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1. KASKI - kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä -hanke 
 
Tämä kehittämisohjelma tehtiin vuonna 2014 Kaski-hankkeessa.  Käytännössä 
selvitettiin maitotilojen lisäinvestointien esteitä ja keinoja niiden poistamiseen 
kaksiosaisella kyselyllä a) verkkokysely, b) haastattelu. Hankkeessa toteutettiin myös 
ennakointikysely alan ammattilaisille, laitevalmistajille, suunnittelijoille, toimijoille, 
kehittäjille ja alan tutkijoille tulevaisuuden investoinneista. Kyselyjen Tulosten 
perusteella laadittiin tämä Maitoyritysten kehittämisohjelma Itä-Suomessa. Ohjelman 
nimi muutettiin koskemaan Itä-Suomea, koska selvitystä tehtiin laajemmalta alueelta 
kuin pelkästään Etelä-Savosta. 
 
Hankkeessa tehtiin kehittämistyötä kyselyn tulosten perusteella. Kehittämistyötä 
tehtiin oppimisnavettaan ja investointipalveluihin liittyen ja työstettiin näiden 
kytkeytymistä benchmarking- ja hallitusmallitoimintaan.  Asiakkaan sähköisen 
työpöydän asiakastarpeita selvitettiin liittyen investointeihin, niiden esteiden 
poistamiseen ja oman yrityksen tulosten seurantaan. Hankkeessa järjestettiin myös 
työpajoja investointien suunnitteluun ja investointipalvelun kehittämiseen liittyen.  
 
Hankkeen toiminta-aika oli 01.02.-31.12.2014 ja kustannusarvio 94 298 euroa. 
Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajina 
olivat ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto. 
Kullakin organisaatiolla oli hankkeessa omat vastuualueensa.  
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2. Investoinnit maidontuottajan näkökulmasta 
 

a. Taustaa 
 

Kyselyssä kysyimme yhtenä avoimena kysymyksenä maidontuotannon 
unelmatilannetta yrityksessä että työ olisi palkitsevaa.  

Unelmatilanne tiivistetysti: Kohtuullisella työmäärällä sellainen palkka tehdystä 
työstä, että perhe voi hyvin ja on mahdollista myös kehittää tuotantoa. Vapaa-aikaa 
tarvittaisiin lisää. Maidontuotannon unelmatilanteessa karjan lehmät ovat terveitä ja 
tuottavia ja niille saadaan hyvälaatuiset rehut oikeaan aikaan ja hintaan sopivalta 
peltoalalta.  

Olosuhteet ja puitteet ovat kunnossa sekä hoitajilla että eläimillä tehdä työnsä 
mielekkäästi. Suomalaisilla elintarvikkeilla on tulevaisuudessakin hyvä menekki. 
Tilakokoja oli laidasta laitaan unelmatilanteessa, jotkut tilat haluaisivat kasvattaa tilan 
kokoa nykyisestä mutta suuri osa on tyytyväinen kooltaan pienempäänkin yksikköön. 
Maidontuotannon lopettamisestakin unelmoi osa kysymykseen vastanneista. Omalle 
työlle toivotaan jatkajaa joko perheestä tai sen ulkopuolelta.   

Halu investoida on usein pieni, ellei maidontuotannolle ole tiedossa jatkajaa. Yritys 
olisi hyvä olla sellaisessa kunnossa että se olisi mahdollista myydä. Tämä on hyvä 
ottaa huomioon esim. uusien navetoiden sijaintia suunnitellessa.  

Peltoalan niukkuus, pienet lohkot ja niiden sijainti voivat rajoittaa tilan kehittämistä, 
sekä paikoin kilpailu pellosta on kovaa. Sadonkorjuuseen sitomaton tukipolitiikka voi 
heikentää peltojen kasvukuntoa ja saatavuutta. 

Henkinen kuormitus ja työmäärä alkavat olla monella maitotilalla äärirajoilla. 
Voimavarojen ehtyminen estää monella tilalla investointeja, mutta toisaalta 
jaksamisen koetaan voivan parantua tilalle oikeanlaisen investoinnin myötä. 
Työmäärän hallinta koetaan haastavaksi. Investoinnin myötä ei haluta muodostuvan 
enää lisää työtaakkaa. Etelä-Savossa jaksaminen tilan töiden hoitamiseen on ollut 
hiukan koko maata paremmalla tasolla (TNS). Maitotilan kehittämisen suuntaan ja 
vauhtiin vaikuttavat paljon yrittäjän yrittäjäominaisuudet. Riskinottokyky ja – halu ovat 
yrittäjillä erilaisia. 

Maitotiloilla kaivataan ns. normaalien palkansaajien työ- ja vapaa-aikoja. 
Yhteisyrityksissä päästään monesti lähemmäs sitä tilannetta. Maatiloilla on palkattu 
myös ns. renkirinkejä, jolloin työntekijän työaika ja kulut jakautuvat useamman tilan 
kesken. Yksikkökoon kasvun myötä tiloille tarvitaan nykyistä enemmän 
ammattitaitoisia työntekijöitä, joita toivottaisiin löytyvän ensisijaisesti kotimaasta. 
Maatalousalaa on tehtävä tunnetuksi enemmän nuorille, että tulevaisuudessa olisi 
työntekijöitä maidontuotannon työvoiman tarpeeseen. 

Yhteistyö hyvin toimiessaan vähentää työmäärää ja tehostaa tuotantoa. 
Urakoitsijoiden saatavuus vaihtelee alueittain. Aikataulutuksesta ei ole aina 
varmuutta ja urakoinnin hinta koetaan toisinaan kalliiksi. Esimerkiksi säilörehun 
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korjuuajassa myöhästyminen tekee merkittäviä tappioita maitotuotoksen ja 
ostorehujen tarpeen lisääntymisen kautta. Sellaisia töitä, joiden aikataulu ei ole niin 
tarkasti määritelty, on helpompaa ulkoistaa urakoitsijoille. Sopivien tilojen yhteistyöllä 
on päästy parhaisiin tuloksiin, esim. lypsy- ja emolehmätilan yhteinen rehuketju, 
jolloin rehun korjuuajat eivät osu samaan aikaan. Investoinnin esteenä on usein se, 
ettei ole mahdollista investoida tarpeeksi suureen yksikköön omassa 
lähiympäristössä. Yhtenä ratkaisuna tähän on mm. yhtiömuotoisuus. 

Byrokratia kuormittaa maitoyrityksen henkilöstöä. Normaaliin tuotantotoimintaan 
liittyvää byrokratiaa ei usein kuitenkaan pidetä varsinaisesti investointia estävänä. 
Byrokratia voidaan kokea yhtenä syynä jättää investointi aloittamatta. Itse 
investointiin liittyvä byrokratia on melko monimutkaista ja investointiin tarvittavia 
hakemuksia ja suunnitelmia on lukuisia. Investoinnit ovat yrittäjän uran aikana 
verrattain harvalukuisia, jolloin rutiinia ei synny.    

Tuotantoa on hankala suunnitella pitkälle aikavälille, koska tukipolitiikan aikajänteet 
ovat esimerkiksi navettainvestoinnin takaisinmaksuaikaan nähden lyhyitä. Tilan 
kehittämisen askeleet olisi silti mietittävä niin että ne vievät tilakokonaisuutta 
eteenpäin ja pidemmällä aikavälillä niiden avulla säilytetään yrityksen kilpailukykyä.  

Yleistä ilmapiiriä ei aina koeta positiivisena maitotilojen investointeja kohtaan. 
Muualla Euroopassa maatilat ovat usein ilman ongelmia lähempänä muuta asutusta 
kuin Suomessa. 

Investoinnin ei monesti koeta parantavan tilan kannattavuutta. Maatalouden 
kannattavuuden kehitys on jarruttanut investointihalukkuutta ja laittanut monet 
miettimään tilan kehittämisen vauhtia ja suuntaa. Tuotantopanosten hinnat ja 
rakennuskustannukset ovat olleet melko korkeita. Maidon hinta on Suomessa ollut 
suhteellisen hyvällä tasolla ja etenkin kiintiöjärjestelmän poistumisen vaikutusta 
maidon hintaan on odotettu ennen investointipäätöksiä. Muuttuvat tilanteet 
maailmalla ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa maidon hinnan 
vaihtelua lisäävästi. 

Kaikenkokoisten tilojen pärjääminen Itä-Suomessa on oleellista maakuntien 
maitomäärän pitämisenä nykyisellä tasolla ja alueen elinvoimaisuuden säilyttäjänä 
muun muassa kuntatalouden kannalta. Kaikenkokoisia tiloja on kannustettava ja 
tuettava kehittämään tuotantoaan resurssiensa puitteissa.  
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b. Viljelijäkyselyn tuloksia 

 

Koko kyselyn vastauksista poimittua 
 

Kyselyyn vastasi 104 maidontuottajaa. Kysely lähetettiin sähköpostissa 2014 touko-
kesäkuussa. Vastauksia on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta. 

35 - 49 vuotiailta saatiin eniten vastauksia. Lähes puolella vastaajista on yli 20 v. 
työura. Vastauksia on kaikista kolmesta maakunnasta, painottuen Etelä-Savoon. 
Puolella vastaajista on alle 30 lehmän karja, 37 vastaajalla 30 - 60 lehmän karja, 
näitä suurempia karjoja yksittäisillä vastaajilla. Kyselyn vastaajien voidaan ajatella 
kuvaavan melko hyvin itä-suomalaisten karjojen kokorakennetta. Putkilypsy on noin 
70 % tiloista, 15 % on automaattilypsytiloja ja lypsyasemalla lypsetään lehmät 17 
tilalla.  

Tuotantorakennusten kunnon arvioinnissa asteikolla 1-5 kokonaisarvioksi muodostui 
3,59. Navetat arvioitiin olevan huonommassa kunnossa muihin tuotantorakennuksiin 
verrattuna. Vakituista palkkatyövoimaa on vajaalla 20 % vastaajista ja tilapäistä 
palkkatyövoimaa käytetään noin 30 % vastanneista tiloista.  

Noin 65 % vastanneista arvelee tilan keskittyvän vahvasti maidontuotantoon 
tulevaisuudessakin, ja noin 20 % vastaajista on muita tulonlähteitä maidon lisäksi. 
Yksi yrittäjä saa toimeentulon tilalta 13 % vastauksissa ja noin 10 % arvioi osan tilalla 
asuvista olevan muualla töissä. 

Sitovuus on aiemmissa mielipidemittauksissa koettu vahvasti investointia estävänä 
tekijänä. Sitovuuden vähentämiseen parhaiksi keinoiksi on ajateltu mm. 
peltourakoinnin lisäämistä, työvoiman mitoittamista tarpeen mukaiseksi ja 
palkkatyövoiman käytön lisäämistä. Työvoiman tarvetta voitaisiin vähentää myös 
teknologiaa hyödyntämällä. Kotimaisen työvoiman käyttö kiinnostaa ulkomaista 
työvoimaa enemmän.  

Peltoala koetaan investoinnin esteenä vaihtelevasti. Ne tilat, joilla tarvetta lisäpelloille 
olisi, kokevat pellon saatavuuden usein heikoksi ja vaikeasti ennakoitavaksi. Pellon 
raivaamisen koetaan olevan hyvä vaihtoehto pellon tarpeeseen. Sadonkorjuualaa 
kertoo olevan 30 vastaajaa. Rehuntuotantosopimuksia on monesti helpompi saada 
tehdyksi kuin ostaa tai vuokrata peltoa. Yhteistyötä eri tilojen ja tuotantosuuntien 
kesken olisi mahdollista tiivistää peltoviljelyn osalta. Peltoa saattaa olla 
vapautumassa paikoitellen hyvinkin, toisaalta monin paikoin pellot alkavat olla 
käytössä.  

Rehuntuotannossa osaurakointi kiinnostaa suurta osaa vastanneista. Omat 
rehuntekokoneet saivat myös runsaasti kannatusta, samoin yhteiskoneet. 

Maatilojen kannattavuuden kehitys on ollut paljon esillä viime aikoina. Kyselyssä 
kysyimme yrittäjiltä, mitkä taloudelliset seikat rajoittavat investointia tilalla. Eniten 
rajoittavana pidettiin korkeita rakentamiskustannuksia, tuotantopanosten hinnan 
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nousua sekä sitä, ettei investoinnin koeta parantavan yrityksen kannattavuutta. 
(Kyselyn teon aikaan ei vielä ollut tietoa maidon hinnan alenemisesta.) 

Jaksaminen mietityttää isoa osuutta vastaajia investointia rajoittavana tekijänä. 
Monia mietityttää ikä, työmäärä ja oma terveys. Toisille investointi näyttäytyy 
positiivisena asiana työn luonteen muutoksena, sukupolvenvaihdoksena ym. 
mahdollisuuksina. Minkä pitäisi parantua, että huono jaksaminen ei estäisi 
investointia? Työtä toivottaisiin olevan sopivasti tekijöihin nähden, taloudellisen 
tilanteen olevan hallinnassa. Henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa paljon se, että ollaan 
tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseen.  

Johtamistyön määrä koetaan haastavana. Investointien myötä johtamistyö ja 
päätösten vaikuttavuus lisääntyvät. Kyselyn mukaan parantamisen varaa 
johtamistyöhön liittyen on asiantuntijoiden käyttämisessä johtamisen apuna. Koettiin 
myös ettei tuotantotyötä delegoida tarpeeksi muille niin, että johtamiseen olisi 
tarvittava määrä aikaa ja voimavaroja käytettävissä. Johtamistaidoilla ja yrittäjän 
henkisellä hyvinvoinnilla/jaksamisella on kyselyn mukaan yhteys. 

Normaaliin tuotantotoimintaan liittyvä byrokratia koetaan kuormittavana. Yli 30 % 
vastaajista ei koe normaaliin tuotantotoimintaan liittyvää byrokratiaa kuitenkaan 
investointihalukkuuden esteenä. Byrokratian kuormittavuuden tunnetta vähentäisi 
oleellisesti se että joku varmistaisi yrittäjän kanssa kaiken tarvittavan olevan 
kunnossa esimerkiksi tukiehtojen suhteen. Paperien toivottaisiin olevan 
järjestyksessä. Koulutusta hallintoasioista tarvitaan edelleenkin ja tiedon vientiä 
käytännön toiminnaksi. Epävarmuus siitä, onko tilallani kaikki varmasti muistettu ja 
kunnossa, kuormittaa henkisesti ja voi tuottaa rahallisia tappioita tukimenetyksinä.  

Vajaalla 70 % vastanneista oli kokemusta EU-investointitukirahoituksen hausta. Itse 
investointiprosessin aikana ja ennen sitä tarvitaan monia suunnitelmia ja 
hakemuksia. Kokonaisuus voi siis olla todella hankala hahmottaa ja koko prosessi voi 
näyttäytyä ”sekalaisten paperitöiden” vyyhtinä. Avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että 
sopivan tiimin löytämiseen tilan ympärille käytetty aika ei mene hukkaan. Eniten 
haastaviksi investointiin liittyviksi asioiksi nousivat mm. ”sekalainen paperityö”, 
ympäristölupa sekä ennakkosuunnittelu. Eri vaiheiden käsittelyajat on toisinaan 
koettu liian pitkiksi. 

Yleinen ilmapiiri navettainvestointeja kohtaan vaihtelee, välinpitämätöntä ja 
kielteistäkin ilmapiiriä koetaan olevan vaikka myönteinen ilmapiiri on yleisin vastaus. 
Lähiympäristön ja naapureiden suhtautumisesta navettainvestointiin taas ei aina ole 
tarkkaa tietoa. Lähiympäristön koetaan suhtautuvan suurimmassa osassa 
vastauksista myönteisesti mahdolliseen navettainvestointiin ja kielteisen osuus on 
paljon pienempi kuin on yleisessä ilmapiirissä. Ilmapiirin kokemuksessa on vaihtelua 
myös pienempien alueiden sisällä ja mm. yrittäjän työuran pituuden mukaan. 

Lähiympäristö suhtautuu usein sitä myönteisemmin mitä enemmän heille avataan 
tilan arkea ja otetaan kyläläiset huomioon toiminnassa. Suurella osalla 
lähiympäristöstä ja naapureista ei välttämättä ole maatalousalasta tietämystä mutta 
heidän mielipiteensä kuitenkin vaikuttavat rakentamiseen melko suurella säteellä 
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tilasta. Asenne voi heillä olla valmiiksi negatiivinen, koska nykyiset investoinnit 
kuulostavat asiaan perehtymättömän ajatuksissa hyvin suurilta. 

Verkostotyöhön ja muuhun suhdetoimintaan koetaan käytettävän liian vähän aikaa. 
Myös sopimusosaamista tarvittaisiin nykyistä enemmän.  

Rakennussuunnittelusta kommentteja kysyttäessä esille nousivat mm. hyvien 
suunnittelijoiden saatavuus, suunnittelun hinta sekä aikataulutus.  ”Suunnittelun 
pitäisi nähdä tulevaisuuteen, ei taaksepäin”.  

Koko kyselyn vastaajista hiukan yli puolet yrittäjistä kokee investoinnin muodostuvan 
liian raskaaksi viedä läpi. Rakennusprojektin mittavuuden lisääntyessä kasvaa 
selkeästi kiinnostus ulkoistettuun rakennuttamiseen. Itse investointivaiheen 
hyvinvointia voisi parantaa eniten investointiasiantuntijan tiiviillä yhteydenpidolla sekä 
yrittäjien ja asiantuntijoiden yhteisillä palavereilla. Muiden, etenkin samantyylisessä 
tilan kehitysvaiheessa olevien yrittäjien tapaaminen koetaan tärkeäksi. Erittäin 
oleellista on pitää lomaa myös investoinnin aikana. 

Rakennuskustannuksia voitaisiin vastaajien mielestä pienentää hyödyntämällä tilan 
olemassa olevia rakennuksia mahdollisuuksien mukaan ja miettimällä tilan 
strategiaan tulevaisuudessakin sopivia ratkaisuja. Tätä varten tilalla olisi hyvä olla 
mietittynä tulevaisuuden visiota, jota kohti ollaan menossa eri ratkaisujen myötä, 
esimerkiksi luonnos pihapiiristä tai tuotantorakennuksista tulevaisuudessa.  

Investointeja on mietinnässä; koko kyselyn vastauksissa 9 parsinavetan laajennusta, 
4 pihaton laajennusta, 7 lypsyjärjestelmän muutosta, 6 uutta tekniikkaa vanhan tilalle 
mm. väkirehurobotti, 25 uutta pihattoa (osa lehmille ja osa hiehoille ja/tai 
umpilehmille), muutamia yhteisnavetta-ajatuksia, 6 hiehokasvattamoa, 9 
vasikkatilojen uusimista ja noin 20 muuta investointia mm. navetan peruskorjausta 
sekä rehun ja lannan käsittelyyn liittyviä parannuksia. Investoinnin tärkeimmiksi 
tavoitteiksi nousevat kyselyssä työn kevennys, eläinten hyvinvoinnin lisääminen, 
oman terveyden säilyminen hyvänä sekä entistä helpommat arkirutiinit.  

Itä-Suomen maidontuotantoa voitaisiin vastanneiden mielestä parhaiten edistää 
tiedottamalla investointien rahoitus- ym. asioista, investointiasiantuntijan 
henkilökohtaisella yhteydenotolla ja käymällä opintomatkoilla erilaisissa 
investoineissa kohteissa. Yrittäjät kokevat hyödyllisenä kuulla kokemuksia jo 
investoineilta tiloilta kuinka investointi sujui, oliko mitä mutkia matkassa ja miten 
jaksaminen on ollut hallinnassa.  

Lisäksi avoimissa vastauksissa kerrottiin mm. tarpeesta etenkin lypsyaikaiseen 
kotiapuun että investointi olisi mahdollinen nykyisessä perhetilanteessa. Työvoiman 
saatavuus koetaan heikoksi ja aina työllistäminen ei ole tilalle taloudellisesti 
mahdollista. Kannustavaa otetta toivotaan joka taholta maidontuotannon 
investoinneille, pienempiin hankkeisiin toivotaan helpommin saatavaa taloudellista 
tukea. Rakennuttamisen yksinkertaistamisestakin olisi hyötyä.  
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Eri maakuntien tuloksia 
 

Etelä-Savossa lopetetaan tuotanto usein eläköitymisen ja jatkajan puutteen takia 
(TNS), joka tuli ilmi myös tässä kyselyssä. Etelä-Savossa maitotiloilla on muita Itä-
Suomen maakuntia enemmän tulonlähteitä maidon lisäksi. Pohjois-Karjalassa 
koetaan peltoalan riittävyys maakunnista vähiten esteenä investoinnille. Pohjois-
Savossa on eniten kiinnostusta yhteisnavetoihin ja pellosta kilpaillaan. Etelä-Savossa 
on eniten kiinnostusta urakoinnin käytön lisäämiseen peltotöissä. Normaali 
tuotantotoimintaan liittyvä byrokratia koetaan kuormittavimmaksi Etelä-Savossa.   

 

Minkälaiset tilat ovat potentiaalisimpia investoijia?  
 

Investoinnit ovat ajoittumassa kauemmas tulevaisuuteen Etelä-Savossa kun koko 
maassa (TNS, Kaski-kysely). Investointisuunnitelmat ovat kuitenkin harvemmassa 
Etelä-Savossa kuin koko maassa keskimäärin (TNS) ja parsinavettoja ennustetaan 
olevan suhteellisesti eniten Suomessa vuonna 2020. Etelä-Savossa investoinnin 
toteuttamisen todennäköisyys on maan alhaisimpia (TNS). Lehmämäärää lisäävillä 
tiloilla on ollut keskimääräistä enemmän kehittämistä rajoittavia tekijöitä (TNS). 

 Kyselyn perusteella uutta pihattoa suunnittelevia löytyy kaikista karjakokoluokista. 
Pihattoa suunnittelevien mielestä urakointipalvelujen käyttöä olisi tarvetta lisätä. 
Työssä jaksamista parantaisivat sopiva työmäärä, talouden hallinta sekä tuotannon 
ja talouden parempi suunnittelu. Byrokratian ja ”sekalaisten paperien” selvittäminen 
koetaan kuormittavana. Haluttaisiin että asiantuntija tai asiantuntijoista koostuva 
toimiva tiimi pitäisi asiakkaan kanssa huolta asioiden sujumisesta investoinnin 
aikana. Uuden pihaton toteutuminen parantaisi vastaajien mielestä eläinten 
hyvinvointia, oman terveyden säilymistä hyvänä sekä työ kevenisi. 

 

Nuoret yrittäjät 
 

Alle 35 vuotiailta saatiin 13 kpl vastauksia, ja näistä noin puolella on alle 30 lehmän 
karja ja kaksi yli 120 lehmän vastaajaa. Unelmatilanteet ovat hyvin tavoitteellisia ja 
toivotaan että maidontuotannolle on edellytyksiä jatkossakin. Lähes kaikki alle 35 
vuotiaat keskittyvät vahvasti maidontuotantoon tulevaisuudessakin eli vastanneet 
nuoret ovat sitoutuneita alaan.  

Työn sitovuuden vähentämiseksi nuoret yrittäjät lisäisivät peltourakointia, rehuviljan 
tuotantosopimuksia, yhteistyön lisäämistä, yksityistalouden palveluiden käyttöä sekä 
työvoiman palkkaamista. Alle 35-vuotiaista 50 % kokee peltoalan laajentamisen 
esteenä. Alle 35 v. rehut tehdään tulevaisuudessa luultavasti omilla koneilla, 
yhteiskoneilla tai osaurakoinnilla. Talousasioissa koetaan suurimmiksi kolmeksi 
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esteeksi tuotantopanosten hinnan nousu, se ettei investointi paranna kannattavuutta 
tai edellisten investointien jäljiltä on velkaa.  

Nuoria työn vastuut, työn luonne yksikön mahdollisesti kasvaessa ja yrityksen 
toiminnan hanskassa pitäminen tulevaisuudessa mietityttävät. Samassa vaiheessa 
monilla on myös perheenrakennusvaihe. Toisaalta vastauksissa todetaan että 
nuorena jaksaa. Alle 35 vuotiaiden työhyvinvointia lisää selvästi eniten se että työtä 
on sopivasti tekijöihin nähden sekä kunnossa olevat vastuut ja työnjaot, tekniikan 
käyttö, taloudellisen tilanteen hallinta ja työmäärän ennakointi.  

Normaali tuotannon byrokratia koetaan investoinnin esteeksi noin puolessa nuorten 
vastauksissa, kun taas 35 - 49 vuotiaat kokevat sen jo paljon useammin investointia 
estävänä. Alle 35 vuotiaiden byrokratian kuormittavuutta vähentäisi parhaiten 
paperien saaminen järjestykseen ja asiantuntijan työpanosta varmistamaan että 
tarvittavat asiat ovat tilalla kunnossa, lisäksi halutaan osata asioita paremmin myös 
itse ja kouluttautua. Alle 35 v. haasteina investoinnissa koetaan eniten 
kilpailuttaminen, ennakkosuunnittelu, laajenevan tilan sekalainen paperityö ja 
sopivien asiantuntijoiden löytäminen.  

Nuoret kokevat yleisen ilmapiirin investointeja kohtaan pääsääntöisesti myönteisenä 
tai välinpitämättömänä. Lähiympäristö suhtautuu myönteisesti tai sen kantaa ei 
tiedetä. Investointiasiantuntijan tai tiimin tukea pidetään erittäin tärkeänä. Alle 35 v. 
on suunnitteilla parsinavetan laajennuksia 3 kpl, uusi pihatto 3 kpl, sekä nuorkarjan 
tiloja ja kylmäpihattoja. Alle 35 vuotiaat tavoittelevat investoinnilla useimmin työn 
kevennystä, pientä lisätuottoa sekä helpotusta arkirutiineihin ja parannusta eläinten 
hyvinvointiin. Selkeitä kokoluokan muutoksiakin on tavoitteissa. Alle 35-vuotiaiden 
suurin osuus investoinneista on suunniteltu toteutettavaksi noin 3 vuoden kuluttua. 
Nuoret käyvät mielellään opintomatkoilla ja kouluttautuvat pienryhmissä. Avoimissa 
vastauksissa kotiapumahdollisuus varsinkin lypsyaikoihin edesauttaisi tilan 
kehittämistä. Alle 35 - vuotiaat vastaajat haluavat pitää yhteyttä toisiinsa kasvotusten, 
sosiaalisessa mediassa sekä kursseilla ja teemapäivillä.  

Mitkä asiat yhdistävät investointia suunnittelevia yrityksiä ja mitkä asiat ovat erilaisia 
investoivien tilojen kesken 

Yhdistäviä: Kohtuullinen peltotilanne, yrittäjämäinen asenne tilan kehittämiseen, oma 
aktiivisuus, verkostoituminen, yhteistyö, rohkeus ottaa seuraavia askeleita sopivalla 
tahdilla, tilalla jatkaja tiedossa, hyvä ammattitaito käytännön karjanpidossa ja 
asiantuntijoiden hyödyntäminen.   

Erilaisia: Koko ei ratkaise, rehuntuotannon toteutustapa (osalla perustuu omaan 
peltoon ja osalla mm. rehuntuotannon sopimuksia enemmän) 

Automaattilypsytilat verrattuna muihin lypsyjärjestelmiin 

Johtaminen koetaan automaattilypsytiloilla oleellisempana osana työtä kuin muissa 
lypsytavoissa, samoin delegoidaan vastanneista eniten tuotantotyötä tehtäväksi 
muille että johtamistyöhön jää aikaa. Automaattilypsykarjat käyttävät eniten 
asiantuntijoita johtamisen apuna ja keskittävät mielestään voimavaroja parhaiten 
oleellisiin asioihin. Automaattilypsytiloilla siedetään eniten riskejä ja epävarmuutta, 
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sekä yrityksissä luodaan toimintaverkostoa ja seurataan säännöllisimmin taloudellisia 
mittareita. Paras työnantajavalmius ja sopimusosaaminen ovat automaattilypsytiloilla. 
Putkilypsytilat käyttävät vähiten aikaa verkostotyöhön. Putkilypsytiloilla investoinnin 
läpiviennin koetaan muodostuvan raskaammaksi kuin muiden lypsytapojen 
yrityksissä (muita ryhmiä iäkkäämpiä yrittäjiä). 

Vahvasti maidontuotantoon tulevaisuudessa keskittyvät tilat  

Suurin osa vastaajista on iältään 35 - 49 v. 30 - 60 lehmän karjakoko on eniten 
edustettuna. Yli puolella on tällä hetkellä putkilypsyjärjestelmä. Rakennusten 
kuntoarvion perusteella korjaus- ja rakennustarpeita tulee tulevaisuudessa olemaan 
tässä vastaajaryhmässä. Unelmatilanteet ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen, 
jatkajaa tilalle toivotaan, työvoiman palkkaamisesta haaveillaan ja myös tuotannon 
laajenemisesta. Palkattu työvoima nousee esille sitovuutta helpottamaan, mikäli se 
vain on taloudellisesti mahdollista. Urakointipalveluiden käytön lisääminen ja töiden 
koneellistaminen koetaan työvoiman määrän hallinnan kannalta ratkaiseviksi asioiksi 
(työvoiman heikko saatavuus?).  

Maidontuotantoon vahvasti keskittyvät yritykset kokevat peltoalan investoinnin 
esteeksi mutta vain niukasti. Pellon raivaus, vuokraus kauempaa ja 
rehuntuotantosopimukset koetaan ratkaisuiksi rehun saannille, lähialueilla ei koeta 
olevan laajasti mahdollisuuksia vapautuvan peltoalan saamiseksi käyttöön. 
Osaurakointi kiinnostaa selvästi eniten rehun korjuutavoista. Edellisten investointien 
velka nousee koko kyselyä enemmän taloudelliseksi esteeksi investoinnille sekä 
korkeat rakennuskustannukset. 

Tässä vastaajaryhmässä työssä jaksaminen mietityttää eniten iän, terveyden ja 
työtaakan takia, toisaalta investoinnin koetaan voivan tehdä työstä mielekkäämpää, 
sujuvampaa ja vähemmän fyysisesti kuormittavaa. Asiantuntijoiden käytössä 
johtamistyössä voi olla lisäämisen varaa sekä töiden delegoinnissa ja 
työnantajataidoissa. Normaali tuotannon byrokratia kuormittaa. Suurella osalla on 
kokemusta EU-investointirahoituksen hausta, myös sopivien asiantuntijoiden 
löytämisessä investoinnin ympärille on ollut haastavaa.  

Vahvasti maidontuotantoon keskittyvät yrittäjät kokevat yleisen mielipiteen 
investoinneille koko kyselyä myönteisempänä. Lähiympäristön suhtautuminen on 
suurimmaksi osaksi myönteistä, ja lähiympäristön tunnelmat ovat paremmin tiedossa 
maidontuotantoon keskittyvillä vastaajilla kuin muilla. Verkostotyöhön ei ehditä 
käyttää tarpeeksi aikaa vastaajien mielestä. Investointia ei koeta liian raskaaksi 
toteuttaa mutta vain hyvin niukasti. Avaimet käteen –navetan rakentaminen 
kiinnostaa sekä itse rakennuttajana toimiminen. Asiantuntijan yhteydenpito koetaan 
tärkeäksi investoitaessa. Vastauksissa tulee moneen kertaan esiin riittävä vapaa-aika 
ja lomat. Rakennuskustannusten hallitsemiseksi halutaan hyödyntää olemassa olevia 
rakennuksia sekä tehdä tulevaisuuteen sopivia ratkaisuja ja kilpailuttaa tehokkaasti. 
47:tä maidontuotantoon keskittyjästä 21 suunnittelee uutta pihattoa, 9 parsinavetan 
laajennusta, 9 vasikkatiloja, 12 muuta mm. rehuvarastoja ja lantaloita. Investoinneista 
suurin osa sijoittuu toteutuessaan 2-3 vuoden päähän. 
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Yhteisnavetan työn sitovuutta vähentämään valinneet vastaajat 

16 vastaajaa ovat valinneet yhteisnavetan vaihtoehdoksi tuottaa maitoa. 1kpl alle 35 
vuotias, 10 kpl 35 – 49 vuotiaita ja 5 kpl 50 -65 v. Yhdeksällä vastaajalla on alle 20 v. 
työura ja 7 vastaajalla yli 20 v työura. Kiinnostusta yhteisnavetalle on kaikkien 
maakuntien alueilla. Suurin osa on pieniä tiloja mutta myös suurinta kokoluokkaa. 
Navetan kuntoarviot ovat keskimäärin 3 asteikolla 1-5. Yhteisnavettaa vaihtoehtona 
pitävät lisäisivät muutakin yhteistyötä ja urakointia sekä rehuviljan 
tuotantosopimuksia. 

Peltoala koetaan tässä vastaajaryhmässä vahvasti esteeksi, jonka takia 
yhteisnavetta osaltaan kiinnostaneekin. Taloudellisia investointia rajoittavia asioita 
ovat korkeat rakennuskustannukset tai ei ole mahdollista tehdä omaan 
toimintaympäristöön halutun kokoista yksikköä. Myös tuotantopanosten korkea hinta 
rajoittaa. Työtä tulisi olla sopivasti tekijöihin nähden ja talouden johtaminen hyvällä 
tasolla.  

Verkostotyöhön ei koeta käytettävän tarpeeksi aikaa, joka olisi kuitenkin oleellista 
yhteisnavetassa tai muussa yhteistyömallissa. Avaimet käteen- rakennustapa 
kiinnostaa. Uusi pihatto on monilla ajatuksissa, suurin osa suunnitelmista vasta yli 5 
vuoden päähän. Yhteisnavetasta kiinnostuneet voisivat osallistua mielellään 
alueellisiin tilaisuuksiin yhteisnavettamahdollisuuksiin liittyen. 

3 suurinta tilakokoluokkaa        

13 vastaajaa, painottuu nuorempiin, jokunen 50 - 65 vuotias. Karjan tuotokset ovat 
keskimäärin korkeampia kuin maan tuotosseurannan tuloksissa keskimäärin. 10 
automaattilypsytilaa, 2 lypsyasemaa ja 1 putkilypsy. Rakennukset ovat hyvässä 
kunnossa. Unelmatilanteissa nousee esille että maidosta saatava tuotto on oltava 
kohdallaan, että työlleen saa palkan, omavaraisuus, lisää lypsyrobotteja ja lisää 
peltoalaa. Sitovuutta vähentävät eniten työvoiman mitoittaminen sopivaksi, 
palkkatyövoiman käytön lisääminen ja rehuviljan tuotantosopimukset. Urakoitsijoita ja 
kotimaista työvoimaa käytettäisiin mieluiten. 2/3-osaa kokee peltoalan investoinnin 
esteeksi, rehuntuotantosopimuksia haluttaisiin tehdä, vuokrata peltoa kauempaa ja 
raivata peltoa. Omilla koneilla ja osaurakoinnilla toteutetaan rehunkorjuu mieluiten.  

Rakentamiskustannusten taso jarruttaa investointeja. Jaksaminen mietityttää 50 % 
suurten tilojen vastaajista. Taloudellisen tilanteen hallinta on selvä ykkönen 
parantamaan jaksamista, seuraavina ovat tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen, 
työtä sopivasti ja sekä tavoitteet selvinä. Työnantajataidoissa on parantamisen varaa 
samoin tuotantotyön delegoinnissa. Byrokratian kuormitusta vähentäisi asioiden 
entistä parempi osaaminen ja kouluttautuminen sekä asiantuntijan tarkistus että 
tarvittavat asiat ovat kunnossa. EU-rahoituksessa ympäristöluvan haastavuus 
korostuu isommilla tiloilla muita enemmän sekä sopivien asiantuntijoiden löytäminen. 

Ilmapiiri navettainvestointiin koetaan myönteisenä. Suurin osa tästä 
vastaajaryhmästä ei koe investoinnin läpivientiä liian raskaana. Suunnitteilla on uusia 
pihatoita 3 kpl, 2 pihaton laajennusta, 2 vasikkatiloja ja 1 hiehokasvattamo. 
Investoinnilla tavoitellaan useimmin oman terveyden säilymistä, lisätuottoa, 
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arkirutiinien sujuvuutta sekä eläinten hyvinvoinnin paranemista. Suuria tiloja 
kiinnostavat opintomatkat, investointiasiantuntijan yhteydenotto sekä 
investointiehdoista tiedottaminen. Avoimissa vastauksissa toivotaan että pankit 
kiinnostuisivat maataloudesta, pienille investoinneille saisi helpommin tukea sekä 
joustavuutta viranomaisten toimintaan. Vastanneet ovat kiinnostuneita tapaamaan 
toisiaan kasvotusten joko tilaisuuksissa, matkoilla tai erilaisissa ryhmissä. Näistä 
kukaan ei ollut vastannut sosiaalista mediaa.  

30 - 60 lehmää-kokoluokka     

37 vastaajaa. Työurat ovat vastaajien pisimmästä päästä. Unelmissa kirjoitettu paljon 
ajatuksia; toimeentulo kohtuullisella työmäärällä tulee esiin monesta vastuksesta ja 
myös tulevaisuuden suunnitelmia maatalouden suhteen on monilla vaikka unelmissa 
muutamilla on lopettaminenkin. Uudesta pihatosta haaveillaan monessa 
vastauksessa. Palkkatyövoimaa ja peltourakoinnin käyttöä haluttaisiin lisätä. Peltoala 
on investoinnin esteenä monella tilalla, johon pellonraivaus ja lähialueella vapautuva 
peltoala koetaan ratkaisuina. Osaurakointi ja yhteiskoneet ovat parhaiksi koetut tavat 
rehuntekoon (omat koneet vasta 3. sijalla).  

Monilla on velkaa edellisistä investoinneista. Jaksaminen mietityttää tässä 
kokoluokassa hieman suurten tilojen luokkaa enemmän (yli puolia). Työtä tulisi olla 
sopivasti tekijöihin nähden sekä vastuiden ja työnjakojen selkiyttäminen kunnossa. 
Tuotantotyötä voisi delegoida itseltä pois enemmän ja asiantuntijoiden käyttöä 
mahdollisesti lisätä. ”Paperit järjestykseen” nousee tässä kokoluokassa vahvasti 
esille osaamisen parantamisen lisäksi byrokratiasta puhuttaessa.  

Rakennussuunnittelusta pohditaan kenen näkemys toimivasta pihatosta onkaan 
oikea, voiko luottaa piirtäjään kun ei itse ole työskennellyt pihatossa? ProAgrian 
Oppimisnavetta-kokonaisuus voi osaltaan auttaa asiassa. Investoinnilla tavoitellaan 
eniten työn kevennystä ja eläinten hyvinvoinnin kohenemista. Investointiasioista 
tiedottaminen sekä asiantuntijan yhteydenotto edistäisivät maidontuotantoa Itä-
Suomessa ja omassa yrityksessä.  

Alle 30 lehmän karjat     

50 kpl eli puolet kyselyyn vastanneista kuuluu tähän kokoluokkaan. 50 - 65 v yrittäjät 
ovat eniten edustettuna. Kyselyn alimmat keskituotokset löytyivät tästä porukasta. 
Navetan kunto on keskimäärin 2,69 asteikolla 1 - 5. Unelmissa on tuotannon 
lopettaminen monella vastaajalla, toisaalta myös lehmien säilyminen edelleen 
terveinä ja tuottavina. Tässä ryhmässä maidontuotanto työllistää usein vain esim. 
yhden henkilön tai lisänä on maidon lisäksi muitakin tulonlähteitä.  

Työn sitovuuden koetaan helpottuvan työvoiman mitoittamisella sopivaksi ja 
lisäämällä urakoitsijoiden käyttöä peltotöissä. Yli puolet alle 30 lehmän karjoista 
kertoo, ettei peltoala ole investoinnin esteenä (onko tällä hetkellä reilusti peltoa 
suhteessa eläinmäärään vai eikö koeta esteenä jos ei meinata investoida?). Muita 
kokoluokkia enemmän taloudesta nousee esiin se, ettei investointi paranna 
kannattavuutta.   
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Jaksaminen mietityttää tilakokoryhmistä eniten alle 30 lehmän karjoissa, suurimpina 
tekijöinä ikä ja työmäärä. Työtä toivotaan olevan sopivasti ja yrityksen talous 
hallinnassa. Käytetään kokoluokista vähiten asiantuntijoita johtamiseen. Paperit olisi 
hyvä saada järjestykseen esim. tarkistuspalvelun avulla ja myös atk-osaamisessa 
koetaan olevan puutteita. Monilla ei ole kokemusta EU-investointirahoituksen 
hakemisesta. Yleinen ilmapiiri investointeja kohtaan on tasoissa myönteistä ja 
kielteistä. Lähiympäristön ajatuksista mahdolliseen investointiin moni ei ole tietoinen. 
Investointi koetaan raskaana toteuttaa. 25 vastanneesta alle 30 lehmän karjoista 
suunnitteilla on seuraavia: 10 uutta pihattoa, 5 parsinavetan laajennusta, 
lypsyjärjestelmän muutoksia, 3 uusia vasikkatiloja. Työn kevennys, oman terveyden 
säilyminen ja eläinten hyvinvointi motivoivat investointeihin. Moni haluaa pitää 
yhteyttä muihin yrittäjiin sosiaalisessa mediassa sekä kursseilla ja teemapäivillä. 
Myös Oppimisnavetta kiinnostaa. Alle 30 lehmän tiloilla on kohtuullisen paljon 
suunnitelmia toimintansa kehittämiseen, toivottavasti ne toteutuvat onnistuneesti! 

 

c. Havaintoja haastattelujen perusteella 
 

Haastatteluun pyrittiin saamaan mukaan potentiaalisia investoijia sekä sellaisia tiloja, 
joilla ulkoiset investointivalmiudet olisivat täyttyneet mutta investointia ei ole tehty. 
Suurimmalla osalla haastatelluista oli maatalousalan koulutus. Haastatellut tilat olivat 
kooltaan alle 30 lehmän tai 30 - 60 lehmän tiloja. Useimmat haastatellut kokivat 
karjan tuotostasossa olevan parantamisen varaa. 

Unelmatilanteita haastatteluista: ”Terveet ja hyvinvoivat lehmät lypsävät tankin 
täyteen. Itselle ja perheelle kohtuullinen toimeentulo. Eläkkeelle hyvissä voimissa. 
Helpotusta lypsytyöhön (robotti?). Työmäärän kohtuullisena pysyminen. Tila pärjäisi 
vielä tulevienkin sukupolvien aikana. Pientä rakennusten ja toiminnan kehittämistä. 
Mahdollinen kokoluokan muutos. ” 

Työn sitovuuden vähentämiseksi haastatellut tilat voisivat ajatella urakoinnin ja 
palkatun työvoiman käytön lisäämistä. Yhteistyön lisääminen tavalla tai toisella 
auttaisi työmäärän ja sitovuuden hallinnassa, tosin yhteistyökuviot eivät ole aina 
toimineet toivotulla tavalla. Urakoinnin hintojen koetaan nousseen eikä aina löydy 
sopivia tekijöitä oikeaan aikaan. ”Renkirenkaat” kiinnostavat monia.  

Haastatelluilla tiloilla pellon saatavuus koetaan pääosin melko hyväksi ja lähialueella 
vapautunee peltoa lähiaikoina. Joillekin yrittäjille vuokrataan peltoa helpommin kuin 
muille, joten verkostojen on hyvä olla kunnossa. Rehuntuotantosopimuksia on 
selvästi helpompi tehdä kuin ostaa tai vuokrata peltoa. 

Ei ole halua tai uskallusta ottaa velkaa ja riskiä investoimalla. Joku kertoo 
yksityistalouden vieneen rahaa paljon jossain vaiheessa ja epäillään rahoituksen 
saantimahdollisuuksia. Koetaan että osaava yrittäjä saa tilan toimimaan 
kannattavasti koosta tai lehmämäärästä riippumatta. 
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Omaa työhyvinvointia epäillään, jos alettaisiin hoitaa nykyistä suurempaa yksikköä. 
Nykyistä vapaa-ajan määrää ei haluta menettää suuremman yksikön pyörittämiseen. 
Suuremmalla tilalla kaikkea ei voi tehdä itse, jolloin tulee tarve osata delegoida ja 
suunnitella työtä eri lailla. Yksityiselämän harrastukset ja verkostot ovat asioita, joista 
kannattaa pitää kiinni. Investoinnin myötä saattaisi tekemisen laatu parantua ja 
kuormittavuus keventyä sekä fyysisesti että henkisesti. 

Työntekijöiden palkkaamiseen on maitoyrityksissä halua mutta myöskään 
haastattelujen perusteella henkilöstöjohtamistaitoja ei koeta vahvoiksi. Byrokratia ei 
varsinaisesti estä haastateltujen yrittäjien investointeja mutta tukea toivotaan sen 
kuormittavuuden vähentämiseksi. Byrokratian haastavuus voi osaltaan viedä 
innostusta sinänsä mieluisalta alalta. Byrokratian kiemuroihin ja esimerkiksi 
investoinnin ennakkosuunnitteluun yrittäjät tarvitsevat asiantuntija-apua, kenelle se 
sitten on yrityksen strategian ja suurempien linjojen mietintää ja kenelle alustavia 
laskelmia ynnä muita. Haastattelut heijastavat vahvasti myös sitä, etteivät kaikki 
maitoyrityksen hoitamiseen liittyvät asiat ole vielä hallussa uraa aloittavalla yrittäjällä, 
joten tukea ja apua tarvitaan että päästään hyvin liikkeelle. Investoinnin yhteydessä 
ja muutoinkin tilan pidossa haastatteluissa tuli ilmi että yrityskokonaisuuden 
hallitseminen on suurin haaste!   

Avoimuutta omien tekemisten suhteen, tiedotusta lähiympäristölle ja naapureille sekä 
etenkin positiivista otetta myös tilalta tarvitaan, ettei maatila muodostu epätoivotuksi 
naapuriksi. Tämä tuntuu olevan nuorilla yrittäjillä jo hyvin hallussa ja moni kertoikin 
saaneensa kannustavaa viestiä kyläläisiltä ja myös muilta viljelijöiltä. 

Haastateltu tila kertoi että yrityksen toiminnan kannalta yhteistyökumppaneiden 
ammattitaitoa on arvostettava ja hyödynnettävä täysimääräisesti. Investointi 
onnistuessaan koetaan hyvin palkitsevana yrittäjälle. Esimerkiksi automaattilypsyn 
tuoma ajankäytön joustavuus sekä kohentuvat eläinten olosuhteet ja yrittäjän 
työolojen ja laadun muuttuminen lisäävät työhyvinvointia. Vaikka investointi 
palkitsevaa olisikin, tulevaisuuden maatalouspolitiikan epävarmuus sekä nykyinen 
maatalouden kannattavuustilanne jarruttavat investointien aloittamista. Yrittäjät 
toivovat asiantuntijatahojen esittelevän heille erilaisia vaihtoehtoja ja tarjota yrittäjille 
mahdollisuuksia tutustua monenlaisiin erilaisiin ratkaisuihin mm. rakentamisen 
suhteen aivan kehityksen kärjestä sekä kertoa toimivista ratkaisuista.  

Asiantuntijoiden roolina on kulkea kehityksessä edellä ja toimia yrittäjän sparraajina 
ja vierellä varmistamassa oikeaan suuntaan kulkemista. Tiloilla voi olla tehtynä 
investointisuunnitelmia navetan piirustuksiin saakka mutta ne ovat jääneet jostain 
syystä toteuttamatta. Millaista tukea olisikaan kaivattu, jotta investointi olisi aikanaan 
toteutettu, jos kaikki edellytykset olisivat olleet olemassa yrityksen kehittämiselle 
onnistuneen investoinnin kautta?   
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3. Investoinnit sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta 
 

a.  Taustaa 
 

Investoinnit ovat välttämättömiä yritystoiminnan kilpailukyvyn säilyttämisen ja 
jatkuvuuden kannalta. 

Yrittäjät haluavat laajentaa toimintaansa mutta toteutus tehdään monesti 
käytännössä niin että lisää työtaakkaa syntyy. Rakennetaanko liian kalliisti vaikka 
korkeat rakennuskustannukset ovat olleet tiedossa jo pitkään? Pellon saatavuus 
vaihtelee paljon alueittain, kylittäin jne. mutta Itä-Suomalaiset peltokuviot ovat joka 
tapauksessa pirstaleisia ja monesti lohkot ovat kaukana tilakeskuksesta. Pellon 
saatavuutta voi olla hankala ennakoida, yrittäjän olisikin hyvä tuoda omia aikeitaan 
esille hyvissä ajoin, jolloin peltoalaa saattaisi tulla tarjolle. Pienellä osalla viljelijöitä on 
suuri osuus tilojen veloista, eli usein ne, joilla velkaa on, on sitä paljon.  

On hyvä olla olemassa viljelijän puolta pitävä taho, joka varmistaa 
tarkoituksenmukaisten ja sopivan hintaisten ratkaisujen hankinnan 
rakennusvaiheessa. 

Aloittavilla yrittäjillä on huomattu lähtevän liikkeelle silloin tällöin ”negatiivisen 
kehityksen kierre”, Esimerkiksi tehdään heikkolaatuista rehua, joka vaikuttaa 
edelleen maitotuotokseen ja kassaongelmiin, jaksamisongelmiin jne. Ensimmäiset 
vuodet yrittäjän rinnalla on usein tarpeen seurata tilannetta tarkkaan, ettei 
notkahduksia pääse syntymään tärkeässä vaiheessa. Jos alamäkiä tulee, niin niihin 
tulisi reagoida nykyistä nopeammin. 

Yhteistyötä tekevien tilojen on todettu pärjäävän parhaiten taloudellisesti sekä 
työmäärän hallinnan näkökulmasta. Tarvittaisiin nykyistä enemmän yhteistyön 
saattamista sanoista teoiksi esimerkiksi avointa keskustelua yhteistyön tarpeista ja 
tarjonnasta alueittain. 

Investointi voi olla myös sitä, että tehdään asiat paremmin olemassa olevalla 
peltoalalla ja karjalla. Myös oman osaamisen kehittämiseen kannattaa investoida ja 
panostaa ja sitä kautta saadaan lisää tuottoa yrityksestä. Yleisesti muiden alojen 
yrityksissä käytetään tuotekehitykseen, konsulttien ja asiantuntijoiden käyttöön 3-4 % 
vuotuisesta liikevaihdosta. Monella maatalousyrityksellä on hyvä mahdollisuus 
investoida nykyistä enemmän toiminnan kehittämiseen tätäkin kautta.   

Yrityksen hallitulla kasvulla ehditään varmistamaan yrittäjän osaamisen vastaavan 
kutakin tilannetta. Yrittäjällä pitäisi olla aikaa kasvaa yrittäjänä muutoksien tahdissa. 
Jos näin ei käy, investointi ei lähde käyntiin toivotulla tavalla etenkään kun tuotannon 
pitäisi alkaa toimia niin, että tuloja alkaa tulla ennakkosuunnitelmien mukaisesti. 
Tavoitteet tulisi asettaa pidemmän ajan päähän, mitä kohti maitotilaa ollaan 
kehittämässä, jolloin vältytään virheinvestoinneilta. Tämän ns. investointipolun 
mietintä on käytännössä usein haastavaa suhteessa mm. tukien ehtoihin (maltillinen 
kehittäminen vs. rahoitusehdot) 
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Onko sidosryhmillä ollut taipumusta kasvattaa investointia suuremmaksi kuin mitä 
yrittäjä itse olisi halunnut tai mihin on valmiuksia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia? 
Etenkin nuoret yrittäjät kokevat painostusta investointeihin vaikka olisi tulevaisuuden 
kannalta hyvä panostaa aluksi nykytuotannon kehittämiseen ja oman osaamisen 
kasvattamiseen. Rahoituksen investoinnille saa varmemmin, kun voidaan osoittaa 
että osaaminen maidon tuottamiseen on hyvällä tasolla. 

Osaamisen kehittäminen kaikilla tasoilla (koulutus, neuvonta, yhteistyö, viljelijät) on 
jalkautettava nykyistä tehokkaammin tiloille käytännön tekemisiksi saakka. 
Yksikkökokojen kasvaessa ja muutoinkin maidontuotannon jatkuvasti muuttuvassa 
tilanteessa olisi hyvä kääntää ajattelutapaa entistä enemmän elämäntavasta 
yrittäjämäiseen toimintaan. 

 

b.  Sidosryhmäkyselyn tuloksia 
 

Kaski-sidosryhmäkysely toteutettiin syksyllä 2014. Kysely lähetettiin 336 sidosryhmän 
edustajalle, lopullisesti vastauksia saatiin 58 kappaletta. Vastaajat jakaantuivat 
aluittain niin, että 57 % vastaajista oli Pohjois-Savosta, 32 % Etelä-Savosta ja 33 % 
Pohjois-Karjalasta. Vastaajista 25 % oli maaseutuhallinnon, 14 % rahoituksen ja 11 
% muun asiantuntija-alan edustajia.  

Kysyttäessä, miten investointeihin kannustettaisiin parhaiten, 19 % vastasi tilatason 
tavoitteet ja laskelmat parhaaksi kannustusmuodoksi. Tämän lisäksi vastaukset 
jakaantuivat alan sidosryhmien laaja ja johdonmukainen yhteistyö (18 %) sekä yleiset 
navettaretket ja avoimet ovet (19 %). Avoimiin vastauksiin oli listattu kannustaviksi 
toimenpiteiksi muun muassa turhan byrokratian karsiminen, tilakohtainen neuvonta 
sekä kannattavuuden parantuminen.  

Vastaajien mukaan yrittäjät motivoituisivat parhaiten investointipolku – tyyppisestä 
investointipalvelusta, jossa koko visio kuvattaisiin selkeästi. Muita vaihtoehtoja 
vastaajien mukaan voisivat olla investointitiimi (19 %) ja rakennuttamissuunnittelu ja 
kilpailuttaminen. Benchmarking sekä sidosryhmien ryhmäkeskustelu saivat 
molemmat 15 % vastauksista.  

Vastaajien mukaan yrittäjät tarvitsevat eniten apua investointinsa kanssa 
johtamisessa, rahoituslaskelmissa sekä lupabyrokratiassa. Niin ikään apua tarvitaan 
myös pellon ja eläinten hankinnassa.  

Investoinnit saadaan onnistuneesti liikkeelle moninaisin keinoin. Avoimista 
vastauksista poimittuna seuraava tiivistelmä kuvaa tilannetta melko hyvin: 
”Suunnitteluvaiheessa täytyy osata olla realistinen, eikä tehdä laskelmia vain pankkia 
varten tai siksi, koska ne on pakko tehdä tukihakemuksen liitteiksi. Hyvä suunnitelma 
tarkoittaa sitä, että myös suhdannemuutoksiin (esim. maidon hinnan lasku) on osattu 
varautua ja pohdittu, miten tila selviää sellaisesta tilanteesta. Suunnitelmista pidetään 
kiinni.”  
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Kyselyssä kysyttiin myös sitä, millaisena sidosryhmän edustajat näkevät ProAgrian. 
Vastaajien mielestä ProAgria on luotettava ja yhteistyökykyinen sekä 
asiakaslähtöinen kumppani. Toisaalta taas ProAgria nähdään vanhanaikaisena ja 
kankeana.   

Kysyttäessä hankkeitten vaikutusta alueen maidontuotannon kilpailukykyyn vastaajat 
totesivat, että vaikutusta on kohtalaisesti (53 %).  Itäsuomalaisen maidontuotannon 
nähtiin kehittyvät tulevaisuudessa ja nimenomaan yksiköitten keskittymisen kautta. 
Toisaalta osa uskoi myös yhteisyritysten lisääntyvän. Kuitenkin, kun vastaajilta 
kysyttiin, uskovatko he 35 lehmän maitotilayrityksen tuottavan maitoa 
kustannustehokkaasti vuonna 2020, vastaukset ovat melko hajanaisia. Osan 
mielestä tämä onnistuu selkeästi ja osa tyrmää ajatuksen täysin. Pääasiassa ajatus 
saa kuitenkin positiivisen vastaanoton.  

Lisäinvestointien esteiksi vastaajat summasivat maatalouspolitiikan epävarmuuden, 
yrittäjäominaisuudet, yleiset asenteet sekä kilpailun viljelymaasta. Myös 
rakennuskustannukset nostettiin esille.  

 

c.  Kehittämisen askelmerkkejä 
 

Maidonhinnan yllättäviin vaihteluihin vastaajat toteavat, että yrittäjät tarvitsevat apua 
budjetoinnissa sekä kassan hallinnassa. Lisäksi myös henkinen tuki ja ”vinkit 
kustannusjahtiin” nostettiin esille.  

Sidosryhmät toivoivat toisiltaan muun muassa avointa yhteistyötä, teemapäiviä, 
henkilökohtaista näkyvyyttä ja aktiivista yhteydenpitoa. 

 

4. Kehittämistoimenpiteet maitoyrityksissä 
 

Maitoyritysten polarisaatio toiminnaltaan erityyppisiin tiloihin on väistämätöntä. 
Kaikilla maidontuotannon yritystyypeillä on erilaisia kehittämistarpeita sekä 
tilakohtaisia yksilöllisiä kehittämistarpeita ja kohteita. 

 

Pellon saatavuuden kartoittaminen esim. lopettavat ja tuotantosuuntaa vaihtavat 
maatilat vs. jatkavat maitoyritykset. Pellonraivauksen järkevyys ja mahdollisuudet on 
selvitettävä tapauskohtaisesti. Tukipolitiikasta huolimatta peltoja hyödynnetään 
tuotantoon tehokkaasti ja kaikille osapuolille tasapuolisesti.  

Rehuntuotantotavat ja mallit: kuinka saadaan eläimille laadukasta rehua vaikka pellot 
eivät olisikaan tilan omassa tukijärjestelmässä. Esimerkkinä rehuosuuskunta-
toiminta.  
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Pellon siirtymistä tuotantoon panostaville tehostettava ja viljelystä luopuville tarjotaan 
mahdollisuutta tulla osakkaiksi yhteiseen yhtiöön laaturehun tuottajina. 
Pellonomistajat antaisivat näin peltoalaansa ja tietotaitonsa viljelyssä yhtiön käyttöön 
ja samalla säilyy yrittäjän maanviljelijän identiteetti. Jo olemassa olevien 
yhteistyöryhmien edustajien kesken voitaisiin miettiä, olisiko näiden kesken 
mahdollista ottaa käyttöön yhteistyön ns. toinen taso.  

Yhteistyön kehittämisen tukeminen, avointa keskustelua tarpeista ja tarjonnasta 
esimerkiksi alueittain tarvitaan. Näin kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan 
paremmin esim. pellon ja urakointipalvelujen suhteen.  

Yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen. Yhteistyö nähdään jatkossakin 
menestymisen avaintekijänä. Hyvät johtamisominaisuudet omaavat tilat voivat 
kasvaa oman toimintaympäristönsä ulkopuolelle, esim. ostetaan tila yhteisesti ja 
kehitetään sen toimintaa laajemmalle bisnesmaatalous- pohjalta. Paikallinen 
yhteistoiminta resurssien riittävyyden kannalta perustettuna on järkevää ns. 
työssäkäyntialueen sisällä. Yhteisnavetta on mahdollista perustaa myös esimerkiksi 
kasvinviljelytilan kanssa. Myös kuluttajien osaomistus maitotilaan voi olla 
tulevaisuudessa todellisuutta. Suuremmat tilat käyttävät omia koneita usein pieniä 
enemmän, joten toimintaedellytyksiä nykyistä useammille koneasematyyppisille 
ratkaisuille voisi olla olemassa. 

Jaksamisen edistäminen ja työhyvinvointiin panostamisen toimenpiteet. 
Henkilöstöjohtamisen tason nostaminen ja myös itsensä johtaminen on muistettava. 
Työn tekemisen toimivat prosessit auttavat jaksamaan – hyvinvointi ja jaksaminen 
syntyvät pääosin työstä itsestään. ”Tehdasajattelu” – ja sitäkin kautta selkeät 
prosessit voivat helpottaa töiden organisoinnissa. Tilan byrokratia on iso vyyhti 
hallittavaksi. Byrokratiaa on otettava jatkossa hallintaan uusien palveluiden kautta – 
esim. byrokratian ”suomennusapu” ja tarkistuspalvelua että kaikki tarvittava on tilalla 
kunnossa, on kehitettävä. Fyysisen rasituksen vähentämiseen voidaan hyödyntää 
teknologiaa ja automatisointia. Fyysisestä kunnosta, omasta hyvinvoinnista ja 
työkyvystä huolehtiminen on ensiarvoista.               

Talouden johtaminen erityisesti investoinnin aikana. Kassabudjetointi voitaisiin ottaa 
työkaluksi nykyistä useammalla tilalle, sekä taseen merkitys – (kannattavuus, 
vakavaraisuus, maksuvalmius) tulee tiedostaa. Seurataan myös toteutunutta 
taloudellista tulosta. Taloudellinen tilanne muodostuu pohjimmiltaan tuotannosta 
mutta tuotantomittarien seuraamisesta on siirryttävä koko ajan enemmän kohti 
yritysjohtoa, taseet ja tilinpäätökset eivät aina yksin riitä riittävän laajan 
kokonaisuuden hahmottamiseen. Niiden lisäksi on samaan aikaan huomioitava 
monia muitakin asioita kuten henkilöstön toiminta ja osaaminen, talouden järjestelmät 
ja reagoidaanko toimintaympäristön muutoksiin oikein. Taloudellisesti menestyvien 
tilojen hyvät käytännöt olisi hyvä saada leviämään muidenkin tilojen keskuudessa 
esim. benchmarking-toiminnan avulla. (13% tiloista kannattavuuskerroin on yli 1)  

Tuotantotalouden lisäksi tarkastellaan taloudelliset resurssit ja reunaehdot 
investointeihin nähden. Millaisella prosessilla saadaan tuotanto kannattavaksi? 
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Strateginen johtaminen, eli tilan asemointi toimintaympäristöönsä. Enenevässä 
määrin tilan tulos tehdään tai myös menetetään strategisten valintojen kautta. 
Strategian toteutuminen käytännön tekemiseksi saakka on varmistettava. 
Yritystoiminnan riskit on hyvä tiedostaa realistisesti esim. pienryhmissä.  

Päivästä ja kuukaudesta toiseen selviytyminen voi käydä tilan talouden ja henkisien 
voimavarojen päälle, pidemmälle ajoittuvat tavoitteet motivoivat. 

Investointipolun mietintä suhteessa mm. tukien ehtoihin (maltillinen kehittäminen ei 
aina saa rahoitusta ja investointitukien hakuajat vaihtelevat ym. lyhytjännitteisyys)  

Tilan kokonaisuuden hallinta on suuri haaste maitoyrityksissä sekä asiantuntijoiden 
toiminnassa, koska toisaalta tulee olla syvää tietämystä toiminnan eri osa-alueilla ja 
kumminkin tulisi osata katsoa asioita kokonaisuuden kannalta. 

Sopivien asiantuntijoiden löytäminen investoivan tilan ympärille. 
Sidosryhmäyhteistyön tekemisen hyödyt asiakkaalle näkyviksi. Yhteistyötä on 
tarpeen tiivistää ja luoda systemaattisia toimintatapoja. Sidosryhmien keskinäinen 
ymmärrys, kuka tekee mitäkin ja missä vaiheessa investointia. Asiakasvastaava ja 
investointivastaava pitävät tiiminsä kanssa huolen että tarvittavat asiat hoituvat ja 
oikeat henkilöt ovat niitä tekemässä oikeaan aikaan.   

Sopimusosaamisen parantaminen ja siihen liittyvien asioiden tiedostaminen. Muun 
muassa rehuntuotantosopimuksia olisi hyvä alkaa miettiä investoinnin yhteydessä 
liiketoiminnan ja strategian kautta eikä vain siksi että ne on oltava tehtynä. 
Kilpailuttamisen osaaminen ja vastuut, työsopimukset, yhteistyösopimukset, 
hankintasopimukset jne. Esimerkiksi ”sopimuspakki” voitaisiin muodostaa alan 
toimijoiden kanssa yhteistyössä.  

”Paperit järjestykseen” ja byrokratian kuormittavuuden vähentäminen. 
Tarvittavien asioiden hoitaminen on tehtävä helpommaksi uudenlaisten palvelujen ja 
tarkistuslistojen kautta. Uusia teknisiä ratkaisuja ja ohjelmia – esim. keskitettyjen 
järjestelmien käytön lisääminen, jolloin tieto on aina tallessa ja järjestyksessä ns. 
sähköinen työpöytä. Sitoutunut asiantuntija vastaa tilan tarpeisiin – esimerkiksi 
asiakasvastaavatoiminnan kautta. 

Työmäärän hallinta ja ennakointi, simulointi ja kartoittaminen miten mikäkin 
teknologinen tai esimerkiksi ruokinnan ja peltoviljelyn ratkaisu vaikuttaa työmäärään. 
Investoinnin suunnittelun yhteydessä olisi hyvä katsoa kuinka oma toimenkuva 
muuttuu investoinnin myötä. Oma sekä yrityksen henkilöstön osaaminen täytyy 
arvioida realistisesti. Ammatillisen osaamisen parantaminen ja ylläpito auttaa 
näkemään oman yrityksen kokonaisuutta paremmin ja luo uusia ideoita ja innostusta 
työhön. 

Benchmarking ja muu toisilta oppiminen, myös muilta aloilta ja 
tuotantosuunnilta. Kuinka sinä olet ratkaissut asian niin että se toimii tai missä minä 
olen onnistunut? 

Johtamisosaaminen ja asenne ratkaisee paljon. Vastuualueiden ja työnjaon 
selkeyttäminen. Kaikenkokoisissa yrityksissä on hyvä olla vastuualueet, mutta 
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toisaalta vastuualueiden pitää myös keskustella keskenään että ne toteuttavat 
yhdessä sovittua päämäärää eivätkä ole toistensa pullonkauloja. 

Henkilöstöjohtaminen. Rekrytointi ja etenkin henkilöstöjohtaminen siitä eteenpäin 
kun työntekijä on löytynyt. Kuinka työntekijöiden kanssa toimitaan onnistuneesti ja 
tärkeää on myös itsensä johtaminen. Yrittäjästä esimieheksi – investoiville tiloille on 
hyödyllistä saada henkilöstön kanssa toimimisen käytännöt toimiviksi. 

Eri sidosryhmätahojen välisen yhteistyön lisääminen tilan hyödyksi. Eri 
sidosryhmien tehtäviä investoivan tilan kanssa selkiytetään niin että jako on selvillä 
sekä tilalle että eri sidosryhmien edustajille. Ihannetilanteessa ei tehdä päällekkäisiä 
palveluja ja kaikki osapuolet tietävät oman roolinsa investoinnissa. 
Sidosryhmäverkoston on sovittava, mikä taho pitää kasassa sidosryhmien toiminnan 
kokonaisuutta. Toimintaa pyritään luomaan jatkossa valtakunnallisesti 
yhdenmukaiseksi mutta jättää varaa tilakohtaiselle räätälöinnille. ProAgrian ja 
sidosryhmien on yhteistyössä pidettävä nykyistä paremmin huolta investoinnin 
jälkeisestä toiminnasta käyttöönoton jälkeen. 

Tehdään asiat paremmin olemassa olevalla peltoalalla ja karjalla. Toimintaan voi 
investoida myös esimerkiksi oman osaamisen kasvattamisen kautta tai 
maltillisemmilla parannuksilla yrityksen toiminnassa ja puitteissa. 

Urakoinnin ja työvoiman saatavuuden selvittäminen ja parantaminen alueellisesti. 
Työvoimahallinnon ja muiden kanavien roolin selvittäminen maitoyritysten työvoiman 
haussa sekä työvoiman kouluttamisessa maatiloille. Alaa pitää edelleen tehdä 
tunnetuksi ja houkuttelevammaksi työpaikaksi, että kasvaville tiloille on 
tulevaisuudessa työntekijöitä.  

Kaikenkokoisten tilojen kannustaminen ja kehittämisen tukeminen on tärkeää. 

 

 

a. Vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia maitoyrityksissä 
erityisesti investointeja ajatellen 

 

Vahvuudet (sisäisiä) 

sitoutuminen työhön  

usko yrittämiseen ja 
maidontuotantoon 

eläinten hyvinvointi 

yhteisyrittäminen 

hyvä ilmapiiri 

monipuolinen tuotanto 

Heikkoudet (sisäisiä) 

jaksaminen (henkinen ja fyysinen) 

talouden hallinta 

monipuolinen tuotanto 

ei tunnisteta riittävän hyvin strategiaa ja 
johtamistyötä 

työnjako ja vastuualueet epäselvät 
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Mahdollisuudet (ulkoisia) 

uudet tukijärjestelmät 

vapautuva peltoala 

kuluttajakysynnän monipuolistuminen 

yhteistyön lisääntyminen 

 

Uhat (ulkoisia) 

maidon hinta 

uudet tukijärjestelmät 

lisääntyvä byrokratia 

työvoiman heikko saatavuus 

 

b. Kehittämiskohteita 
 

Kaikille maitoyrityksille: 

strategia 

satotasojen parantaminen ja pellon 
saatavuuden kartoittaminen 

jaksamisen ja työhyvinvoinnin 
parantamisen toimenpiteet 

talouden johtaminen 

sopivat asiantuntijat yritykselle 

 ”paperit järjestykseen” ja byrokratian 
kevennys 

sopimusosaamisen lisääminen 

työmäärän hallinta ja ennakointi 

 ammatillisen osaamisen parantaminen  

benchmarking 

johtamisosaaminen 

henkilöstöjohtaminen 

 sidosryhmien yhteistyön konkretisointi tilan 
hyödyksi 

yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 
esim. alueellisesti 

työvoiman ja urakoinnin saatavuus ja 
mahdollisuudet 

 

Sukupolvenvaihdosyrityksille: 

strategia 

henkilöstöjohtaminen 

henkinen ja fyysinen hyvinvointi 

talouden johtaminen 

yrittäjäominaisuuksien kartoittaminen 

tukiverkosto sidosryhmien taholta sekä 
vertaisryhmätoiminta 

benchmarking 

yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 

ammatillisen osaamisen kartoitus ja 
parantaminen 

johtaminen ja työnantajataidot 

työvoiman saatavuus 
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Kasvavat ja kehittävät yritykset:  

Strategia 

Johtamisosaaminen 

Yhteistoimintamahdollisuudet 

benchmarking, toiset maatilat sekä muun 
alan yritykset 

henkilöstöjohtaminen 

työmäärän hallinta 

Yhteistoimintayrityksille:   

strategia 

sopimusosaaminen 

yhteistyön lisämahdollisuudet  

pellon käytön eri vaihtoehdot 

työmäärän ja osaamisen resursointi, 
henkilöstöjohtaminen 

johtamisosaaminen 

henkilöstöjohtaminen 

 

5. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 
 

a. Hankkeen aikana olleet sidosryhmätilaisuudet ja niistä havaittuja 
kehittämistä vaativia asioita 

 

avainsanoina: ennakointi, varmuus, valinnat, verkostot 

Toimitaan yhteisessä viitekehyksessä asiakkaan ympärillä ja pidetään yrittäjä 
nykyistä tiiviimmin mukana investointiprosessissa. Erityisesti nuorten yrittäjien 
on tärkeää kasvaa yrityksen johtamiseen ja investointeihin. 

 

Havaintoja ja kehitettävää sidosryhmien toiminnassa ja yhteistyössä 
investoinnin aikana: 

Kokonaisuuden hallitseminen on oleellista onnistuneessa investoinnissa – sekä 
osaamisen varmistaminen yrityksen henkilöstössä. Tilan strategiaa ja 
investointipolkua on mietittävä huolellisesti. Yrittäjät kaipaavat apua ja neuvoja 
siihen mitä tehdään itse ja mitä ulkoistetaan. 

Investointisignaaleja on saatava liikkumaan nykyistä sujuvammin sidosryhmien 
kesken, sen käytännön toteutumiseen tarvitsemme vielä lisäeväitä. 

Investointiprosessin kokonaisuuden kasassa pysymiseksi laaditaan yrittäjän ja 
sidosryhmien avuksi ns. investoinnin ”lukujärjestys”. Investointi pitäisi paloitella 
pienemmiksi palasiksi mitä kannattaa tehdä missäkin vaiheessa. 

Asiantuntijoiden näkyvyys ja saatavuus koettu ajoittain huonoksi – tavoitteena 
oikea henkilö oikeaan paikkaan yrittäjän hyödyksi. 

Talouden mittarien ja riskien hallinnan ymmärrystä olisi kasvattava investoiville 
yrittäjille. 
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Tilan on lähdettävä toimimaan investoinnin jälkeen hyvin ja sidosryhmien on 
oltava tämän tavoitteen tukena vahvasti. Tuotantoprosessien toimiminen on 
kaiken pohjana ja vaikuttaa suoraan yrityksen talouteen. Tilannetta on 
seurattava käyttöönoton jälkeen tuotannon mittarien ja talouden osalta tiiviisti 
asiakkaan kanssa.   

Sidosryhmät olivat kyselyssä kriittisempiä pienempien tilojen pärjäämisen 
suhteen tulevaisuudessa kuin yrittäjät itse. Ratkaisut ja toimintatavat sekä 
strategiat ovat aina tilakohtaisia ja näin vaihteluakin tilojen menestymisessä on 
todella paljon.  

 

b.  Sidosryhmätoiminnan kehittämisen toimenpiteet 
 

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia tiloille ja myös sidosryhmille jaettavaksi 
kuinka investointeja on viety läpi onnistuneesti. 

”Yrittäjä uskoo parhaiten toista yrittäjää”  

Jatkuva yhteydenpito tarpeen sidosryhmien kesken, ettei tule turhia 
päällekkäisyyksiä. Eri palveluita on nivottava sujuvasti yhteen. Esimerkiksi 
yhteiset ajantasapäivät sidosryhmille navettaprojekteista, jolloin 
kokonaiskäsitys investoinneista paranee, voisivat parantaa yhteistyötä. Navetta-
avajaisten yhteydessä voitaisiin systemaattisesti järjestää 
sidosryhmätapaaminen, jossa vaihdetaan ajatuksia yrittäjän ja sidosryhmien 
kesken sekä varmistetaan työn jatkuminen navetan valmistuttua.  On 
tarpeen rakentaa maitotoimijoiden systemaattinen yhteistyömalli, jonka 
yhtenä käytännön tekemisenä voisi olla esimerkiksi investointiasiakkaiden 
asiakasvastaavien säännölliset tapaamiset.  

Päätösten varmuus kasvaa sitä myötä kun yrittäjällä on hyvä oma tuntuma 
mahdollisesti asiantuntijoiden tukemana yrityksen taloudesta, sekä seuranta 
pankeille päin. 

Investoinnin alussa voitaisiin kokeilla navettahankkeen esittelytilaisuutta 
lähinnä alan kaupallisille toimijoille alkusuunnitteluvaiheen jälkeen. Näin 
saadaan projektista avoin ja sen raamit ovat avoimesti tiedossa. Tilaisuus antaa 
yrittäjälle lisää eväitä hillitä tilalle myytyjen budjetin ylittävien ja mahdollisesti 
suunnittelemattomien ratkaisujen hankintaa.  

Sidosryhmätoimijoiden jatkuva uusiutuminen ja joustavuus muuttuvien 
tilanteiden mukaan ovat koko ajan oleellisempaa, koska asiantuntijoiden 
osaamisen pitäminen ajantasaisena on todellinen haaste. Sidosryhmien yhteiset 
tapaamiset ja tiedon jakaminen niissä yhtenäistävät osaamista. Uusi tieto on 
saatava nykyistä nopeammin jalkautumaan yrityksiin tekemisen tasolle saakka.  

Hankkeen tuloksia ja sidosryhmäyhteistyötä on käytetty ProAgrian 
investointipalvelun kehittämisessä. Investointipalvelu on oleellista saada 
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toimimaan yhtäläisenä koko maassa ja myös siihen liittyvä sidosryhmien kanssa 
tehtävä työ pitäisi saada tiiviimmin konkreettiseksi toiminnaksi. Uusia 
innovatiivisia navettaratkaisuja on tarpeen kartoittaa tulevaisuudessa sekä 
rakentamisen että muun muassa uusien yhteistyötapojen suhteen. Erilaisilla 
tiloilla on hyvin toisistaan eroavia tarpeita mm. koulutukselle, asiantuntijatyölle ja 
viestinnälle. Tämäkin on yksi väistämättömältä vaikuttavan maatilojen koon 
polarisaation luoma haaste tulevaisuudessa sekä yrityksille että kaikille samalla 
alalla toimiville tahoille. 
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KARTOITUSVAIHE                                                             
( 3 VUOTTA ENNEN INVESTOINTIA)

SUUNNITTELUVAIHE                                                                           
( 2,5-1 VUOTTA ENNEN INVESTOINTIA) INVESTOINNIN TOTEUTUS

INVESTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO                               
(1-2 VUOTTA)

ProAgria

tulevaisuuskeskustelu, tuotannolliset, 
aineelliset ja taloudelliset resurssit ja 
mahdollisuudet, yhteistyöverkosto, 

ympäristöluvan edellytykset, rakentamisen 
toteutustapa ja kustannusvaikutukset, 

kehittämishankkeet

investointitiimi, prosessin aikataulutus, 
liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat,  

ympäristölupahakemus, rahoitushakemus, 
pankkikeskustelut, tilipalvelut ja verosuunnittelu, 

rakennussuunnittelu ja paikkakohtainen 
kustannusarvio,  kilpailuttaminen, 

tuotannonsuunnittelu, EU-tukineuvonta,             
Kasvu-paketin läpikäynti ja toimenpiteet

rakennuttaminen,                                         
rakentamisen aikataulutus ja 

kustannusseuranta, 
pääsuunnittelu,työnjohto, 

rakentamisilmoitukset verottajalle/ 
tilipalvelut ja  maksatukset,           

tuotantoneuvonnan Kasvu-paketti

tilipalvelut (tulosanalyysit), 
tuotosseuranta,tuotannon ohjaus,  ruokinnan 

ohjaus, Kasvu-paketin päivittäminen,                 
Neuvo-palvelut

pankki alkukeskustelu
alustava rahoituslupaus ja vakuustarkastelu, 
luottopäätökset, valtion takaus, hankkeen 

väliaikaisrahoitus ja lyhennysten aikataulutus

informointi rakennusaikana, 
mahdolliset muutostarpeet 

rahoitukseen ja/tai 
lyhennysaikatauluun

tilinpäätökset investoinnin jälkeen, tuotannon 
ja talouden toteutumisen seuranta

Faba
INTO-palvelut, eläinten lisäyksen toteutus, 

toimivien työtilojen varmistaminen
jalostussuunnittelu

AVI /kunnan 
ymp.viranomainen

lausuntopyynnöt ja ympäristölupa, 
naapurikuuleminen

lupaehtojen noudattaminen ympäristöluvan seuranta

ELY
yksikkökustannuslaskenta, ympäristölupalausunnot, 

investointituet
maksatukset lopputarkastus

kunnan 
rakennusvalvonta

rakennuslupa, paloviranomaisen lausunto katselmukset lopputarkastus

verottaja
hakeutuminen ALV- kuukausimenettelyyn 

viimeistään 30.9. rakentamista edeltävänä vuonna
rakentamisilmoitukset, ALV-

ilmoitukset, työnantajasuoritukset
todistus rakentamisilmoituksista, 

kiinteistöveromuutokset
kunnan 

maaseutuhallinto
paikallisten kehitysnäkymien arviointi EU- ja kansallisten tukien maksatus

lomituspalvelut
informointi hankkeesta, resurssien ja osaamisen 

varmistaminen

eläinlääkäri
eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, 

terveystodistukset, NASEVA

eläinsuojeluvalvonta, hygieniatarkastukset, 
hyvinvointitukien tarkastukset, 

terveydenhuoltosuunnitelmat, tarttuvien 
tautien valvonta, muut EU- tarkastukset ja 

näytteenotot

sorkkahoitaja toimivien työtilojen varmistaminen

meijeri
kehittämisneuvonta,                                                       

opintomatkat ja kehittämispäivät
 tilasäiliön hankinta

maidon laadun varmistaminen, 
säilörehun laatu

maidon laadun varmistaminen,                 
säilörehun laatu, 

rakennussuunnitteluavustuksen maksatus

teurastamo
toimitettavien eläinmäärien muutokset,         

lastaustilojen muutostiedot

vakuutusyhtiö
MYEL ajantasalle, työntekijä-ja talkoovakuutukset,        
palo- ja vahinkovakuutukset, oikeusturvavakuutus, 
henkivakuutus,  muu vapaaehtoinen vakuutusturva

vakuutusturvan päivittäminen

sähköyhtiö
sähköverkoston muutostyöt, sulakekoon muutos, 

varavoima
sähkön laadun varmistaminen

tietoliikenne yhteyksien toimivuuden varmistaminen
veden toimittaja veden saannin ja laadun varmistaminen

jätehuolto jätehuoltosuunnitelman päivittäminen rakennusjätteen käsittely
tiekunnat tieyhteyksien tarkistaminen tieyksiköiden päivittäminen
naapurit yhteistyömahdollisuudet, tilusjärjestelyt avoin tiedottaminen hankkeesta avoimet ovet ja muu yhteydenpito

vuokranantajat 
(pelto)

lisäpeltoalan hankintamahdollisuuksien 
selvittäminen

 sopimusten jatkaminen, uudet sopimukset, 
lannanlevitysalojen sopimukset ja rajoitukset

vuokrien maksu ajallaan

urakoitsijat palveluiden ulkoistamismahdollisuudet 
palveluntuottajien hankinta,                                      

palveluiden hankintasopimukset
maksujen aikataulutus

rakentamispalvelut
maaperätutkimus, työvoima,                               

osaurakoinnit, sopimukset
rakennustyö

käyttöönoton varmistaminen             
takuuaikainen huolto  
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6. Yhteenveto 

  
Vuonna 2020 Etelä-Savossa keskilehmäluvun ennustetaan olevan 43, kun ennuste 
koko maassa on 52 lehmää (TNS Gallup). Meijerimaitomäärän ennustetaan 
vähenevän Etelä-Savossa 8 % (TNS), kun koko maassa sen ennustetaan pysyvän 
samana tai nousevan hiukan. Etelä-Savon viljelijät ovat keskimäärin melko iäkkäitä, 
joten nuoria yrittäjiä tarvitaan jatkamaan maidontuotantoa. TNS Gallupin mukaan 
Etelä-Savossa suunnitellaan navettainvestointeja muuta Suomea harvemmin. 
Samassa tutkimuksessa selviää että tilan toimintaa ja kehittämistä jarruttavia tekijöitä 
on eniten juuri lehmälukua kasvattavilla tiloilla, niiden haasteiden voittamiseen 
kannattaakin suunnata voimavaroja. Yrittäjien henkinen jaksamisen koetaan Etelä-
Savossa parempana kun koko maassa keskimäärin.  

Kasvun esteiden selvityshanke Etelä-Savon maitoyrityksissä (Kaski) vastaa osaltaan 
kaikkien sidosryhmien yhteiseen huoleen siitä, ettei maidontuotantoon ole investoitu 
niin paljon kun voisi olla mahdollista. Hankkeessa on selvitetty investointien esteitä 
kyselyllä ja haastatteluilla viljelijöille sekä sidosryhmäkyselyllä. Myös alalla toimivien 
sidosryhmien yhteistyötä on viety eteenpäin.  

Maitoyrittäjän näkökulmasta investoinnit ja tilan kehittäminen näyttäytyvät 
ainutkertaisina työuran aikana, joten niihin tarvitaan osaavaa asiantuntija-apua 
tueksi. Yrityksen talous ja työmäärä koetaan kuormittaviksi asioiksi ja näiden hyvä 
hallinta onkin suuri voimavaroja ylläpitävä tekijä. Tulevaisuudessa tulee olemaan 
entistä enemmän tarvetta myös yhteistyön lisäämiselle ja sen uusille muodoille. 
Byrokratian ja tilakokonaisuuden hallintaan kaivataan lisätyökaluja ja osaamista. 
Yrityksen toimintaa kannattaa kehittää myös jo olemassa olevien kehysten sisällä ja 
kaikille tiloille sopivia kehittämiskohteita on paljon.  

Investoinnit ovat välttämättömiä yritystoiminnan kilpailukyvyn säilyttämisen ja 
jatkuvuuden kannalta. Yrityksen nykytoiminnan ja tuotannon saaminen hyvälle tasolle 
on positiivinen viesti ammatillisesta osaamisesta esimerkiksi mahdollisille 
investoinnin rahoittajille. Ulkoiset uhkat ja mahdollisuudet sekä maitoyritysten 
jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö luovat tarvetta strategian pohdinnalle 
yrityksessä sekä etenkin entistä yritysmäisempää otetta tilan johtamiseen. Yrityksen 
johtamiseen kuuluu olennaisena osana henkilöstöjohtaminen – palkkatyövoiman 
johtaminen ja ehkä oleellisimpana itsensä johtaminen. Ensimmäinen konkreettinen 
askel, josta on hyvä lähteä kehittämään yrityksen toimintaa, on strategian 
hahmottelu. Yrityksen kehittämisen toimenpiteet ovat tilakohtaisia asioita, ja ne tulee 
miettiä huolella pitkälle aikavälille kunkin tilan strategiaan sopiviksi sekä 
toimintaympäristön että tilan omien resurssien mukaisiksi.  

Yrittäjän henkinen hyvinvointi, yrityksen kannattavuus ja kehittämistoimenpiteiden 
liikkeelle laittaminen nivoutuvat kaikki yrityksen valitsemaan strategiaan. Strategian 
mietintä ja pitkän aikavälin suunnittelu ovat hyvä motivaation ja innostuksen lähde 
pitkäjännitteiselle työlle, jossa on myös realistisia välitavoitteita asetettuna. Työtä, 
jolla on tarkoitus ja strategia kirkkaana selvillä, on yrityksen henkilöstöllä hyvä 
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motivaatio tehdä. Innostus maidon tuottamiseen on oleellista säilyttää työssä 
mukana. 

Itä-Suomen maitoyrittäjillä on investointisuunnitelmia ja Itä-Suomessa on mahdollista 
investoida maidontuotantoon kannattavasti - tietyin reunaehdoin. Toteutuakseen 
onnistuneesti ne vaativat jatkossa myös sidosryhmiltä yhteistyön kehittämistä 
eteenpäin. Tavoitteena on että maidontuotanto Itä-Suomessa pysyy nykyisellä 
tasollaan ja maitoyritykset kehittyvät. Eteenpäin suuntautunut, omannäköisiään 
kehittämisratkaisuja muuttuvan toimintaympäristön huomioon ottaen tekevä 
henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva maitoyrittäjä investoi ja pärjää tulevaisuudessakin.  

 

7. Lähteet:  
 

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy -Maatilojen kehitysnäkymät 2020 

Kaski-hankkeen kysely maidontuottajille investointien esteistä ja ratkaisuista 

Kaski-hankkeen kysely maitotilojen sidosryhmille investointien esteistä ja ratkaisuista 
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