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Näistä asiaa 

• Katsaus maidon tuotantoon 
ja näkymiin eri puolilla 
maailmaa

• Havaintoja muista maista ja 
maitotiloilta 

• Neuvonnasta 
kansainvälistyvässä 
maitomaailmassa



Maito Euroopassa

• Maito on EU:n tärkein 
maataloustuote, osuus 15 % 

• EU on suurin toimija ja viejä 
maailman maitomarkkinoilla

• Maitoa tuotetaan jokaisessa 27 
jäsenmaassa, osassa maista sen 
merkitys on ratkaiseva (Suomi)

• EU:n kokonaismaitomäärä on n. 150 
milj. tonnia/v, josta Suomen osuus 
noin 1,4 %

• Suurimmat maitomaat Saksa, Ranska, 
Iso -Britannia, Hollanti, Italia ja Puola 
tuottavat 70% EU- maidosta

• Lehmiä noin 23 miljoonaa, 
keskituotos 6666 kg/v



Lypsylehmiä 
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MAITOALAN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN NÄKYMÄT
Lehmänmaidon tarjonnan ja lypsykarjan kehitys 2000–2022





Maitoa kysytään maailmalla!
• Kulutus kasvaa tuotantoa nopeammin maailmanlaajuisesti,  varsinkin 

Aasiassa, Venäjällä ym. kehittyvissä maissa

• EU:ssa väestö ikääntyy, kulutus ei nouse

• Kiinan maitojauhekysyntä valtaisaa, maitoväärennöksiä jatkuvasti -> 
lastenmaidoista ja vauvojen korvikkeista puute

• Kiina kasvattaa tuotantoa -> on investoinut peltomaahan ja alan 
tuotantolaitoksiin eri maanosissa ja ostanut satoja tuhansia hiehoja   





Maitoa moneen tarpeeseen 

• Maidon hinnan ennustetaan 
pysyvän hyvällä tasolla edelleen

• Kehittyvien maiden kysyntä 
jatkuu korkeana vuosikausia, 
määrä ja turvallisuus tärkeitä

• Rikkaissa maissa kulutus ei nouse, 
mutta laatuvaatimukset kasvavat: 
alkuperätieto, paikallisuus, 
turvallisuus, kestävä kehitys, 
eläinten hyvinvointi, ketjun 
läpinäkyvyys, erityistuotteet, 
terveysvaikutukset…

– 200 000 henkeä kävi Ruotsissa 
kevään laitumellelasku -
tapahtumissa!



Hollannista uusia 
tuulia

• Hollanti maitoalalla kehityksen 
kärjessä, vie tekniikkaa, tieto-taitoa 
ja eläinainesta ympäri maailmaa

• Tiloilla tehokasta, suoraviivaista,     
tavoitteellista johtamista ja 
tekemistä,  peltotyöt ulkoistettu, 
automatiikkaan panostettu, 
yrittäjien keskusteluryhmät 
kehittymisen välineenä

• Peltoala ja kiintiöt rajoittavat 
laajenemista, ympäristöasiat 
korostuvat; lieteongelma, 
kuivikepula, pohjavesi, energia…

• Navetoissa tyhjiä lehmäparsia 
odottamassa kiintiöiden 
vapautusta…
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Hollannin maitosektori

– Lypsylehmien määrä: 1,4 milj.

– Lypsykarjojen määrä 18.512

– Keskilehmäluku/tila: 76

– Tiloista mukana:

• Kantakirjassa > 98%

• Tuotosseurannassa 87.5%

• Rakennearvostelussa 45.9%

• Keinosiemennyksessä > 98%
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Hollannin kantakirjassa olevien
lehmien elinikäistuotos

Kg maitoa 30.482

% rasva 4.37%

% valkuainen 3.50%

Kg rasva 1.331

Kg valkuainen 1.067

Elinpäiviä

2.114 * tuotannossa 1.318

* kasvuaika 796

1.067





- Automaattilypsy tai suuret 

asemat
- Lietevarastot usein 
navetan alla
- Lannasta maksetaan 
noutajalle, jos omalle 
pellolle ei mahdu!
- Syväparsiin separoitua 
lantaa tai olki-kalkki-
vesiseos + purua



- Eläinryhmät 

osastoitu tai eri 
rakennuksissa 
- Vanhat tilat 
hyödynnetään
- Kuivike kallista ja 
ajoittain pulaa



Karkearehuna nurmi- ja 
maissisäilörehua, jako appeena, 
paloina? tai täysautomaattisesti 



Ympäristöasiat, kuluttajat, mielikuvat tärkeitä: 
mm. tulevaisuuden navetat, eläinten hyvinvointi, 

lannankäsittely ja päästöjen vähentäminen 
tutkimuksen kohteena työnkäyttöä ja taloutta 

unohtamatta. 
Laidunmaidosta maksetaan  lisähintaa 

tuottajalle, suoramyynti tiloilta lisääntyy





Maitoa ja energiaa Saksasta

• Euroopan 1. maitomaa

• Tiloja noin 82 000; 4,2 milj. lehmää; 
50 le/tila; tuotanto 30,5 mrd. litraa;

• Luomumaitoa 2,2 mrd. l

• Valtava tilakoon vaihtelu itäosan 
”mammuteista” ja pohjoisen 
huippumoderneista etelän pieniin 
perinteisiin perheviljelmiin

• Aurinkokennot ja tuulimyllyt 
jauhavat sähköä myyntiin tiloilla

• Biokaasulaitoksia sähkön ja lämmön 
tuotantoon n. 7800 

– Maidon myyntitulo jää usein  
energianmyyntiä pienemmäksi! 



Monimuotoista maitoa

• Paljon meijereitä (160), hinnat 
vaihtelevat, ”reilun kaupan 
maito” tapetilla

• Paljon suoramyyntiä ja paikallista 
jalostusta, alppimaitoa, 
heinämaitoa…

• Suuri kiinnostus tekniikkaan, 
lypsyrobotteihin, rehunjaon 
automatisointiin

• Energiantuotannolla monta 
puolta 

– Suuri määrä peltoa 
energiakasveilla, ärsyttää muuta 
yhteiskuntaa, pellon hinta 
nousee, kuivikkeista pulaa…

– Separoitua lantajaetta levitetään 
täyttöparsiin

– Olkipaalin hinta nyt n. 70 eur! 



Tanskalle maito elintärkeää 

• Strateginen toimiala, 70% 
vientiin

• Alle 4000 maitotilaa; 580 000 le, 
4,8 mrd.l maitoa; 130 le/tila; 10% 
luomussa

• Kiintiö/tila n. 1,5 milj.litraa

• Ruokinta: karkearehu 60% (nurmi 
+ maissi), väkirehut vain tiukasti 
tarpeeseen, alle puolet laiduntaa

• Ongelmia tiloilla; velkaisuus ja 
pellon hintakupla, ympäristön 
paineet; asutus, liete, pohjavedet



Kehitys 
vauhdissa

• Asenteena yrittäminen, 
riskinotto, kasvun jatkuva 
hakeminen

• Tiloja ei juurikaan peritä,    
niitä myydään ja ostetaan

• Velkaisuus ei pelota, pankit 
”valikoivat” yrittäjiä

• Tilakoolle ei rajoituksia, ei 
pellon omistuspakkoa, ei alan 
koulutuspakkoa

• Parsinavetat pois v. 2022



Ranskassa maito arvossaan

• Saksan jälkeen EU:n 2.suurin 
maidontuottaja

• Lypsylehmiä noin 3,7 milj., vajaa 50 
le/tila

• Maitoa noin 23 mrd. kg (17% EU) 

• Lukuisia maito – ja yhdistelmärotuja

• Juustomerkkejä vuoden jokaiselle 
päivälle

• Paikallisen ruuan arvostus korkealla, 
runsaasti suoramyyntiä ja 
pienjalostusta tiloilla!

• Tarttuvat eläintaudit yleisiä
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Haasteita EU:n maitoalalla

• Kiintiöt pois 2015: strategian valinta -> tehokkuutta, kasvua 
vai erikoistumista ja työnjakoa

• Missä tilakoon kasvun rajat? 

• Ammattitaitoisesta ja motivoituneesta työvoimasta pulaa

• Ympäristökysymykset tärkeitä: vesien nitraatit, metaani- ja 
ammoniakkipäästöt, lanta ja ravinteet…

• Eläinten hyvinvointi ja kestävyys 

• Peltotehokkuus, paljonko maitoa/ha

• Navettarakentamisen tavat ja kustannukset



Mitä voisi ottaa opiksi?

– Asenne ja suhtautuminen yrittäjyyteen ja oman työn 
arvostus

– Johtamismenettelyt, työn organisointi, työnantajana 
toimiminen, ulkomainen työvoima (SOP – ohjeistukset)

– Urakointi-, alihankinta- ja ostopalvelujen käyttö tehokasta

– Viljelijöiden yhteistyömuodot, yhteisyritykset

– Ratkaisuja rakentamiseen, tekniikkaan, työn 
helpottamiseen, lannankäsittelyyn, energiantuotantoon…

– Ympäröivän asutuksen kanssa toimiminen

– Kuluttajasuhteet ja elinkeinon esille tuominen: avoimet 
ovet, on-line- tilat verkossa, ”peltomuotoilut” vierailijoille, 
maisemointikilpailut, viestintä ulospäin



Voiko välttää näitä?
• Heikompi huolenpito maidon laadusta 

• Eläinten hyvinvoinnin heikentyminen, utare-hedelmällisyys-
sorkat

• Runsas lääkkeiden ym. käyttö

• Eläintautien leviäminen 

• Pilaantuneet pinta- ja pohjavedet, lanta ei mahdu edes oman 
maan pelloille!

• Pellon hinnan nousu yli kestävyysrajan - talous koetuksella 

• Globaalit hämärät eläinaines-pörssit ja kauppatavat

• Biodiversiteetin supistuminen 

• Teuraskuljetukset maasta toiseen – jobbaritoiminta, vastuut 
katoavat

• Rehuomavaraisuuden supistuminen - huoltovarmuusvaje



Näitä voisimme viedä?

• Maidon laatu ja turvallisuus – aukoton ketju koko matkalla! 

• Artturi-palvelut, säilörehun laadun varmistus  

• Verkkopalvelut, kootut rekisterit 

• Sähköiset koulutukset 

• Tarttuvien tautien ehkäisy koko ketjussa – ETT

• Salmonellattomuus! 

• Eläinmarkkinat verkossa ja historiatiedot käytössä

• Terveys – ja sorkkarekisterit jalostuksen käytössä



Neuvonnasta
• Farm board – Maatilan hallitus-toiminta – neuvojien yhteistyö 

tilan kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa

• Discussion groups, erfa - grupper, mentorointi – viljelijöiden 
vertaisoppiminen

• Arbeitskreise – ryhmäneuvontaa tilakohtaisen neuvonnan 
tueksi

• Tutkija – neuvoja – opettaja – roolit vaihtoon

• Kansainvälisen ymmärryksen ja tiedon tavoitteellinen 
lisääminen elintärkeää neuvonnassa, tarvitaan menetelmien 
ja tapojen vertailua, kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihtoa; oppimis- ja kehittymisjaksoja ulkomailla

• Kielitaidon kohennuskin tarpeen, pitäisikö jo aloittaa kiinan 
kielen opiskelu?   



Kiitos!KiiKiitos

Kiitos!


