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OMA KANAVA MAITOYRITTÄJILLE
Joukko maitotilallisia perusti Maitoyrittäjät-/Mjölkföretagarna-yhdistyksen yhteydenpitofoorumiksi
harvenevalle tuottajajoukolle. Tuolloin, vuonna 2013, meitä yhdisti tunne vertaistuen tarpeesta alati
muuttuvassa maitomaailmassa. Tuntui oudolta kehittää omaa tilaa ja sen toimintaa, kun yleinen
puhe enimmäkseen kiertyi lopettamisen ja sen oikea-aikaisuuden ympärille. Rakennekehitys harventaa tilalukua edelleenkin kovalla kädellä. Meidän itse kunkin naapurustosta ei välttämättä enää
löytynyt samanhenkistä keskustelukumppania.
Yhteistyössä on voimaa
Alkuun touhu oli vapaaehtoistoimintaa. Me maitoihmiset
halusimme saada paikan kohdata toisemme, jakaa kokemuksiamme niin onnistumisista kuin arkipäivän kolhuistakin
ja oppia yhdessä uutta. Pitkärannan Jounin hyvillä kontakteilla saimme seminaareihimme kansainvälisiä huippuasiantuntijoita toinen toisensa perään. Ammattimatkoilla halusimme tutustua perusteellisesti vierailutilojen toimintatapoihin
ja -malleihin sekä johtamiseen. Tiedonjano meillä on aina
ollut valtava! Pian huomasimme, kuinka voimaannuttavaa
vertaistuki voikaan parhaimmillaan olla.

TIEDONJANO ON MEILLÄ
AINA OLLUT VALTAVA!

Toisaalta me jäsenet haluamme ravistella toinen toistamme
ennakkoluulottomuuteen, kokeilemaan uusia asioita ja ajattelemaan asioita täysin uudella tavalla. Maitomarkkinoiden
romahdus Venäjän viennin tyrehtyessä antoi meille tähän
vielä aivan uudenlaisen ponnen. Markkinoiden myllerryksessäkin me silti haluamme säilyttää positiivisuuden ja uskon
huomiseen. Aina löytyy tapa sopeutua kulloiseenkin tilanteeseen. Yhdessä me löydämme sen positiivisuuden kautta.

Kehitys jatkuu edelleen
Kuluneiden vuosien aikana toiminta on vakiintunut ja
kehittynyt alun vapaaehtoispuuhastelusta työllistäväksi,
toimintastrategian ohjaamaksi tavoitteelliseksi työksi. Toiminnanjohtaja Henna Meron ja projektikoordinaattori Sanna
Tarkiaisen mukaantulo on nostanut toiminnan aivan uudelle
tasolle! Olemme laatineet yhdistyksellemme toimintastrategian tulostavoitteineen ja menestysmittareineen.
Lähde mukaan tulevaisuuden maidontekijöihin!
Juha Kantoniemi,
hallituksen puheenjohtaja
Maitoyrittäjät ry

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
Tutki esitettä GoZee-sovelluksella älypuhelimellasi tai tabletillasi ja löydä lisätyn todellisuuden avulla
toteutetut 360°:n panoraamat, kuvagalleriat, cinemagraphit, verkkosisältö ja snap-videot.

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.

360˚:n
panoraama

Kuva galleria

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Cinemagraph

Kuvake

Snap-video
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TUOTTAJIEN AMMATTITAITO
JA PUHDAS LUONTO OVAT
SUOMALAISEN LAATUMAIDON TAE
Laatumaidon tuottaminen vuosikymmenien
ajan on loistava suoritus, joka edellyttää
kokonaisuuden hallintaa ja huolellisuutta.
Maidon laadun säilyttäminen vuodesta toiseen
on vaatinut tuottajilta ja useissa tapauksissa
myös jo edeltävältä sukupolvelta paljon työtä
ja ammattitaitoa.
Korkealuokkaisen maidon tuotanto alkaa eläinten valinnasta ja jalostuksesta sekä rakennusten suunnittelusta.
Tuottajalta edellytetään monipuolista osaamista, joka kattaa rehunkäsittelyn, ruokinnan, hygienian, omavalvonnan
ja nykytekniikan hallinnan. Hyvinvoiva eläin on kannattavan tuotannon keskiössä. Suomessa halutaan jatkossakin
nauttia kotimaisia, puhtaita ja turvallisia elintarvikkeita.

Vahvoja maitoperinteitä vaalien ja uusinta
tietoa hyödyntäen
Maito on päivittäinen osa elämäämme. Meillä Suomessa
maitoa kulutetaan henkeä kohti enemmän kuin missään
muualla koko maailmassa. Valitettavasti meilläkin nestemäisen maidon kulutus näyttää vähenevän, ja tähän
olisikin valistuksella puututtava. Erityisen tärkeää on, että
lapset ja nuoret oppivat maidon merkityksen osana terveellistä ruokavaliota. Heidän on tärkeää tietää myös, mistä
maito tulee, miten sitä tuotetaan ja miten se lopulta päätyy
lasiin kouluruuan yhteydessä.
EU:n maatalouspolitiikka on uudistumassa, ja me menemme uudistusta kohti ruoka edellä. Vaikka merkittävä osa
maatilojen tulonmuodostuksesta tuleekin tukien kautta, on
ensiarvoisen tärkeää hakea kannattavuutta myös markkinoilta sekä uusinta tutkimustietoa että teknologiaa hyödyntämällä.

Maitoalalla tehdään jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystyötä. Esimerkiksi terveysvaikutteisten maitotuotteiden
markkinoilla me suomalaiset olemme olleet tienraivaajia.
Tuotteemme ovat saaneet tunnustusta myös kansainvälisillä markkinoilla.

• Viljavuustutkimustulokset
alle 3 viikossa Mikkelistä
• Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä
P. 015 320 400
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli
www.viljavuuspalvelu.fi
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Tulevaisuus näyttää lupaavalta
Maidontuotanto on maatalouden tärkeä tuotantosektori.
Maitoalalla on ollut vaikeita vuosia, mutta nyt markkinat
ovat hiljalleen elpymässä. Tuotantomäärät meillä Suomessa ovat melko vakaat, ja rakennemuutos jatkuu edelleen.
Olemme viime vuosina etsineet ja myös löytäneet korvaavia vientimarkkinoita suomalaisille maitotuotteille. Tätä työtä on tehty maa- ja metsätalousministeriön, viranomaisten
ja yritysten yhteistyönä ja Food from Finland -vienninedistämisohjelman kautta.
Vienninedistämistyö vaatii aikansa, mutta olemme ottaneet
myös merkittäviä edistysaskelia. EU:n lähimarkkinat ovat
tärkeä vientikohde. Maailmalla hieman eksoottisemmissa
maissa on lisäksi löydettävissä suuret markkinat lisäarvotuotteillemme. Kansainvälisillä markkinoilla pärjäämme
ennen muuta maitomme laadulla ja puhtaudella. Elintarvikeketjumme läpinäkyvyys pellolta pöytään takaa myös
maidon turvallisuuden. Tuotanto-olosuhteemme Suomessa
ovat maailman mittakaavassa täysin ainutlaatuiset.
Maito siis on ja pysyy osana suomalaisia ruokapöytiä samalla, kun tuotekehittely ottaa isoja edistysaskelia. Tärkeä
osa maitotilojen menestystä onkin aktiivinen yhdistys, joka
seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä ja tukee tuottajien
ammattitaitoa.
Jari Leppä,
maa- ja metsätalousministeri

Tilan ja eläinten
hyvinvoinnissa mukana.

Lypsykarjan kestävyyttä voi
parantaa oikeilla ratkaisuilla
• Seosrehun jako useita ketoja päivässä – aina tilaa
syödä rauhassa
• Automaattinen seoksen teko – aina oikea seossuhde

www.vilomix.fi

WWW.VILOMIX.FI

info@vilomix.fi

Ammattimatkat ja pientarvikkeet!

AgriHusu Oy
www.husu.fi | 0400 601 513

Laadukkaat kalusteet
• Syväparret myös remonttikohteisiin
• Lukkoaidat
• Hoitoparret
• Helposti hoidettavat vasikkakarsinat
• Kraiburg -matot
Manure Master -lannanpoisto avokourusta
• Esteentunnistus
• Puhtaat käytävät
• Uusi Twin -malli pitkille käytäville
Urban vasikanjuottolaitteet
• Hallittu vieroitus märehtijäksi
• Terveydentilan seuranta yksilöllisesti
Pellon LED valot
• Kunnon valot, vähemmän
loukkaantumisia

www.pellon.fi
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KAIKKI LÄHTEE JOHTAMISESTA
Tehtävämme on valmentaa jäsenyritystemme kilpailukykyä eurooppalaiselle huipputasolle parantamalla johtamisosaamista ja maitoyrittämisen edellytyksiä.
Haluamme innostaa jäseniämme ja luoda positiivista mielikuvaa maitoyrittämisestä.
Jäsenemme ovat maidontuotannosta, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita maitoyrittäjiä ja
heidän perheenjäseniään ympäri Suomea yrityskoosta ja
tuotantotavasta riippumatta. Maitoyritysten lisäksi meillä
on kannattajajäseninä maitoalan kehittämisestä kiinnostuneita maitoalan toimijoita.

toimintaamme. Maitoyrittäjät ry on jäsenenä Euroopan
Maidontuottajissa (EDF), jossa pääsemme vertailemaan
tuloksiamme muiden maiden yrittäjien kanssa.
Olemme osaava ja riippumaton ammattilainen ja teemme jatkuvaa kehitystyötä yhteistyössä maitoalan muiden
toimijoiden kanssa.

Voimaa verkostosta!

Vaikutamme ja otamme kantaa maitoyrittämistä koskeviin
poliittisiin päätöksiin osallistumalla työryhmiin sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Valmennamme ja innostamme maitoyrittäjiä järjestämällä
johtamisaiheisia seminaareja, työpajoja ja opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä tarjoamalla palveluita.
Jäsenten tapaaminen ja illanvietot ovat keskeinen osa

Tavoitteemme on, että vuonna 2028 meillä on 700 jäsentä
ja jäsenyrityksemme tuottavat noin puolet koko Suomen
meijerimaitomäärästä.

Katso video
johtamisen
merkityksestä
maitotiloilla!

LIPSUUKO SAAPAS
JA SORKKA?
TUOTTAVUUTTA
HYVINVOINNILLA!

Betonipintojen karhennus,
uritussahaus ja betonin leikkaus.
Kysy lisää!

HARRI PIHLAJA

040 512 0223
harripihlaja70@gmail.com

LEHMÄLÄÄKÄRIT.COM

/pihlajanmonitoimi
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Kestäv
ästi. Tu
ottava
st

i. Yhde

Maitotilan kannattavuus paranee ja
ympäristövaikutukset pienentyvät
Lantmännen Feedin ruokintakonseptilla.

Kestävästi. Tuottavasti. Yhdessä.
lantmannenfeed.fi

ssä.
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TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Toivotamme kaikki maitoyrittämisestä kiinnostuneet lämpimästi yhdistyksemme jäseniksi.

Katso
esittelyvideomme!

JÄSENENÄ SAAT
» näköalapaikan suomalaisen maidontuotannon
kehittämisessä
» innostavan ja positiivisen verkoston vertaistuen
ja ideat
» tapahtumat ja opintomatkat jäsenhintaan
» yrittämisen edunvalvontaa
» asiapitoisen ja ajantasaisen uutiskirjeen

» tietoa tapahtumistamme suoraan sähköpostiisi
» ensikäden vertailutietoa eurooppalaisten tilojen
tuotantokustannuksista (EDF)
» tunnukset verkkosivujemme jäsenosioon, jossa mm. 		
koulutusmateriaaleja ja matkaraportteja opintomatkoiltamme
» Facebookin jäsenryhmän

JÄSENENÄ OLET EDISTÄMÄSSÄ SUOMEN
MAIDONTUOTANNON KILPAILUKYKYÄ JA KEHITTYMISTÄ!
WWW.MAITOYRITTAJAT.FI/JASENHAKEMUS

TULEVAISUUDEN MAIDONTEKIJÄT

Maitoyrittäjät ry
Uusikyläntie 171, 68410 Alaveteli
info@maitoyrittajat.fi
www.maitoyrittajat.fi
Puheenjohtaja Juha Kantoniemi
juha.kantoniemi@gmail.com
puh. 0400 266 933
Varapuheenjohtaja Timo Viinamäki
viinamaenfarmi@gmail.com
puh. 050 055 6135
Toiminnanjohtaja Henna Mero
henna.mero@maitoyrittajat.fi
puh. 040 589 6202
Jyrä 2, 40520 Jyväskylä
Projektikoordinaattori Sanna Tarkiainen
sanna.tarkiainen@maitoyrittajat.fi
puh. 0400 524 758

MAINOS | Tämä artikkeli on Kylmäkärjen mainos.

Mainos siitä, että maailmaa pitää parantaa aina ja jatkuvasti
siellä, missä se on mahdollista. Kaikkea ei tarvitse tehdä
kerralla tai yksin. Jokaisella maitotilalla on erilaiset olosuhteet
ja omat resurssinsa. Rahaa on rajallisesti ja aika on rahaa.
Maailma ei paranneta ostamalla uutta ja heittämällä vanhaa
mutta käyttökelpoista romukoppaan. Asiat tulee laittaa
tärkeysjärjestykseen.

No, mitä maidon tuottaja sitten pystyy
tekemään maitohuoneessa? Yllättävän
paljon! Maidon ominaislämpökapasiteetti on lähes sama kun veden.
Jos sinulla on 10 000 litran tilasäiliö,
tuottaa tilasi lähes 5 000 litraa haaleaa ”vettä” vuorokaudessa. Kaikkea
energiaa ei saa talteen, mutta lähes
30 000 – 35 000 kWh:n talteenotto kuitenkin on mahdollista. Tämä vastaa yli
3 000 litraa raskasta polttoöljyä tai yli
40 m³:ta haketta.
Vanhoissa tilasäiliöissä käytetty kylmäaine lämmittää ilmastoa voimakkaasti.
Yksi kilo vuotavaa R404A-kylmäainetta
lämmittää ilmakehää yhtä paljon kuin

3 922 kg hiilidioksidia. Mikäli ajat tyypillisellä nykyajan autolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 120 g/km, vastaa kilon vuoto 32 680 km:n ajoasi! Ja
kun kyseisen tilasäiliösi kompressori
käy lähes täysillä, hukkaa se noin 40–
50 kWh sähköä vuorokaudessa. Yksi
kilo kylmäainetta maksaa jutun kirjoittamispäivän ohjehinnalla noin 240 € ja
sähköhukka vajaat 10 €. Vuodon paheneminen lyhentää kompressorin käyttöikää. Kun kompressori lopulta rikkoutuu, alkaa jo vakuutusyhtiökin nikotella
loppulaskun summasta.
Pienempiäkin esimerkkejä on vaikka
kuinka paljon. Jäätynyt tai muutaman

vuoden vanha tynnyrillinen pesuainetta, jonka tehoaineet ovat ajat sitten
haihtuneet, saattaa maksaa tankillisen
maitoa. Saman kulun saa aikaan myös
jättämällä pesurin huoltamatta tai
hapertuneen tiivisteen vaihtamatta.
Kuumana kesäpäivänä puhdistamaton
lauhdutin lisää kompressorin käyntiaikaa, mikä taas vaikuttaa kompressorin
käynti-ikään. Jne., jne...
Mainoksen lopuksi kerronkin, että vaikka me myymme kasvaville tiloille uutta,
me pidämme huolta myös vanhasta.
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MAIDONTUOTANTO
ON MAATALOUTEMME YDINTÄ
– MYÖS TULEVAISUUDESSA
Maataloutemme kannattavuuskriisin karu todellisuus tunkeutui syvälle tajuntaani tehtyäni pääministeri Juha Sipilän sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän toimeksiannosta selvityksen keinoista
kasvattaa maataloutemme yrittäjätuloa tavoitteellisesti vähintään 500 miljoonalla eurolla. Selvitystyön
aikana minulle paljastui myös se, miten ratkaisevan tärkeä rooli maatalouden yrittäjätulokertymässä on
maitotuotannolla.
Maito on keskeinen osa perusruokahuoltomme ydintä.
Raakamaito on volyymituote. On luonnollista, että kotimaisen maidon tuotannon pitämiseksi kilpailukykyisenä ovat
tuotannon yksikkökoot kasvaneet merkittävästi ja tulevat
edelleen kasvamaan. Myös luonnonolosuhteemme puhuvat menestyvän ja tuloksekkaan maitotuotannon puolesta.
Näin on myös tulevaisuudessa; myös siinä tulevaisuudessa, jossa ilmastonmuutoksen ehkäisy on vahvasti ja
vastuullisesti läsnä.

Yrittäjäriskin ottaminen ratkaisee

Semex-sonnien tyttäriä Ala-Korholan tilalta.

Jo varhaisessa vaiheessa raportin valmistelua minulle kävi
selväksi, että maataloutemme strategiseksi painopistealueeksi on noustava niiden maatilojen, joilla on halu ja kyky
jatkuvaan uudistumiseen ja toimintansa kehittämiseen.
Ne ovat tiloja, joilla on investointikykyä ja valmiutta aitoon
yrittäjäriskin ottamiseen - tilakoosta riippumatta. Vain tällaisten maatilayrittäjien oma tulevaisuussuuntautuneisuus
takaa suomalaisen maatalouden tulevaisuuden. He ovat
niitä, jotka rakentavat suomalaiselle maataloudelle uudenlaista ja parempaa imagoa.

Laatua tilan
jalostustyöhön
Semexin jalostussuunnitelman ja
eläinaineksen avulla parannat karjasi
kannattavuutta. Terveet ja tuottavat
lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille.
Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa tasapainoisesti niin,
että saadaan korkeatuottoisia, kestäviä ja terveitä lehmiä.

Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

www.semex.fi
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Uudistuvat ja kehittyvät maatilat tulevaisuuden
tekijöinä
Selvitystyöni aikana minulla oli tilaisuus tutustua hyvinkin
läheltä Maitoyrittäjät ry:n ja sen jäsentilojen toimintaan ja
tapaan ajatella maidontuotannosta ja laajemmin maataloutemme tulevaisuudesta. Tapaamisten perusteella minulle
muodostui kuva, että ajattelutapamme kohtaavat hyvin
toisensa. Maitoyrittäjät edustavat juuri sellaisia maatilayrittäjiä, jotka halusin nostaa raportissani maataloutemme
strategiseksi kohderyhmäksi. Tulevaisuuslähtöisyys, uudistumishaluisuus, europohjainen tulosjohtaminen, keskinäinen tietojen vaihto ja yleensä seurantatiedon systemaattinen käyttö johtamisessa tekivät vaikutuksen ja loivat uskoa
minuun. Näiden maitoyrittäjien asennetta ja otetta me
tarvitsemme monta piirua enemmän koko suomalaiseen
maatalouteen.
Reijo Karhinen,
vuorineuvos ja työelämäprofessori
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UUDET TUTKIMUSTULOKSET
PUOLTAVAT KOTIMAISTA MAIDONTUOTANTOA
Nautakarjatalouteen kohdistuva ympäristökritiikki on Suomessa suurta suhteessa sen vaikutuksiin.
Kotimaisella tuotannolla on aitoja ympäristöetuja globaaliin tuotantoon verrattuna, mikä on osoitettu useissa kotimaisissa tutkimuksissa. Niiden tuloksiin kannattaa perehtyä kansainvälisten tutkimusten lisäksi.

Nautakarjatalouden ravinnekierto on monimutkainen kokonaisuus, mutta sen ymmärtäminen on tärkeää tuotannon
ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Suomessa maitotilojen
eläinmäärä hehtaaria kohden on pieni – keskimäärin noin
0,7 ny/ha – joten keskimääräisen tilan ravinnekierto toimii
hyvin. Tämä ilmenee uusista selvityksistä, joissa on tutkittu
lannan ylijäämäravinteiden määrää. Ylijäämä on voimakkailla nauta-alueilla mm. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla varsin pieni, eikä siitä riitä edes laskennallisesti
paljoakaan vietäväksi Vilja-Suomeen. Sama näkyy peltojen
viljavuusfosforin pitoisuuksissa, jotka ovat nautakarja-alueilla maltillisia.

Fosforikuormitus oletettua vähäisempää
Uusimpien tutkimusten mukaan nurmipeitteisiltä pelloilta
tuleva fosforikuormitus on vain noin puolet siitä, mitä aiemmin on oletettu. Tämä on monen tekijän summa – lannoitussuositukset, karjanlannan käytön ja varastoinnin säädökset
sekä levitystekniikka ovat muuttuneet viimeisten 20–30
vuoden aikana paljon. Siitä voidaan kiittää viljelijöitä, jotka
ovat tehneet muutoksia tuotantotapoihinsa.
Vedet vaativat kuitenkin edelleen suojelutoimia. Esimerkiksi
nurmilta huuhtoutuvasta fosforista suuri osa on liuenneessa
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muodossa, ja sisämaan vesistöt ovat hyvin herkkiä rehevöitymiselle: pellolla fosforia mitataan milligramma-asteikolla
mutta vesistöissä 1 000 kertaa herkemmällä mikrogramma-asteikolla.

Tuotannon ilmastokuormitusta voidaan
vähentää

Tärkein keino pienentää kansallista maidontuotannon
ilmastokuormaa on rajoittaa turvemaiden raivausta ja pitää
vanhat turvemaat nurmella tai metsittää ne. Tässä tarvitaan
viisaita poliittisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon sekä
yksittäisten tilojen että yrittäjien tilanteen ja toisaalta ilmastonmuutoksen torjunnan sekä kansallisen ruokaturvan.

Ilmastokeskustelussa käsitteet ympäristöystävällinen ja
ilmastoystävällinen menevät helposti sekaisin. Olennaista
on myös se, mitä verrataan keskenään: kotimaista ja ulkomaista, suomalaista ja eurooppalaista vai eläintuotteita ja
kasviksia?
Suomalaisen maidon hiilijalanjälki ilman maankäyttöä ja
sen muutoksia (LULUCF) on pienempi (n. 1,1 kg CO2e/kg
energiakorjattua maitoa, EKM) kuin maailmassa keskimäärin (n. 2,5 kg CO2e/kg EKM). Se on siis myös alle länsieurooppalaisen keskiarvon (1,4 CO2e/kg EKM) ja kutakuinkin
sama kuin soijamaidon globaali keskiarvo (1,0 CO2e/kg).
Kun maakäyttösektorin päästöt otetaan huomioon, tilanteemme suhteessa parhaisiin Euroopan maihin heikkenee.
Suomessa maitotuotteiden hiilijalanjälkeä voidaan kuitenkin
pienentää merkittävästi käyttämällä samanaikaisesti useita
keinoja, joita ovat mm. nurmituotanto, maankäytön ja lannoituksen optimointi, lannan fraktiointi, ruokinnan lisäaineet
ja tukien tarkoituksenmukainen kohdistaminen.

Perttu Virkajärvi,
johtava tutkija
Luonnonvarakeskus LUKE

Kirsi Järvenranta,
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus LUKE

Kohti
hiilineutraalia
maitoa
Fiksu

t!
ä rippee
ä
t
t
y
ä
k
a
kokki
telemall

suunnit
iin
hävikkiä ynnä jääkaapp
ä ruoka
d
ö
y
h
ja
Vähenn
htaneet
en
a
p
te
u
ä
u
k
n
tu
jat,
te
ostokse
lkin poh nkannikat.
maitotö
ja juusto
jääneet
t
se
k
e
n
vihan
havikki

oka

lio.fi/ru
www.va

Valion ilmastotyö alkaa maitotiloilta ja päättyy kotikeittiöön.
Maanviljelijät ovat tärkeä osa ilmastoratkaisua, sillä peltoihin voidaan sitoa
ilmakehän hiiltä. Keväällä 2019 alamme kouluttaa Valion maidontuottajista
hiiliviljelijöitä. Myös hävikin vähentäminen tehtailla sekä hävikkireseptit
kotikokeille ja ammattikeittiöihin ovat tärkeä osa ilmastotyötämme.

Lue lisää ilmastotyöstämme:

www.valio.fi

©Thomas Ix
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EUROOPPALAINEN VÄYLÄ
VERKOSTOITUMISELLE
European Dairy Farmers (EDF) – Euroopan
Maidontuottajat on kerho toimintaansa kehittäville maitotilayrittäjille. Kerhon ideana on vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja osaamista viljelijältä viljelijälle kansainvälisellä tasolla.
Euroopan Maidontuottajat on poliittisesti sitoutumaton,
puolueeton ja itsenäinen taho, jonka toimintaa ohjaavat
kehittyvät maitotilat itse. Kerhon 450 jäsentä ovat maitotilayrittäjiä, neuvojia, tutkijoita ja kaupallisia kumppaneita.
Keskustelukielenä on englanti.

Kustannusvertailua hyödyksi ja opiksi
Euroopan Maidontuottajat on jo 20 vuoden ajan tehnyt
kansainvälistä tuotantokustannusvertailua maidontuottajien kesken. Osallistuvia tiloja ei ole valittu tilastollisten
kriteerien perusteella, eivätkä tulokset edusta koko Eurooppaa. Vertailu tarjoaa kuitenkin Suomelle ja ennen kaikkea
mukana oleville maitoyrityksille väylän verkostoitua ja
vertailla tuloksia. Keskiöön on valittu tuotantokustannusvertailu, koska yrittäjät haluavat verkostoitumisen ohella
parantaa tuloksiaan ja koska ne ovat suurin syy tilojen
välisiin tuottavuuseroihin.






@

f
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Vuonna 2019 mukana oli maitotiloja 16 EU-maasta. Tuotantokustannusvertailussa oli yhteensä 272 tavanomaista
maitotilaa ja 33 luomutilaa. Mukana oli myös kanadalaisia,
sveitsiläisiä ja ukrainalaisia tiloja, yhteensä kaikkiaan 325
tilaa. Suomalaisia tiloja kustannusvertailussa oli mukana 14,
joista kolme oli luomutiloja. Tilojen karjakoko vaihtelee 20
ja 2 100 lehmän välillä.
Tuotantokustannukset eroavat enemmän eri tilojen kuin eri
maiden välillä. Joka maasta löytyy tiloja parhaan ja heikoimman tuotantokustannuksen luokista. Tuotantoympäristö näyttelee siten menestyksessä pienempää roolia kuin
yrityksen sisäiset asiat ja johtamisosaaminen.
Suomen 14 tilan tuotantokustannusten keskiarvo (56,8 snt/
kg EKM) oli 10,8 snt/kg EKM korkeampi kuin EDF-tilojen
keskiarvo. Suomessa on kuitenkin nykyisen politiikan turvin mahdollista tuottaa maitoa yhtä kilpailukykyisesti kuin
muissa EDF-maissa, koska maidon sivutulot (sis. tuotan-

toon sidotut tuet) ovat 12 snt/kg EKM korkeammat kuin
EDF tilojen keskiarvo. Suomalaisten tilojen kustannukset
kattava hinta oli keskimäärin 34,7 snt/kg EKM, ja EDF-tiloilla se oli 35 snt/kg EKM. Suomalaisten tilojen kustannukset kattava hinta erosi tilojen välillä enimmillään 18 snt/
kg EKM, parhaalla tilalla se oli 28 snt/kg EKM.
Suomalaiset tilat ovat erittäin hyviä tuotannon johtamisessa, mutta kone- ja rakennuskustannukset sekä työkustannukset ovat selvästi isommat kuin EDF-tiloilla keskimäärin.
Tämä johtuu osittain pienemmästä karjakoosta. Suomalaisten tilojen karjakoko oli keskimäärin 185 lehmää, kun
EDF-tilojen keskiarvo oli 271 lehmää.

LUE LISÄÄ:
www.dairyfarmer.net/nc/home.html

ARVOISAT TUOTTAJAT
Snellmanin laadukkaat
tuotteet ovat kuluttajan valinta.
Siksi kaipaamme joukkoomme

LISÄÄ KUNNON
NAUTATILOJA
Arvostamme yrittäjyyttä ja tuottajan
kykyä kehittää toimintaansa.
Tarjoamme paikkaa
menestyvässä
lihaketjussa.

TERVETULOA KUNNON TUOTTAJAKSI!

Odotamme yhteydenottoanne osoitteessa:

» ANELMA.SNELLMAN.FI – Snellmanin tuottajaksi
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”OLEMME SAANEET IDEOITA PÄIVITTÄISIIN
TOIMINTA-RUTIINEIHIN, HYVIÄ TYÖKALUJA
JA USKOA OMAAN TEKEMISEEN.”
HANNU GRÖHN, MAITOYRITTÄJÄ

EUROOPAN MAIDONTUOTTAJIEN
TALOUSVERTAILUSTA
MERKITTÄVÄÄ HYÖTYÄ
Hannu Gröhn pyörittää yhdessä puolisonsa
Niinan kanssa Pasolan tilaa Nurmeksessa.
Vuonna 2008 yrittäjinä aloittaneet Gröhnit ovat
neljäs sukupolvi vuonna 1917 perustetun tilan
johdossa. Heillä on 70 lypsylehmää ja 50 yksilön verran nuorkarjaa. Viljelyksiä on 175 hehtaaria ja metsää 110 hehtaaria.
Gröhnien tila on jäsenenä Euroopan Maidontuottajissa
(EDF). Idea liittymiseen syntyi Luonnonvarakeskus Luken maidontuotannon toimintamalleja kartoittaneeseen

Unelmiesi navettaa ei ole olemassa
– Sinun täytyy luoda se!
Suunnittele
robottinavettasi
ja valmentaudu sen
töihin yhdessä
4dBarn-tiimin kanssa.
www.4dbarn.com | info@4dbarn.com

EuroMaito-pilottiprojektiin osallistumisen kautta. Gröhnit
pääsivät hankkeen myötä tutustumaan EDF:ään ja vakuuttuivat siitä, että jäsenyys olisi hyödyksi myös omalle tilalle.

Ideoita oman toiminnan kehittämiseen
Gröhnit ovat ottaneet EDF:n toimintaan osaa aktiivisesti.
Tilalla on tehty talousseurantaa vuodesta 2016 lähtien,
lisäksi on vierailtu muilla EDF-jäsentiloilla Hollannissa,
Belgiassa ja Ruotsissa sekä osallistuttu muun muassa
resurssitehokkuutta ja eläinten hyvinvointia käsitteleviin
workshopeihin. Jäsenyyden tärkeimpänä antina Gröhnit
pitävät tuotantokustannusvertailua.

TULEVAISUUDEN MAIDONTEKIJÄT

s. 16-17
käytetään asiakkaan kuvissa olevaa kuvaa, tulossa myös ilmakuva
jos tarvitaan lisää kuvia, käytetään joko dreamseja tai sellaisia
kuvaajan kuvia, joista ei voi sanoa
kuvauspaikkaa (lehmät laitumella)

”Hyöty jäsenyydestä on ollut ihan konkreettista”, kertoo
Hannu Gröhn. ”Olemme saaneet ideoita päivittäisiin
toimintarutiineihin ja – vielä tärkeämpänä – oman tilan
kehittämiseen tulevaisuudessa.”

Tuotantokustannusvertailu tuo
todellista hyötyä
”Viime talvena ostorehukustannukset pomppasivat silmiin
ja huomasin, että olemme niiden suhteen heikommalla
tasolla muihin verrattuna”, Hannu Gröhn kertoo tuotantokustannusvertailusta saamastaan tiedosta. Vertailun
motivoimina Gröhnit kilpailuttivat ja suunnittelivat tilansa
rehustuksen uudelleen. Muutosten seurauksena sekä tilan
talous että eläinten terveys parantuivat.
”Robottiruokinnassa on tärkeää, että eläimet liikkuvat ja
käyvät omatoimisesti lypsyllä. Uusi ruokinta on edistänyt
vapaata liikkumista, ja lypsyyn haettavia lehmiä on ollut
vähemmän. Myös utareterveys on parantunut ja ruokinnalliset häiriöt vähentyneet”, Hannu Gröhn summaa vertailun
pohjalta syntyneitä hyötyjä.

Gröhn suosittelee Euroopan Maidontuottajien jäsenyyttä
muillekin maitoyrittäjille. ”Kyllä ehdottomasti suosittelen.
Jäsenyys on ollut hyvä työkalu ja luonut uskoa omaan tekemiseen. Olemme kilpailukykyisiä muihin Euroopan tuottajiin verrattuna”, hän sanoo ja muistuttaa vielä: ”Jokainen
tila kehittyy pienin askelin eteenpäin, porras kerrallaan.”
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MAATILACOACHILTA UUSIA IDEOITA
YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN
MaatilaCoach-valmennuksen avulla maitoyrityksiin luodaan uutta johtamisen kulttuuria. Toimintamalli yhdistää maitotilalliset ja yritysmaailman osaajat tavoitteena kehittää maitoyrittäjien johtamistaitoja sekä parantaa tilojen tulosta ja kilpailukykyä.
Yritysvalmentajien ja hallitusammattilaisten käyttö on
maataloudessa vielä uutta. Uusia ideoita ja tukea omaan
päätöksentekoon on perinteisesti etsitty neuvontapalvelujen, tilitoimistojen ja vertaisverkostojen kautta. Pitkäjänteisellä ja jatkuvalla yritysvalmennuksella pystytään kuitenkin
parhaimmillaan saamaan kokonaisvaltaista apua sekä tilan
johtamiseen että sen toiminnan kehittämiseen.

Sparrausta ja kannustusta
MaatilaCoach-toimintamallin ovat rakentaneet yhteistyössä maitotilayritykset ja yritysvalmentajat. Toimintamalli
starttaa kolmen valmennuskäynnin aloituspaketilla, jossa
arvioidaan tilan nykytilanne, kirkastetaan maitotilayrittäjän
tavoitteet ja tahtotila sekä suunnitellaan tulevat askelmerkit. Tämän jälkeen voidaan oman Maatila Coachin lisäksi
hyödyntää myös Coach-verkoston muiden valmentajien
osaamista.
Coaching on tilan käytännön toiminnan ja talouden tarkasteluun keskittyvän valmennuksen lisäksi myös yrittäjän
ja yrittäjyyden tukemista ja vahvistamista. Coach kysyy,
keskustelee ja ohjaa yrittäjää miettimään ja havainnoimaan
itse omaa toimintaansa. Hyvällä MaatilaCoachilla on näkemystä ja monipuolista yritystoiminnan kokemusta sekä
kykyä toimia sparraajana. Coachin tahtotila on valmennettavan maitotilayrittäjän menestyminen.

Ammattilaisten verkosto yrittäjän apuna
MaatilaCoach-verkosto on moniammatillinen asiantuntijoiden joukko, joka haluaa tukea maitoyrittäjiä kohti parem-

COACHING ON OHJAUSMUOTO,
JOSSA COACH TUKEE JA AUTTAA
YRITTÄJÄÄ (COACHATTAVAA)
KIRKASTAMAAN JA
SAAVUTTAMAAN HENKILÖKOHTAISIA TAI AMMATILLISIA
TAVOITTEITAAN.

paa johtamistyötä, yrittäjyyttä ja menestystä. Verkoston
jäsenet eivät ole välttämättä maatalousalan ammattilaisia,
vaan voivat olla myös esimerkiksi eri alojen yrittäjiä, johtamiskonsultteja tai ammattivalmentajia.
MaatilaCoacheille järjestetään säännöllisesti verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joissa yhdessä kehitetään
toimintamallia sekä opitaan toisilta. Verkostotapaamiset
ovat tärkeä osa toiminnan kehitystä ja samalla jäsenten
keskinäinen työnohjausmenetelmä, josta saadaan uusia
ajatuksia ja käytännön vinkkejä Coachina toimimiseen.
MaatilaCoach-verkostoon haetaan mukaan vapaamuotoisella hakemuksella.
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LISÄTIETOJA ANTAVAT:

Henna Mero
Maitoyrittäjät ry
henna.mero@maitoyrittajat.fi
puh. 040 589 6202

Jenni Koski
Suomen Yrittäjäopisto
jenni.koski@syo.fi
puh. 050 554 1440

TEETKÖ TULEVAISUUTESI
MAASEUDULLA?
Bonusta
jopa

5%

Tuotos ja kestävyys
samassa paketissa
Jos haluat kestävän, korkeatuottoisen karjan
huippupitoisuuksilla, valitse VikingGeneticsin
sonnit.
Huippusonnit löydät Faban
verkkokaupasta: webshop.faba.fi

Sedu kouluttaa maaseudun
ammattilaisia Ilmajoella
- urapolun eri vaiheissa
- yrittäjän ehdoilla
Tuotantoeläinten hyvinvointi on
meille ykkösasia.

KURKKAA sedu.fi/maatalous
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COACHAUS TUO TUKEA
JA LISÄPOTKUA TOIMINTAAN
Kuortanelaiset Minna ja Reijo Hakola ovat maitotilallisia kolmannessa sukupolvessa. Hakolat
aloittivat yrittäjinä vuonna 2005 ja yhtiöittivät tilansa vuonna 2018. Nyt Halmelan Tila Oy:n karja
koostuu 120 lypsylehmästä sekä nuorkarjasta, jota on tällä hetkellä satakunta eläintä. Suunnitteilla on tilan laajennusprojekti. Lisäpotkua siihen ja tilan kehittämiseen Hakolat ovat saaneet
MaatilaCoach-toimintaa edeltäneestä MaitoCoach-hankkeesta.
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”Olin jo kauan toivonut, että tulisi joku ulkopuolinen taho,
jonka kanssa voisi keskustella kaikesta ja joka ei olisi sidoksissa mihinkään yksittäiseen asiaan, kuten jalostukseen
tai talouteen”, Minna Hakola kertoo. ”Lisäksi olen ollut töissä muuallakin ja sitä kautta tykästynyt kehityskeskusteluajatukseen. Näin Maitosuomen sivuilla ilmoituksen MaitoCoach-hankkeesta ja ilmoitin meidät mukaan saman tien.”

asioista ja kirjataan ylös tärkeitä muistettavia asioita ja
tehtäviä. ”Tärkeiden päivämäärien laittaminen muistiin on
olennaista, koska silloin eivät kiireelliset asiat enää kiilaa
koko ajan ohi, vaan kaikki tulee hoidettua. Tärkeiden päivämäärien lista on konkreettisesti toiminnan tärkein anti”,
Minna Hakola toteaa.

Coach tukee yrittäjää kokonaisvaltaisesti
”MaatilaCoach-toiminta on maitotilan ajattelemista kokonaisuutena eikä vain esimerkiksi talouden tai eläinten kannalta. Coach on pallotteluseinä – voimme heittää ideoita ja
kysymyksiä ja saada käytännön neuvoja, joita emme itse
olisi hoksanneet. Coach on myös muistanut muistuttaa,
että omasta jaksamisesta tulee huolehtia eikä lomista tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa”, Minna Hakola summaa
MaatilaCoach-toiminnan parhaita puolia. ”On myös hienoa,
että jos tarvitsee apua, niin nyt tietää, kenelle soittaa. Tämä
on aivan mahtavaa, ja yhteistyö jatkuu varmasti.”
Minna Hakola suosittelee MaatilaCoach-toimintaa muillekin maitoyrittäjille. ”Toki mukaan pitää lähteä sillä mielellä,
että todella haluaa saada aikaan asioita. Ja pitää myös olla
avoin: huonosti olevat asiat pitää kertoa eikä olettaa, että
Coach ratkaisee kaikki ongelmat. Myös henkilökemioiden
pitää pelittää”, hän sanoo. ”Jos kaipaa tukea oman tilan
kehittämiseen, kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan!”

Tärkeiden tehtävien listaaminen auttaa
konkreettisesti
Hakolat hoitavat tilaansa kahdestaan; muita työntekijöitä ei
ole. ”Keskustelemme asioista töiden lomassa. Kaipasimme
hetkiä, joina vain puhuttaisiin eikä tehtäisi töitä samalla”,
Minna Hakola kertoo taustoja MaitoCoach-toimintaan
lähtemiselle. ”Minulla pitää asioiden olla viimeisen päälle mietittyinä ennen kuin uskallan tehdä päätöksiä”, hän
sanoo. ”Olin kaivannut päätöksentekoon ulkopuolista tukea
ja turvaa. Haluamme myös mennä eteenpäin ja kehittyä,
ja siihen kaipasimme uutta näkemystä. MaitoCoach oli
vastaus toiveisiini.”
Minna Hakola osallistui MaitoCoach-hankkeen työpajoihin ja opintomatkaan sekä verkostoitui ahkerasti. Lisäksi
Hakolat löysivät MaitoCoach-toiminnan kautta monta
uutta hyvää asiantuntijaa, kuten uudet yhteistyökumppanit
eläinten ruokintaan ja terveydenhoitoon.
Kerran 1–2 kuukaudessa Hakoloilla on verkkopalaveri
oman Coachinsa kanssa. Palavereissa keskustellaan tilan

Wikli Group Oy WikliSoft Oy
Sähköinen taloudenhallinta, Johtamisen coaching,
Kiinteistövälitys, Peltoviljelyratkaisut ja
Talouden asiantuntijaratkaisut.

www.wikli.fi
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LUONNOLLISTA,
SUOMALAISTA MAITOA
Suomalainen maito on maailman vastuullisimmin tuotettua. Sen lisäksi, että maito on tuoretta ja ravitsevaa, suomalaiset saavat juodakseen hygieenisesti korkealaatuista, täysin antibioottivapaata maitoa.
Tämän päivän maitoyrittäjät ovat valveutuneita ja koulutettuja ja toimivat huomioiden eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön. Meillä tiedetään, että tyytyväinen lehmä on paras maidontuottaja, joka mahdollistaa yrittäjän elinkeinon.

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO

LUOTETTAVAA PALVELUA MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖNANTAJA-ASIOISSA

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry | puh. 09 7250 4500 | info@tyonantajat.fi | www.tyonantajat.fi

TULEVAISUUDEN MAIDONTEKIJÄT 23

Suomalaisen lehmän ruokavalion tärkein osa on hiiltä
sitova nurmi, joka tuotetaan omavaraisesti omalla tilalla.
Pellon kasvukuntoa vaalivassa monipuolisessa viljelykierrossa saadaan tuotettua usein myös tarvittava väkirehuvilja
ja kotimaiset valkuaistäydennykset. Lehmän ekologisuutta
lisää se, että samasta eläimestä käytetään hyödyksi sekä
maito että liha. Maidontuotanto on lihantuotantoon jatkavien sonnivasikoiden myötä myös olennainen osa lihantuotantoketjua.
Maamme ruokakulttuurissa maitotuotteilla on vahva asema, ja ne kuuluvat osana täysipainoiseen ja terveelliseen
ruokavalioon. Suomessa maitotuotteita nautitaan hyvällä

omallatunnolla. Eikä pidä unohtaa maaseudun puhtaan
luonnon, ilman ja veden merkitystä – elävä maaseutu on
rikkaus kaikille.
Maitoyrittäjät ry:n tehtävä on positiivisen, käytännönläheisen ja tosiasioihin perustuvan tiedon välittäminen maidosta ja maitoyrittämisestä. Haluamme kertoa nykypäiväisestä
suomalaisesta maitoyrittämisestä niin, että kuluttajien
luottamus suomalaiseen maitoon vahvistuu entisestään.
Teemme vahvaa yhteistyötä maitoalan toimijoiden kanssa tuodaksemme suomalaisen maidon ja sitä tuottavien
lehmien ja yrittäjien tarinat valokeilaan.

Vastuullista lihaa
– tilalta haarukkaan
hkscan.com
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POSITIIVINEN MIELIKUVA
LUODAAN YHDESSÄ
Liisa ja Juha Vuorelalla on reilun 200 lehmän maitotila
Jalasjärvellä. Maitoyrittämisen ohella Liisa Vuorela on
tehnyt aktiivista työtä suomalaisen maidon ja maitoyrittämiseen liitettävien mielikuvien parantamiseksi
jo 25 vuoden ajan.

”HALUAN TEHDÄ ALAA TUNNETUKSI
NIMENOMAAN
POSITIIVISUUDEN KAUTTA.”
LIISA VUORELA, MAITOYRITTÄJÄ

Maidontuotanto kiinnostaa kuluttajia
Liisa Vuorela pitää suomalaisen maidon ja maidontuotannon mainetta kaiken kaikkiaan hyvänä. Vaikuttamistyötä
kuitenkin tarvitaan maidontuotannosta syntyvien mielikuvien ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
”Tilallamme on pidetty paljon tapahtumia, ja meillä käy
vuosittain vierailulla 35–50 ryhmää. Olemme myös järjestäneet yhteistyökumppaneiden kanssa muun muassa navettakahviloita ja navettabrunssin, joka keräsi 500 osallistujaa”,
Vuorela kertoo. ”Asuntomessujen aikaan meillä oli lehmien
asuntomessut, jolloin ihmiset pääsivät katsomaan, mitä
lehmät navetassa puuhailevat ja miten käyvät lypsyllä.”
Vuorela on koulutukseltaan luokanopettaja ja ehti tehdä
opettajan työtä 10 vuoden ajan ennen maitoyrittäjäksi
ryhtymistään. Hänen ohjelmaansa kuuluivat jo 1980-luvulla – ja kuuluvat edelleen – koululaisille järjestetyt vierailut
maitotiloilla. Nykyään hän tekee myös kouluvierailuja ja käy
kertomassa lapsille maidontuotannosta.

”Pidän tätä työtä todella tärkeänä. Ihmiset ovat vieraantuneita maidontuotannosta mutta kuitenkin kiinnostuneita
siitä. Ja lehmähän on mitä ihanin eläin. Haluan tehdä alaa
tunnetuksi nimenomaan positiivisuuden kautta”, Vuorela
sanoo. ”Haluan näyttää, mitä tämä työ on; maitopurkin
kyljestä se ei käy ilmi.”
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Tulokset saavutetaan yhteistyöllä ja
positiivisuudella
Liisa Vuorela haastaa kaikki maitoyrittäjät mukaan vaikuttamistyöhön.
Jokainen voi kertoa työstään, vaikka omalle lähipiirilleen.
Heissäkin on usein niitä, joilla on vanhentunutta tietoa
alasta”, Vuorela sanoo. ”Kun tilallesi tulee vieraita, sinä
tiedät asioista eniten. Kerro niistä avoimesti vieraille, niin
mikään ei voi mennä pieleen”, hän rohkaisee.
”Minulle on ollut iso hämmästyksen aihe, että kuluttajat
eivät luota siihen, että suomalainen maito on puhdasta.
Suomessa seula on niin 100-prosenttinen, että antibioottijäämiä ei kotimaisessa maidossa ole. Väärien päätelmien
oikaiseminen on tärkeää”, Liisa Vuorela sanoo.
Vuorela kannustaa kollegoita kouluvierailuille ja kutsumaan
koululaisia tiloille. Sosiaalinen media on hänen mielestään tehokas vaikuttamisen paikka. ”Väärien päätelmien
oikaiseminen on tärkeää, ja some on siihen hyvä kanava.
Hyökkäävään käyttäytymiseen ja asioiden kärjistämiseen
ei saisi kuitenkaan syyllistyä, vaan tarvitaan malttia ja
positiivisuutta. Yksikin huono rypäle voi pilata koko sadon”,
Vuorela kuvaa yksittäisen yrittäjän roolia mielikuvien parantamisessa.
Maitoyrittäjät ry:n imagokampanjaa Vuorela kiittelee ja toivoo yhdistykseltä jäsenistön aktivoimista: ”Briiffatkaa lisää
ihmisiä mukaan vaikuttamistyöhön!”, hän kehottaa.
”Me maidontuottajat olemme kaikki
yhtä arvokkaita navettatyypistä huolimatta. Vain yhdessä tekemällä saamme
asioita eteenpäin, meidän pitää pystyä
yhteistyöhön. Tämä koskee myös kaikkia suomalaisia meijeriyhtiöitä”, Vuorela
toteaa. ”Suomi on pieni markkina, meidän
ei täällä kannata alkaa nahistelemaan
keskenämme. Keskitytään siihen, että
hoidetaan oma karja hyvin, ja kerrotaan
siitä positiivisesti ulospäin.”
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COMPETITIVENESS FOR
DAIRY BUSINESS
Maitoyrittäjät ry, Professional Dairy Farmers association, responds to the demands placed on dairy
farmers by the future’s challenging and fast-changing operational environment. Our members are
dairy farmers, who are interested in networking and developing their business. Many of the dairy
industry stakeholders have also joined us as sponsor members.
By training and improving management and leadership
skills and the prerequisites of dairy farming in Finland, we
want to bring the competitiveness of our members to the
top level in Europe. We also inspire our members and create a positive image of the Finnish milk and dairy farming.

Strength through networking
We are an independent and professional operator engaged
in continuing development in cooperation with dairy sector
stakeholders. The tight-knit peer support network is an
important resource for our members. We organize diverse
business seminars, lectures, workshops and business trips
for our members both in Finland and abroad.
We make statements, prepare initiatives and participate in
working groups together with the other stakeholders for
influencing on political decisions and conditions for dairy
farming in Finland. Our goal is that our member farms
deliver about 50% of the entire milk delivered in Finland by
the year 2028.

European channel for networking
Maitoyrittäjät ry is a member of the European Dairy Farmers (EDF). It is a non-political and independent club of
dairy farmers. EDF is a club of open minded and visionary
dairy enthusiasts who are eager to improve their knowledge and skills by exchanging and sharing information and
experiences.

FINNISH MILK IS FRESH
AND NUTRITIOUS, HYGIENICALLY
HIGH-GRADE AND COMPLETELY
ANTIBIOTIC-FREE.

Every year around 320 EDF dairy farmers provide their
economic results for the cost of production comparison.
Production costs are the primary reason for the differences in profit between the farms. In national meetings and
annual EDF Congress, dairy farmers have possibility to
benchmark their cost of production results and learn from
each other. There were 17 dairy farms in Finland in 2019,
who provided the economical results for the comparison.
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FarmCoach inspires and encourages
Maitoyrittäjät ry has been one of the innovators of the
business coaching concept for the farms. The FarmCoach
training brings together the dairy farms and business
experts with the goal of improve the business and leadership skills of the farmers and also to improve the profits
and competitiveness of the farms.

FINNS CONSUME
THE MOST MILK
PER CAPITA IN THE WORLD.

In addition to help with the management and economic
issues of the farm, the coaching focuses on supporting
and sparring the farmers skills to be an entrepreneur and
a CEO of the farm. The diverse business experienced
coach asks questions, discusses and guides the entrepreneur to think and study about their operations and
business.

Finnish milk is the most sustainable
in the world
Finnish milk is safe and clean and it has produced with
taken the environment and the well-being of the cows in
consideration. Finns consume the most milk per capita
in the world, and with good conscience: It is fresh and
nutritious, hygienically high-grade and completely antibiotic-free. Finland proudly presents the ethically aware
and the most educated dairy farmers in the world. Finnish dairy farmers know that happy cow milks more, and
ensures the best profit of the dairy farmer.

SÄILÖNTÄAINE-

UUTUUDET
BON
SILAGE

PRO

HAPANTA PÖTSIÄ JA
KETOOSIA VASTAAN
Pron muodostama happokoostumus pienentää happaman pötsin ja ketoosin riskiä.
Pro muodostaa säilörehuun
runsaasti propyleeniglykolia,
joka on helposti imeytyvä
energian lähde.

BON
SILAGE SPEED
ERITYISESTI KESÄLLÄ
JA AIKAISIN SYKSYLLÄ
AVATTAVIIN SIILOIHIN
Voit avata siilon jo 2 viikon
kuluttua rehunteosta.
Uusi bakteerilaji
Lactobacillus Diolivorans
estää tehokkaasti jälkilämpenemistä.
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Olemme maatalouskoneiden maahantuontiin ja myyntiin keskittynyt suomalainen perheyritys. Tutustu laadukkaisiin
tuotteisiimme ja kattaviin palveluihimme
osoitteessa www.nhk.fi

• www.jssuomi.fi

Nurmesta maitolasiin!

