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• merkitys maitotilojen näkökulmasta

• merkitys neuvonnan näkökulmasta

• merkitys jalostavan teollisuuden näkökulmasta

• merkitys tutkimuksen näkökulmasta

Lisäksi: Yritän myös katsoa tulevaisuuteen; vaikka osaamisen 

paraneminen ja innovaatiot usein tapahtuvat näennäisesti 

nopeina hyppäyksinä on sen taustalla oltava jatkuva 

vuorovaikutteinen ja pitkäjänteinen kehitys- ja tutkimustyö 

elinkeinon sisällä.

Oletan että otsikko on samalla 
myös kysymys ja pyrin arvioimaan 
mikä on KarjaKompassin:
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• Mielestäni se on tuottavuus ja tuottavuuden paraneminen

• Ja jollei Karjakompassi erittäin isona investointina tuo pitkällä 

aikavälillä osaltaan tuottavuuden lisäystä maitoketjussa,  jää sen 

merkitys varsin vähäiseksi

• ∆ Tuottavuus = f (∆ osaaminen, ∆ teknologiset innovaatiot)

• Tuottavuusparannus, eli ∆ Tuottavuus 

= sama tuotos pienemmillä panoksilla

= lisää tuotosta panoksia lisäämättä

• Tuottavuus ei ole sama kuin kannattavuus lyhyellä aikavälillä, 

mutta resurssien käytön tehostaminen on välttämättömyys jotta 

pysymme kilpailukykyisinä pitkällä aikavälillä
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Mikä näkökulma on kuitenkin 
kaikille tärkeää maitoketjussa?
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• Ruoksu

– neuvonnan omaa ”tuotantoa” mutta aikansa ”lapsi”

• RUSU

– kuten edellä?

• Märe (2000-2010)

– Tanskalaista osaamista hyödyntävä

– Siirtyminen PC-maailmaan

• KarjaKompassi (2010-)

– Suomalaista pitkäjänteistä ruokintatutkimusta ja 

rehuanalytiikan kehittämistä hyödyntävä

– Yhteistyön voimannäyte (tutkimus, neuvonta, teollisuus, 

maitotilat)

– Vihdoinkin nettiin!

Mutta ensin, miten tähän on tultu?

04.09.2013 Alkutuotanto 4



© Valio Oy 

• Tuotantotalouden optimointi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

vaatii aputyökaluja maitotilan päätöksentekoon –

KarjaKompassi on tällainen aputyökalu

• Taloudellisen toimintaympäristön muutosvauhti ja tilojen 

rakennekehitys on nopeutunut, mikä korostaa em. 

työkalujen tarpeellisuutta

• Jatkuva suorituskyvyn parantaminen maitotilalla = 

suunnittelu + toteutus + seuranta ja tulosten analysointi �

jne..

– Ruokinnansuunnittelun osalta KarjaKompassi ensimmäisen 

kerran yhdistää aidosti ruokinnan seurannan ja uuden 

suunnitelman (maitotuotto-rehukustannus, vakiotuotos)

Maitotilojen näkökulma (1)
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• Keskituotoksen maksimointi harvoin maksimoi taloudellisen 

tuloksen, samoin tietyn tuotostason rehukustannuksen 

minimointi ei muuttuvien hintasuhteiden vallitessa 

maksimoi taloudellista tulosta

– biologinen ja taloudellinen optimi eri kohdissa

– tilojen tuotantopotentiaali vaihtelee

• KarjaKompassissa on välineet maksimoida taloudellinen 

tulos resurssien optimaalisella käytöllä muuttuvien 

hintasuhteiden vallitessa ja mikä parasta, aidosti 

tilakohtaisesti (ruokinnan seuranta, vakiotuotos)

• tilakohtaisten resurssien taloudellisesti tehokkaampi 

allokointi mahdollista (erilaiset karkearehut eri 

eläinryhmille)

Maitotilojen näkökulma (2)
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• Tuotantovaihtoehtojen simulointi etukäteen (biologisesti 

”oikeat” tuotosvasteet )

• Suorituskyvyn kehittämisen pullonkaulan kirkastaminen 

mahdollista, jos KarjaKompassia työkaluja käytetään oikein

– onko se ruokinta tai rehuntuotanto?

– onko se eläinaineksen kehittämistä?

– vai onko se olosuhteiden ja managementin parantamista?

• Parempaa tuotantovaihtoehtojen arviointia 

investointipäätösten pohjaksi – toteutuuko? Tähän pitäisi 

ainakin pyrkiä!

Maitotilojen näkökulma (3)
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• Osaamisen kehittäminen ja jatkokehitys on omissa käsissä ja 

siten helpompaa kuin ”ostojärjestelmä”

• Toisaalta: yleisiä ruokintasuosituksia monimutkaisemmat 

tuotantomallit vaativat oman osaamisen kehittämisen aivan 

uudelle tasolle

• Neuvonnan työn tuottavuus uudelle tasolle: järjestelmä 

netissä, jolloin uusien versioiden hallinta helpompaa

• Neuvojan työ ei ole enää niin paikka- ja aikasidonnaista �

parantaa työn tuottavuutta

• Osaajien verkottuminen helpompaa, verkossa konsultointi ja 

verkko-oppinen mahdollista

Neuvonnan näkökulma (1)
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• Neuvonnalla ollut aiemmin painopiste tietojen keräämisessä 

ja raportoinnissa; KarjaKompassin myötä painopistettä 

voidaan (ja ehdottomasti pitää) siirtää tulosten analysointiin

– TUSE-tiedot hyötykäyttöön!!

– Tilakäynnit ovat olosuhteiden, mangementin ja tulosten 

läpikäyntiä ja vuorovaikutusta varten, ei mekaaniseen 

tiedonkeruuseen eikä laskentaan

• Asiakastavoitteita/asiakashyötyjä on helpompi 

asettaa/osoittaa mikä helpottaa palvelujen markkinointia

• Neuvonnan rooli käytännön maidontuotannon ja 

tutkimuksen välissä ”sillanrakentajana” korostuu; 

KarjaKompassi on ollut yhteistyön tulos ja jatkokehitys vaatii 

samanlaisen vuorovaikutuksen jatkumista

Neuvonnan näkökulma (2)
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• Ruokinnan ohjauksen palvelupaketit: tilojen tarpeet ja halu 

maksaa erilaisista konsultointipalveluista vaihtelee; 

KarjaKompassi mahdollistaa asiakassegmentoinnin

• Uusien palvelujen kehittäminen mahdollista

– entistä parempi säilörehun laadun ja olosuhteiden 

katselmointi ennen suunnittelua?

– miten ruokinta vaikuttaa mm. ravinnepäästöihin?

– miten ruokinta vaikuttaa ilmastopäästöihin?

– uskoisin että näille tulee kysyntää; joko ylhäältä tulevan 

ohjauksen tai elinkeinon omista tarpeista lähtien (tai 

molemmista)

Neuvonnan näkökulma (3)
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• Suomessa ei voi olla meijeriteollisuutta ilman kannattavia ja 

elinvoimaisia maitotiloja – ja päinvastoin

• Ennustettavuus parantunut = maitomäärän hallinta

– tuotantoennusteet (tuottoennuste)

– markkinamuutosten ennakointikyky parantunut

• Maidon laadunhallinta koostumuksen osalta helpompaa 

kuin ennen (ruokinnan muutos -> koostumusmuutos)

• Tuottajatyytyväisyys paranee

• Rehuteollisuus:

– Dieetin koostumus vaikuttaa ME/OIV:n lisäksi

– Simulointimahdollisuus

– rehutaulukkopalvelu

Teollisuuden näkökulma (1)
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• KarjaKompassin myötä on syntynyt käsittämättömän iso joukko 

tieteellisiä, vertaisarvioituja (ja myös korkeatasoisia) artikkeleita

• Rehuanalytiikkaan ja tuotosvasteisiin liittyvä tutkimustietous saadaan 

käytäntöön äärettömän nopeasti (Artturi + KarjaKompassi)

• KarjaKompassin ytimen muodostavat

– rehuanalyysien tutkimus ja kehittäminen

– syöntimallien (rehu-, eläin- ja olosuhdetekijät) tutkimus

– ruokinnan tuotosvasteiden tutkimus ja kehittäminen

– optimointimallien kehittäminen

• Em. on vaatinut systemaattisen tutkimusstrategian toteuttamisen 25-30 

vuoden ajan

– nurmirehun tuotanto ja säilöntä ja nurmirehujen oikea 

täydentäminen ruokinnassa (TV aineisto lähes 1500 ruokintaa!!!)

• Mutta: onko tämä jatkossa mahdollista / miten se on 

mahdollista?

Tutkimuksen näkökulma (1)
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• Lypsikki –malli, joka siis on KarjaKompassin moottori, on 

tutkimuksen ja neuvonnan yhteinen kehitysalusta (tai 

ainakin sen pitäisi olla sellainen)

– helppo kehittää ja testata uusia ideoita/palveluita!

• TV-aineisto ja kehitetyt malli antavat tutkimukselle 

erinomaisen kilpailuedun, mm. seuraavista syistä:

– tietopuutteiden testaus malleilla -> kokeiden suunnittelu

– jatkomallinnus + mallien testaus TV-aineistolla

– kilpaileva(t) pohjoismaiset mallit eivät ole tähän pystyneet!

• Onko maitotutkimuksella sellainen strategia että em. 

vahvuuksien hyödyntäminen toteutuu? Siis: onko meillä 10-

20 päästä uusi innovaatiohyppäys mahdollinen?

Tutkimuksen näkökulma (2)
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• Mitkään biologis-taloudelliset mallit eivät ole oikeita, mutta 

jotkut niistä voivat olla hyödyllisiä….

• Nurmirehuntuotannon ja korjuustrategioiden yhdistäminen 

tuotosvasteisiin

– nurmen kasvun ja laadun mallinnus

• Lypsylehmien rehunsyönnin mallin parantaminen

– kuntoluokka

– Säilörehu D-arvo

• Tuotosvasteet, ME-saannin vaikutus

– uusi ME-kaava nurmirehuille?

– LOG-malli (nykyinen on joukko polynomeja)

• Hiehojen kasvatuksen ”tuotosvastemalli” ??

Kehitysideoita, -tarpeita ja –
mahdollisuuksia…
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• Tämä oli vain oma pohdintani KarjaKompassin merkityksestä

• Toivoisin että tämä voisi olla myös lähtölaukaus laajemmalle 

vuorovaikutukselle ja keskustelulle siitä miten:

– voimme hyödyntää paremmin KarjaKompassia

– miten voimme sitä jatkokehittää

Lopuksi
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KarjaKompassi
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