän kehitys
tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain ja alueittain aina
kuntatasolle asti. Tulokset perustuvat Luken maa- ja puutarharekisteritietoihin.

Rakenne-ennusteet
www.luke.fi/taloustohtori/rakennekehitysennuste
Suomen maa- ja puutarhatalousyritysten lukumäärän
kehitys noin 5 vuotta nykyhetkestä eteenpäin alueittain,
tilakokoluokittain ja tuotantosuunnittain. Tulokset perustuvat Luken rakennekehitysennustejärjestelmään ja
maatalous- ja puutarharekisteriaineistoon.

Maannostieto
www.luke.fi/taloustohtori/maannostieto
Peltojen maalajiosuudet alueittain aina kuntatasolle asti
suomalaisen sekä kansainvälisen maalajiluokituksen
mukaisesti. Tiedot perustuvat Luken maannostietokanta-aineistoon.

