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VAIKUTA VALINNOILLA 
 

ato on korjattu ja on aika arvioida onnis-
tumisia ja tuloksia. Tässä vaiheessa vuotta 
maatilayrityksessä suunnitellaan ja ennus-

tetaan myös tulevaa. Kulunut satokausi oli sää-
olosuhteiden puolesta melkoisen vaihteleva ja 
haastava, mutta katsottaessa nurmen ja viljan 
satotietoja voimme todeta niiden olevan melko 
hyvät. Tuotteiden hinnat määräytyvät nyt ja en-
tistä enemmän tulevaisuudessa maailman mark-
kinoilla. Myös muualla maailmassa on viljelyssä 
onnistuttu ja vaikutus näkyy viljojen ja valkuaisen 
hintatason laskuna.  

Tällä hetkellä pohdimme miten valtapoliittiset 
kriisit horjuttavat tuotannon kannattavuutta ja 
mietimme miten niiden vaikutukseen voisi tilata-
solla vastata. Vallitsevasta talouden epävarmasta 
tilanteesta riippumatta maitoalalla tarvitaan posi-
tiivista ja eteenpäin suuntautuvaa katsetta ja 
yritystoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä usko-
en tulevaisuuteen ja pärjäämiseen.   
 
Kaikki kehittämismahdollisuudet kannattaa käyt-
tää juuri nyt hyödyksi. Niiden avulla voit itse vai-
kuttaa tilasi menestykseen. Pitkän ja lyhyen aika-
välin onnistuneet strategiavalinnat ja tuotantota-
louden hyvä hallinta ovat avaimia maitoyrityksen 
menestymiseen. Meillä ProAgria Etelä-Savossa on 
motivoitunut ja asialleen omistautunut asiantun-
tijaporukka tukenasi juuri Sinua varten: ota mei-
hin yhteyttä, tarkastellaan tuloksia ja laaditaan 
yrityksesi tulevaisuuden askelmerkkejä yhdessä!  
 
 

TUOTOSSEURANTA UUDISTUU 
 
Tuotosseuranta uudistuu 2015 alussa ja parhail-
laan ProAgrian maidontuotannon asiantuntijat 
esittelevät maitoyrittäjille uudistuneita palveluita 
ja auttavat valitsemaan niistä sopivimmat tilan 
tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden. Uusi konsepti 
sisältää tilakohtaisesti räätälöitävät Tuotannon 
ohjaus –palvelut sekä näytteenoton, tiedonke-
ruun ja raportoinnin sisältävät Tuotosseurannan 
palvelut. Uudistuksen tavoitteena on tuotosseu-
rannan tietojen entistä parempi ja nopeampi 
hyödynnettävyys maitotilan johtamisessa.  
 
Yrittäjän vastuulla on koelypsyjen tekeminen ja 
hän voi ulkoistaa osan tai koko koelypsyn ProAg-
rian tekniselle asiantuntijalle. Maitonäytteiden 
analysoinnista ja tulosten ilmoittamisesta seuran-
tarekisteriin vastaavat laboratoriot, jotka on hy-
väksytty tekemään tuotosseurannan analysointia. 
Maatalouden Laskentakeskuksen vastuulla on 
tuotoslaskenta ja tulosten raportointi.  
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ProAgria vastaa tuotosseurannan toteuttamisesta 
ja ProAgria Keskusten Liitto valvoo, kehittää ja 
johtaa tuotosseurantaa yhdessä sidosryhmien ja 
maitoyrittäjien kanssa.  
 
Tuotosseurannan ohjesääntöä on selkiytetty ja 
muutamilta osin korjattu. Suurimmat uudistukset 
liittyvät tuotosseurantamuotoihin, jotka tulevat 
olemaan kaikille samanlaiset lypsyjärjestelmästä 
riippumatta. Uudet koelypsyvälit mahdollistavat 
tuotantotulosten tiiviimmän ja systemaattisem-
man seurannan, toisaalta on mahdollista esimer-
kiksi viettää myös koelypsylomaa, jos koelypsyväli 
on kaksi tai neljä viikkoa. Tiedon laatua tarkastel-
laan koelypsyn jälkeen raportoitavilla laatupisteil-
lä, jotka korvaavat epävirallisuusselvitykset.  
 
Tuotannon ohjaus –palveluista maitoyrittäjä voi 
valita maidontuotannon asiantuntijoiden käynte-
jä liittyen esimerkiksi karjan olosuhteisiin, utare-
terveyteen ja hedelmällisyyteen, nuorkarjaan ja 
tuotannon ja talouden hallintaan. Navettakäynnin 
havaintojen lisäksi päätösten pohjana on tuotos-
seurannassa karjasta mitatut tiedot ja niistä jalos-
tetut tulosraportit.  
 

 

 
 
 

 
 
NURMENTUOTANNON PALVELUT 
 
  

eltoviljelyn onnistumisella on iso merkitys 
maitotilan kannattavuuteen. Onko pelto-

viljelyn parantaminen Sinun keinosi vastata mai-
don hintatason laskemiseen? Monella voi olla 
siinä mahdollisuus, sillä esimerkiksi nurmipellon 
kasvipeitteisyys voi vaihdella 50 - 90 %:n välillä ja 
satotaso on tärkein yksittäinen tekijä säilörehun 
tuotantokustannuksen hallinnassa.  

Maitotilayrittäjä voi vähentää kustannuksia esi-
merkiksi optimoimalla lannoitusta niille lohkoille, 
joilta saadaan lannoituslisällä parhaat sadonlisät.  
 
ProAgrian uusien nurmipalvelujen avulla selvite-
tään tilan nurmentuotannon kehittämiskohteita 
ja tavoitteet.  Suunnitellaan yhdessä nurmentuo-
tanto niin, että pelloilla tuotetaan riittävästi oike-
anlaatuista nurmirehua eri eläinryhmien tarpei-
siin. 

 
Nurmipalvelun kautta saat meistä kumppanin, 
joka sparraa sinua kohti tavoitteita. Käytettävis-
säsi on kasvintuotannon-, ruokinnan- ja talouden 
asiantuntijoita. Kysy tilasi asiantuntijalta sopivaa 
palvelupakettia nurmentuotannon kehittämiseen 
ja haasta meidät kohentamaan tilasi nurmentuo-
tantoa yhdessä!  
 
 

NÄKYMIÄ MAIDONTUOTANNON IN-
VESTOINTEIHIN ITÄ-SAVOSSA 
 

aski-hankkeessa on selvitetty itäsuoma-
laisten maitotilojen investointien esteinä 
olevia tekijöitä ja mahdollisia ratkaisukei-

noja niihin. Hankkeessa on toteutettu kysely vilje-
lijöille ja maitotilojen sidosryhmille. Lisäksi on 
haastateltu maitoyrittäjiä. Jokainen toimintaansa 
kehittävä yrittäjä investoi jossain vaiheessa joko 
isosti laajentamalla tai pienemmässä mittakaa-
vassa, joka on tilatasolla yhtä tärkeää.    
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Tärkeintä on kehittää maitotilayritystä itselle ja 
tilalle sopivin askelin. Oleellista on varmistaa, että 
yrittäjän osaaminen vastaa aina tilan kehittämi-
sen vaihetta. Tavoitteet kannattaa asettaa pi-
demmän ajan päähän ja suunnata tekeminen 
niitä kohti. Kaikenkokoisten tilojen tuotannon 
kehittäminen ja tukeminen on tärkeää.  
 

 
 
Tulosten mukaan investoinnin esteenä olevat 
asiat liittyvät useimmiten saatavilla oleviin re-
sursseihin kuten työmäärä ja jaksaminen, tuotan-
topanosten hinnat, peltoalan niukkuus tai ehkä 
tuotannolle ei ole jatkajaa tiedossa. Yrittäjän 
ominaisuudet voivat rajoittaa investointien te-
kemistä, esimerkiksi ihmisten riskinottohalukkuus 
vaihtelee.  
 
Maatalouden toimintaympäristö asettaa omat 
haasteensa investoinneille kuten investointien 
vaatima byrokratia, rakennuskustannusten nyky-
taso, maidon hinta sekä tuotannon kannattavuus 
ja maatalouspolitiikan epävarmuus. Joskus taas ei 
ole mahdollista toteuttaa halutun kokoista inves-
tointia, mutta jos kaikki edellytykset hyvälle mai-
toyritykselle ovat olemassa, voisi yhteisnavetta 
olla selvittämisen arvoinen asia.  
 
 
 
 

 

Maidontuotannon tason säilyttämiseksi Itä-
Suomessa ja investointien tukemiseksi kehitettä-
viä asioita tulevaisuudessa ovat esimerkiksi:  
 

o Osaamisen vahvistaminen ja sitä kautta 
tuotannon hyvä taso jo ennen mahdollisia 
investointeja 

o Tilojen välisen yhteistyön kehittäminen 
rehuntuotannon suhteen sekä yhteisna-
vettamahdollisuuksien selvittäminen 

o Yrittäjän jaksamisen ja työhyvinvoinnin 
tukeminen, työmäärän hallinta 

o Riskien ja talouden hallinta 
o Sopivien asiantuntijoiden kokoaminen in-

vestoivan tilan hyödyksi eri tahoilta ja 
asiantuntijoiden tiivis yhteydenpito inves-
tointivaiheessa 

o Johtamisosaaminen, sopimusosaaminen, 
työnantajataidot 

o Byrokratian kuormittavuuden keventämi-
nen 

 
 
 
 
Menestyksellistä ja maitoisaa alkutalvea! 
 
Minna Pirkkalainen, palvelupäällikkö 
Maito-, nauta- ja lammasyritykset 
puh. 040 717 8660 
minna.pirkkalainen@proagria.fi 
 


