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Mistä selvityksessä on kyse? 
 Työ liittyi hankesuunnitelmaan, jossa nähtiin 

tarpeelliseksi koota näkymiä maitotalouden 

investoinneista Pohjois-Savon maakunnassa

 Alustava luonnos esitellään 24.4. ja sitä tarkennetaan 

toukokuun aikana

 Päätoteutuksesta vastaa kehitysjohtaja Mika Repo



Raportti

 Sisältö:

1. Nykytila-analyysi ja Pohjois-Savon 

Maaseutuohjelma 2014-2020 tavoiteuran arviointi

2. Maitotalouteen keskeisesti liittyvien organisaation 

näkemysten selvittäminen

3. Maitotalouteen tehtyjen selvitysten ja kyselyiden 

(Itä-Suomen Maitotilabarometri 2016, 

Maidontuotannon kehitysnäkymät 2022) analyysi

4. Toimenpide –ehdotuksia Pohjois-Savon 

maidontuotannon elinvoiman turvaamiseksi



Nykytilanneanalyysi



Maaseutuohjelma 2014-2020

 Pohjois-Savon Maaseutuohjelma 2014-2020 lähtökohta ja 

tavoitteet:

- maidontuotanto on kannattavaa ja tuotantomäärät vastaavat 

tavoitteisiin

- tuotanto vuonna 2020 on 340 miljoonaa litraa

• Keinoja tavoitteisiin:

- kannustetaan yrittäjiä kehittämismyönteisyyteen ja 

rahoitetaan kannattavia, erikokoisia, maatilainvestointeja

- varmistetaan kasvavan yrityskoon hallinta ja edistetään 

maatalousyrittäjien strategista -/johtamisosaamista: 

prosessinhallinta, työnkäytön hallinta, erikoistuminen, 

laatuajattelu, yrittäjähenkisyys jne.

- edistetään maatilojen ulkoistamisosaamista



Maaseutuohjelma 2014-2020

- edistetään uusien yritysmuotojen kehittämistä ja 

mallintamista: yhteisnavetat/kasvattamot, yhteistyön ja 

alihankintaketjujen edistäminen, erikoiskasvien tuotanto

- maatilainvestoinneissa huomioidaan myös rehunhankinta: 

kehitetään peltoviljelyn tuottavuutta navettaa palvelevasti 

- parannetaan rehun saatavuutta ja laatua kasvinviljely- ja 

maitotilojen yhteistyöllä ja varmistetaan rehuviljan tulo 

myyntiin esim. lähirehutiimin kautta 

- parannetaan tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta 

kehittämällä koneurakointipalveluja ja koneyhteistyötä (esim. 

koneasematoiminnan kehittäminen) 

- turvataan riittävä peltoala jatkaville ja tuotantoa kehittäville 

tiloille esim. tilusjärjestelyjen kehittämisellä (peruslohkojen 

suurentaminen, lohkokuvioiden parantaminen sekä 

peltotiestön kehittäminen)



Maaseutuohjelma 2014-2020

 Tavoite Pohjois-Savo:

- uudet navetat 15 kpl/vuosi 

- peruskorjaukset 20 kpl/vuosi

 Toteutuneet navettainvestoinnit 2015-2017 Pohjois-Savo:

uudet perusk. uudet perusk. uudet perusk.

navetat, kpl 4              5           9              9           10 16

2015 2016 2017



Navettainvestoinnit Pohjois-Savo

- Investointien määrä kasvanut 2015-2017, mutta 

kokonaisuutena ollaan jäljessä kokonaistavoitteesta 

merkittävästi

- Jo kolmen tarkasteluvuoden osalta tarkoittaa n. 50 % 

vähemmän uusia ja peruskorjattuja navetoita 

suhteessa tavoitteeseen

- Saadaanko loppukaudella 2018-2020 investointien 

määrä ylläpidettyä ja jopa kasvatettua?

- Löytyykö investointeihin rahoitusta (ELY-keskus, 

pankit)?



Maidontuotannon kehitys Pohjois-

Savo ja lähimaakunnat

 Maidontuotanto 2014-2017:

milj. litraa tuottajat milj. litraa tuottajat tuotanto tuottajat

Pohjois-Savo 325         1 027   325         1 233   0 % -17 %

Pohjois-Karjala 127         483       137         597       -8 % -19 %

Etelä-Savo 110         427       113         523       -3 % -18 %

Kainuu 63           211       60           258       6 % -18 %

Pohjois-Pohjanmaa 382         1 177   375         1 386   2 % -15 %

2017 2014 Kehitys 2014->2017



Maidontuotannon kehitys Pohjois-

Savossa suhteessa koko Suomeen 
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Maidontuotannon ja investointien 

tilanne Pohjois-Savossa

 Pohjois-Savon prosentuaalinen osuus 

maidontuotannon sekä tuottajien määrän osalta 

suhteessa koko valtakuntaan kasvoi vuoteen 2014 

saakka, mutta tämän jälkeen kasvu on tasaantunut

 Suunta jatkossa? 



Organisaatioiden näkemyksiä



Organisaatioiden näkemyksiä

 Haastattelut ja keskustelut:

- Osuuskunta ItäMaito

- Pohjois-Savon Osuuspankki

- Säästöpankki Optia

- Ylä-Savon Maaseutupalvelut

- Sydän-Savon Maaseutupalvelut

 Seuraavassa muutama keskeinen näkemys



Maitotilojen investoinnit tällä 

hetkellä

- Tällä hetkellä jopa 30-50 % investoinneista joudutaan 

hylkäämään tai ottamaan aikalisä

- Takaisinmaksuaika ei riitä, 1 robotin yksikkö on liian kallis, ei 

riitä vakuudet jne

- Oman tilan kehityspolku ja omat tavoitteet ovat aivan oleellisia, 

koska investoinneissa on tunnistettava välivaiheita, joihin 

pelto, muut resurssit ja osaaminen riittää 

- Keskituotoksen nosto on auttanut, mutta ei riitä kovin pitkälle. 

Myös nuorkarjapaikkoja on muutettu lehmäpaikoiksi. Mitä 

tämän jälkeen? Mitä tarjoamme näillä tiloille, joilla on 

parsinavetat/pienet pihatot? 1 robotin navetta kiinnostaa, 

mutta saadaanko kannattavaksi. 



Investointinäkymät jatkossa

- Pellon hinta on alkanut laskea, mutta tukien takia ei saateta haluta 

vuokrata pois. Mikäli aktiivitilan määritelmä saadaan kuntoon, 

peltoa pitäisi vapautua kehittävien ja investoivien tilojen käyttöön

- Ei nähdä rajoitteita tilakoon maksimille, osaaminen ja eri osa-alueet 

ovat oleelliset + että tila on kannattava ja tekee tulosta

- 300-400 lehmää on aivan realistista + keskituotoksen nosto samalla

- Investointivelkaa on runsaasti 2000 -luvun alun investoinneissa. 

Onko  varaa tehdä korjausinvestointeja?

- Nuorilla voisi olla intoa yrittäjyyteen, mutta kynnys hankkia tila on 

suuri, ehkä ei saada oppilaitoksista osaamista isolla tilalla 

työskentelyyn

- Investoinnit keskittyvät tietyille alueilla ja kyläkunnille. Laita-alueet 

hiipuvat, lisäksi niille ei näytä löytyvän uusiakaan vaihtoehtoja

- Oman näköisiä ja kokoisia onnistumisia tarvitaan koko ajan



Tutkimukset:

Itä-Suomen Maitotilabarometri 2016



Itä-Suomen Maitotilabarometri 2016

 Kysely alkuvuonna 2016, jonka kohteena kaikki 

Osuuskunta Itä Maidon ja Osuuskunta Maitomaan 

tuottajat (2136 kpl) Itä-Suomen alueella

 Yhteensä vastaajia 462 kpl (vastaus- % 23,8) 

 Toteuttajana MAST –hanke 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Maidontuotannon jatkuvuus 
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Miten pitkään tilallanne aiotaan jatkaa 

maidontuotantoa? (2020 ja 2025 summattu)
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Itä-Suomen kokonaismaitomäärä 2025 

mikäli kaikki epävarmat ja lopettamisen 

ilmoittaneet lopettavat

651
581

2458

934

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 2025

Tuotanto, milj. l

Tiloja, kpl



Tutkimukset:

Maidontuotannon kehitysnäkymät 

2022 -tutkimus



 Toteuttajana KANTAR TNS / Suomen Gallup 

Elintarviketieto

 Toteutustapa:

Maidontuotannon kehitysnäkymät 

2022



Vaikka Itä-Suomi on vahva maitoalue,

investointihalukkuus on jopa kaikkein 

vähäisintä



Navettainvestoinnit Pohjois-Savo

Pohjois-Savon osuuden tulisi olla vähintään tuotannon 

suhteellisen osuuden verran (n. 15 %):

* lehmäpaikkoja 1500 kpl/v

* navettainvestoinnit 17 M€/v

Hyväksytyt kustannusarviot navettainvestoinneissa:

* 2015 4,7 M€

* 2016 13,0 M€

* 2017 15,9 M€



Tuotantorakenne –ennuste 2022 koko 

Suomi
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Yhteenveto tutkimuksista

 Noin puolet maitotiloista suunnittelee jatkavansa 

maidontuotantoa vuoteen 2022

 Luopujat (2016-22) tuottavat yli kolmanneksen nykyisestä 

maitomäärästä.

 Yli 90 % jatkavista tavoittelee lehmien keskituotosten nostoa, 

tavoite on noin 9 % nykyisestä. Tavoitteeseen pyritään 

eläinainesta kehittämällä, jalostuksella, karsinnalla sekä 

rehujen laadulla



Yhteenveto tutkimuksista

 Keskilehmäluku nousee nykyisestä 37 lehmästä 70 lehmään 

vuoteen 2022 mennessä. Lypsylehmämäärän ennakoidaan 

vähenevän koko maassa 9 %

 Suunnitelmien toteutuessa maidontuotanto vähenisi 2 % 

lähivuosina mutta palautuisi 2022 lähelle nykytasoa

 Pihattojen osuus kasvaa 28 % -> 57 %. Parsinavetoissa on 

nykyisin lähes puolet lehmistä mutta vuonna 2022 alle 

viidennes. 



Toimenpide -ehdotuksia Pohjois-

Savon maidontuotannon elinvoiman 

turvaamiseksi



Toimenpide-ehdotuksia

- Tutkimusten mukaan investoinnit ja maidontuotanto 

vähenevät 2018-2021, mutta palautuvat 2022, mikäli 

näkymät ja yrittäjien tahtotila ovat kehitystä puoltavia

- Millä edellytyksillä investoinnit ja tuotanto palautuvat:

• Maidon tuottajahinnan kehitys?  

• Ohjelmakauden 2020- tukitasot?

• Osaaminen, tahtotila?



Toimenpide-ehdotuksia

1. Yrittäjyys ja kehityshakuisuus

• entistä enemmän bechmarkkausta muilta tiloilta

• tutustuminen, työskentely isoilla tiloilla jne

• omien tavoitteiden ja resurssien mukainen 

kehityspolku

• konkreettiset esimerkkilaskelmat ja caset

• pois tuottaja-asenteesta, tilanpidon jatkaminen on 

tärkeää, mutta sen rinnalle on nostettava liiketoiminta-

näkökulmaa



Toimenpide-ehdotuksia

2. Omistajuus 

• kaikille tiloille ei ole enää jatkajia, joten tarvitaan 

uusien ostajien ja myyjien kohtauttamista

• on aktivoitava ostamaan tiloja myös muualta 

(esimerkiksi oman pienen tilan myynti ja isomman osto 

muualta)

• ydin on yrittäjyys, ei välttämättä omistajuus (erityisesti 

nuorilla)

• voisiko navetoita rakentaa tai omistaa esimerkiksi 

rahastot tai kiinteistöyhtiöt?  

• saadaanko oppilaitoksista riittävät valmiudet isolla 

tilalla työskentelyyn?



Toimenpide-ehdotuksia

3. Mitä tarjoamme ns. tavallisille tiloille

• jos parsinavetta on jo laajennettu äärimmilleen, voisiko 

tulla kyseeseen:

• yhteisinvestoinnit

• yhteistyö ja erilaiset kombinaatiot

• tehokkuus (kustannukset ja prosessit)

• keskituotos ja satotaso

• työn tuottavuus

• olipa toiminnalle jatkajaa tai ei, tilan 

kunnossapitäminen tärkeää esim. myyntiä ajatellen

• kehittämistoimissa henkilökohtaisen kontaktoinnin

merkitys erittäin suuri


