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• Rabobankin mukaan globaalein maitotuotteiden kysyntään vaikuttava

tekijä on Kiina. Tarjonta ylittää kysynnän tulevaisuudessa, koska niin

Kiinan oman tuotannon (+6 %) kasvu, varastojen täyttymisen ja kysynnän

kasvun alenema (9>3%), tulevat vaikuttamaan Kiinan kysyntää rajoitta-

vasti loppuvuodesta 2021. Globaalien markkinoiden arvioidaan kuitenkin

hoitavan kysynnän aleneman aluksi, mutta ylitarjontapaine iskee vuoden

2022 aikana kaikkien pääviejämaiden tuottajahintatasolle asti, elleivät

muut tuojamaat kompensoi Kiinan ostojen vähenemää (arviolta 20 %).

• Rabobank arvioikin, että syksyn hinnan nousu GDT huutokaupassa

muodostuu piikiksi, josta hinnanlasku alkaa. Muita maitomarkkinoihin

vaikuttavia tekijöitä ovat valtioiden koronatukien vähentyminen, pohjoi-

sen pallonpuoliskon rehuhintojen ja muiden kustannusten kasvun vaiku-

tus tuotannon määrään ja inflaatio. Rabobankin ennuste on siten niin

edellä mainituista syistä kuin sekä ennustetusta pääviejämaiden maidon-

tuotannon kasvusta (2,7 MrdL -21 vs 4,5 MrdL -20) johtuen mollisävyttei-

nen pääviejämaille (Delta Blues).









Maitotuotteiden tuotanto vuosittain
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• Osaaminen on ehdoton edellytys, oli sitten 

laajentamassa eli ei! Paras kolmannes on minimitaso!

• Uudet investoinnit ovat liian kalliita, koska paras 

kymmenyskin vain selviää!

• Yhteistyö on AINOA mahdollisuus kalliissa hankkeissa

> Meillä on vara vain yhteen kalliiseen asiaan kerrallaan

• Tuottavuus kuntoon:

> Enemmän maitoa/työ-h

> Enemmän ha/työ-h

> Enemmän tuotosta/panos

• Oman pääoman tulee lisääntyä koko ajan: 

> Velkavipu toimii erityisen ikävästi kannattamattomissa 

investoinneissa.

Osaaminen ratkaisee



• Tuottavuus kuntoon

> Huomio tuotannon panos tuotos –suhteeseen. 

”Hintasuhteiden muuttuessa panosten käytön tulee 

muuttua”

> Tuotantokustannus tietoon niin navetassa kuin 

pellolla

> Kehittää niin pelto- kuin navettapuolen heikkoja kohtia 

suunnitelmallisesti

> Sisältää niin tuotannon määrän kuin ruokinnan 

suunnittelua että peltojen ojitusten ja viljavuuden 

parantamista

=> Omavarainen tila kestää hinnannousut paremmin

Ratkaisumalleja kustannuskurimukseen



• Enemmän maitoa/työ-h

> Prosessien ohjaus, miten teen työt tehokkaammin? 

=> LEAN, SOP 

• Enemmän ha/työ-h

> Prosessien ohjaus, miten teen työt tehokkaammin?

=> LEAN, SOP, urakoitsija-, yhteistyö- vai omat 

työkoneet, putkitus, rakenneraivaus, tilusvaihto, uusjako 

• Oman pääoman hyödyntäminen

> Miten ostan rahoittajalta aikaa edellä mainittuihin? 

=> Osarealisaatiot, oman pääoman ehtoinen rahoitus 

(OY), jolla tehdään ennakkolyhennykset, jos 

lyhennyslykkäykset ei onnistu.

Ratkaisumalleja kustannuskurimukseen



Viljelijän osaamistimantti

Leadership

Tuotanto

Tehokkuus

Markkinat

Rahoitus

Hlöstöhallinta

Johtaminen

Management

Osaaminen

Tärkeintä on oma pää ja pääoma!



Fit for 55

• Rabobankin arvio on maito- ja 

lihasektoreiden kannalta 

yllättävänkin lohdullinen. 

• Pankki arvioi, että eläinproteii-

nit eivät tule kärsimään 

korvikkeiden vaikutuksesta 

vuoteen 2035 mennessä.

• Jos korvikkeiden osuus olisi 25 

% jo 2035, niin silloin eläin-

peräisten meijerituotteiden 

kysyntä voisi vähentyä noin 

EU:ssa 20 % (24 miljardia kiloa) 

vuoteen 2020 verrattuna.
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