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VALION TOIMENPITEET 
ELÄINTEN JA LUONNON 

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
Juha Nousiainen
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14.9.2017

Miksi maailmassa tuotetaan  ruokaa 
kotieläinten avulla?
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Siksi, että 2/3 osaa peltoalasta on 
vaikeaa, ellei mahdotonta 

hyödyntää ilman kotieläimiä. Tilanne 
on juuri sama Suomessa.

Ruoan riittävyys turvataan  
maailmassa parhaiten,

kun jokainen maa tuottaa 
tarvitsemansa ruoan.
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Kaiken ruokatuotannon – sekä eläin-
että kasviruoan – pitää olla 

resurssitehokasta ja vastuullista.

© Valio Oy 

Valio on kautta historian hoitanut asiat 
vastuullisesti. Vastuullisuus on meillä 
toiminnan ytimessä.
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© Valio Oy 

© Valio Oy 

Maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti.  
Vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpi 
asia Valion menestykselle.
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Valiolainen tuotantotapa –
mahdollisuus edelläkävijälle

© Valio Oy 

Kaikki alkaa alkutuotannosta!
=> Se on hyvin tärkeä osa Valiomaidon
laatuketjua - ja vastuullisuutta

Alkutuotanto

Maidonkeräily

Tuotteiden valmistus

Kuljetukset

Kauppa

Kuluttaja
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© Valio Oy 

Valioryhmän alkutuotannon
vastuullisuuslupaus

1. Luomme lisäarvoa suomalaiselle 

maidolle

2. Parannamme suomalaisen maidon 

brändimielikuvaa

3. Nostamme paremmin esiin 

vahvuudet ja tunnistamme 

ketterämmin tulevaisuuden tarpeet 

4. Luomme asiakastarpeen
vastuullisesta tuotantotavasta ja 

tuotteiden alkuperästä ja 

jäljitettävyydestä

5. Annamme sekä kotimaiselle 

että kansainväliselle myynnille 

lisää työkaluja viestiä tuotannon 

vastuullisuudesta – dokumentointi

6. Otamme edelläkävijän aseman 

vastuullisessa maidontuotannossa 

7. Lupaamme tehdä uusia avauksia 
resurssitehokkaamman tuotannon 

puolesta.

© Valio Oy 

Isot kokonaisuudet: Menossa ja tulossa…
• Jatkuvasti päivittyvä laatujärjestelmä – myös laatutyöstä palkitseminen

• Nurmen tehokas jalostaminen maidoksi on vastuullista tuotantoa –

vältämme käyttämästä eettisesti arveluttavia tuotantopanoksia

• Haluamme kehittää rehun hyväksikäyttöä koko ketjussa; hukan 

välttäminen ja tehokas lehmä

• Haluamme minimoida tuotannon haittoja ja edistää ravinteiden 

kierrätystä

– onko metaanille tehtävissä jotain?

– lannan ravinteet ja energia entistä tehokkaampaan käyttöön’

• Haluamme myös näyttää asiakkaillemme ja kuluttajille avoimesti 

ketjussa syntyvät vaikutukset: LCA –työ (Biocode)
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© Valio Oy 

Laatu- ja tuotantotapa -uudistus 1.1.2018

• Laatu- ja tuotantotapaohjeet päivittyvät: 2 tasoa

– jatkuva kehittäminen

• Painotus eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

– Palkitseminen; vastuullisuuslisä ja sen ehdot

• Auditoinnista (= tarkastamisesta) kehittämiseen

© Valio Oy 

Valio Maitotila –opaste

• Maitotilayrittäjä voi hakea 

opastetta osuuskunnalta, 

kun tila täyttää 

vastuullisuuslisän 

vaatimukset

• Opasteen ilme uudistuu

• Opasteen voi laittaa joko 

tienviereen tai navetan 

seinään
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© Valio Oy 

Vastuullisuus tuottaa

maailmanluokan maitoa!

© Valio Oy 

Mitä tavoittelemme

pitemmällä aikavälillä?
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© Valio Oy 

Miksi lehmän rehunhyväksikäyttökykyä pitää 
jalostaa ? Miksi hyvä tuotos ei riitä?
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40-50 years work

Elopaino ↑

E ylläpitoon ↗

Valion missio:
Valkoista ja ruskeaa kultaa 

vastuullisesti!
. ”Olemme vielä alkutaipaleella 

siinä, miten lantaa voidaan 
hyödyntää….”
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Lanta = 2,5 X maito
- kierrätysravinteita (N, P)

- energiaa
- kuivikkeita

….
Ratkaisuna Valion kehittämä ja 

patentoima menetelmä.

© Valio Oy 

Valion vastuullisuuden viisi teemaa

4.9.2017 20

Oma toimintaToimitusketjut Asiakkaat KuluttajatOmistajayrittäjätPanostuotanto

1. YMPÄRISTÖN, ILMASTON JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄMINEN

3. VASTUULLINEN HANKINTAKETJU

4. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TUOTTEET

2. LEHMIEN JA VASIKOIDEN HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

5. IHMISIÄ JA YHTEISKUNTAA HYÖDYTTÄVÄ TOIMINTA
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valio.fi


