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Kustannuspuntari – Mihin rahat 
menivät?

Tuottoennuste–raportti – Miten 
paljon maitoa tulossa?

KarjaKompassi Seurantalaskelma 
– Onko ruokinta kohdillaan ja 
paljonko jää tuottoa 
rehukustannusten jälkeen?

Ostorehujen tarjouspyyntö –
Josko kilpailuttaisin teolliset rehut 
tai pyytäisin räätälöidyn 
rehureseptin?



1. Eri kustannuslajien osuudet maidontuotannossa 
vuositasolla

2. Kulut maitolitraa tai lehmää kohden

3. Vertailu muihin tiloihin

4. Haarukoi kustannuksia ja löydä suurimmat 
menoerät 

Kustannuspuntari 
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1. Paljonko maitoa seuraavien 12 kk:n aikana?

2. Mikä on kuukausittainen eläinmäärä (lypsyssä, 
ummessa, hiehot)?

3. Miten maitomäärä suhteutuu sopimusmäärään 
valiolaisilla tiloilla?

Tuottoennuste-raportti
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Mitä ennustetaan?

Maitotuotos kg/lehmä/pv

Maidon pitoisuudet

Eläinmäärät: Lypsävät, poikivat, eri ikäiset hiehot

Siemennykset

Tiinehtymiset

Umpeutuspäivämäärät

Poikimiset

Vasikan sukupuoli/liharotuiset

Poistot

Kuolemat

Tuotokset

Maidon pitoisuudet

Lasketaan 
lehmäkohtaisesti 
päivätasolla.

Näytetään 
yhteen-
laskettuna 
karjatasolla.

EI ota huomioon:
- Äsken tehtyjä 

tuotokseen 
vaikuttavia 
investointeja (3 
vuoden ”häntä”)

- Muutoksia lähtö-
tietoihin (viim 12 
kk poisto-%, 
tiinehtyminen)

Voidaan lisätä:
- Ostoeläimet (mm 

ulkoistetut 
hiehot)

- Maidon hinta



Valiolaisille tiloille näytetään sopimusmäärä-rivi. Maaliskuusta 2021 alkaen sopimusmäärä (A-määrä ja 
yhteensä sopimusmäärä) on tilakohtainen sopimusmäärä (sama kuin Valmassa). 

Mahdollisuus 
syöttää maidon 
hinta → saadaan 
maitotulo 
kuukausittain 
vaikka budjetin 
pohjaksi. Päivittyy 
sivulla saman 
aikaisesti!

Taulukko voidaan 
viedä exceliin
jatkotyöstöä 
varten. Exceliin ei 
mene kuvio, 
pdf:ssä sekä 
kuvio että 
taulukko.

Voit valita minkä 
ennusteen 
tahansa 
näytettäväksi 
yläpuolen 
graafissa.

Löytyy 
ProAgria 

Verkkopal-
veluista:
Raportit



Eläinmääräennusteet

Ulkoistetut hiehot ovat mukana, jos ne on lisätty käsin ennen laskentaa. Koska poisto-% pysyy samana kuin 
on ollut aiemmin, voimakkaan karsinnan jälkeen lehmämäärän vähentäminen jatkuu myös ennusteessa. 
Ottaa huomioon myös spl-siemenen (Faban siemen ja alkiot). 

Huomaa! Vain lehmävasikat. Helmikuusta 2021 alk vain lypsyrotuiset lehmävasikat!!



Tuottoennusteen käyttökohteet
Kuukausittaisen maitomäärän arvioimisessa – Miten paljon maitoa 
tulee eri kuukausina? Milloin notkoja tai huippuja? → Pohdinta syistä
 Valion sopimustuotantoon sopeutumisessa apuna

Kuukausittaisen maitotulon ennusteet → budjetoinnin pohjaksi

Eläinvirtojen hallinnan arvioimiseksi 
 Miten tasaisesti poikimiset jakautuvat? 

 Milloin hiehot ovat poikimassa? ”Hiehoautomaattia?”

Työn organisoimisessa 
 Onko esim lypsy-, tai vasikkatöissä ruuhkakuukausia? 

Eläinmäärän hallinnassa  
 Pitääkö ostaa tai poistaa eläimiä?



1. Ruokinnan oikeellisuus 
 Saavatko lehmät riittävästi energiaa, onko 

valkuaisruokinta kohdallaan?

2. Ruokinnan taloudellisuus
 Paljonko jää tuottoja rehukustannusten vähentämisen 

jälkeen?

 Mikä on ostorehukustannus litraa kohden?

3. → Kestävää kannattavuutta

KarjaKompassi Seurantalaskelma
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Ostorehujen tarjouspyyntö
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Mukaan napattavaa
Säilörehun osuus rehuista on yli puolet, väkirehua n. 
46 %, ostorehuja 28 %

Ostorehukustannukset alenivat edellisvuodesta

Maidon ureapitoisuus hieman laski

Rehunkulutustietoja saatavissa erikseen lypsävien ja 
ummessa olevien lehmien osalta.

TERVETULOA!

ProAgria Maitovalmennus 

20. – 21.10.2021 SH TORNI TAMPERE


