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SAS -kartat                       

Taloustohtori -verkkopalveluissa 

Arto Latukka

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT

MTT Taloustutkimus



Taloustohtori –

sivusto 

(mtt.fi/taloustohtori)

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito. mtt.fi/taloustohtori



Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito. mtt.fi/taloustohtori



Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito. mtt.fi/taloustohtori





Nautarkarja

tuottojen 

suhde 

tuottoihin, 

mikä

tulostetaan 

kartalle

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito. mtt.fi/taloustohtori



2. Valitaan raportti

Kartan 

tekeminen: 

Valitaan 

raportti

1. Valitaan Kartta

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito. mtt.fi/taloustohtori



1. Valitaan muuttuja

Valitaan 

muuttuja 

(suhdeluku)

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



2. Valitaan alueluokittelija

1. Valitaan tilivuosi

Valitaan tilivuosi 

ja 

alueluokittelija

3. Valitaan 

halutut 

maakunnat 

(tässä kaikki) 

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



Järjestelmä

tuottaa siis ensin 

taulukon ja siitä

kartan

- Vaihtelu suurta, koska 

tarkastelussa mukana myös 

kasvinviljelytilat

Nautakarjatuotto, osuus kokonaistuotosta, %

45-50 % aina 

samalla 

sävyllä. Vrt. 

seuraavat 

kartat

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



2. Valitaan 

tuotantosuunnaksi   

lypsykarjatilat

3. Valmis-näppäimellä kartta

Lisätään 

luokittelijaksi 

vielä

tuotantosuunta 

ja siitä

lypsykarjatilat

1. Valitaan luokittelijaksi 

tuotantosuunta

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



Järjestelmä

tuottaa ensin 

taulukon ja 

siitä kartan

- Vaihtelu vähäisempää, koska 

tarkasteltavana lypsykarjatilat

- Värit säilyvät eli esim. 45-50% on 

aina saman värinen

Nautakarjatuotto, osuus kokonaistuotosta, %

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



Luokkien värit säilyvät vaikka haettaisiin vain osa-alue

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



Luodaan taulukko Taloustohtori -verkkopalvelussa

• Haetaan kirjanpitotiloista lypsykarjatilat sekä nautakarja- ja kokonaistuotto-
muuttujat 

• Haetaan Suomen lypsykarjatilat (n. 9 000 yritystä)

• Lasketaan kullekin kirjanpitotilalle maakunnittain, tuotantosuunnittain ja 
tilakokoluokittain painokertoimet, jotka osoittavat että kuinka suurta 
tilamäärää kukin kirjanpitotila edustaa. Näillä yksittäisten tilojen tulokset 
painotetaan edustaviksi

• Lasketaan kullekin kirjanpitotilalle ”nautakarjatuotto/kokonaistuotto” -suhde 
sekä painotetaan tulokset vastaamaan lypsykarjatilamäärää

• Keskiarvotaulukkoon maakunnittaiset tulokset lasketaan summaamalla 
nautakarjatuotot ja taas kokonaistuotot. Jakolasku ”nautakarjatuotot/ 
kokonaistuotot” tehdään tavallaan vain kerran kullekin maakunnalle.



Kartan muodostaminen

Haetaan maakunta-luokittelu

• proc mapimport out=maakuntatiedosto datafile= 'C:\maakunnat.shp'; run;

Luokitellaan nautakarjatuotto/kokonaistuotto –suhteet (muuttuja): 

• ei yrityksiä -> muuttuja on 1

• 0-5%  -> muuttuja on 2 

• 5-10% -> muuttuja on 3

Luokat: legend2  value= (’0-5’ '5-10'  '10-15'  '15-20'  '20-25'  '25-30’…) 

Goptions reset=all  colors=(silver darkred red orangered …);

Proc gmap; map=maakuntatiedosto; id alue1; choro muuttuja / 

discrete legend=legend2; run;

Maakunta



Aineisto 

maakunnittain

Maakunta 

koodattuna

100*Nautakarjatuotto / 

kokonaistuotto

Nautakarjatuotto / 

kokonaistuotto 

koodattuna

Maakuntarajat

”0 – 5”

Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpito



Järjestelmä

tuottaa ensin 

taulukon ja 

siitä kartan

Nautakarjatuotto, osuus kokonaistuotosta, %

Varsinais-Suomi  

muuttuja=2 eli 0-5 % 

(puuttuva=1)



Jatkokehitys
• Absoluuttisten euromääräisten lukujen luokittelu ja näyttäminen  

(luokkien määrä, luokkarajat)

• Porautuminen ja eksaktien arvojen näyttäminen (hiirellä päälle 
menemällä) 

• Toisen muuttujan liittäminen kartalle esim. pylväinä tai 
piirakkakuviona

• Kartta tulosten esittämisen lisäksi myös aluevalinnan suorittamiseen

• Taulukoiden, karttojen ja grafiikan liittäminen saumattomasti yhteen 
käyttöliittymässä

• Tablet-tietokone- ja älypuhelin -käyttöliittymät


