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Maitoyrittäjät ry: Nostetaan maitoala uuteen nousuun! 

Suomalaiset maidontuottajat ovat kiintiöiden poistuttua ja Venäjän markkinoiden sulkeuduttua joutuneet 

miettimään tulevaisuuttaan aivan uudelta pohjalta.  Menestyksen ydin tulee jatkossakin olemaan laatu eli 

tuotetun maidon turvallisuus, eettisyys sekä ympäristön ja eläinten hyvinvointi. 

”Markkinoiden lopullinen avautuminen patistaa meidät maitoyrittäjät keskittymään entistä vakavammin 

myös toimintamme kustannustehokkuuteen ja hintakilpailukykyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa resurssien 

entistä tehokkaampaa käyttöä ja aivan uudenlaisia ratkaisuja tilarakenteen kehittämiseksi”, toteaa 

Maitoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Kantoniemi 

Maitoyrittäjät ry kokoaa jäsenensä ja yhteistyökumppaninsa pohtimaan maitoalan menestystekijöitä ja 

keinoja monin puolin tukalan tilanteen selättämiseksi vuosikokousseminaariin Jyväskylään 28.-29.3. Reijo 

Karhinen tulee kertomaan selvitystyönsä tuloksista ja keskustelemaan jatkotoimenpiteistä. Valtiovallan 

terveiset ja näkökulman tilaisuuteen tuo sisäministeri Kai Mykkänen, jolle Maitoyrittäjät tulevat 

ojentamaan tilaisuudessa kannanottonsa siitä, mitä toivovat valtiovallan tekevän toimialan hyväksi.   

   

Juuri valmistuneessa selvitysraportissaan vuorineuvos Karhinen nosti esiin useita tilojen rakennekehityksen 

kannalta olennaisia toimenpiteitä. Valtaosaltaan niiden toteuttaminen on toimialan itsensä vastuulla, mutta 

osaan tarvitaan seuraavalla hallituskaudella myös valtiovallan myötävaikutusta.  

Juha Kantoniemi kiteyttää Maitoyrittäjien toivomukset valtiovallalle kolmeen kohtaan:  

• Erinomaisen tärkeää on eri keinoin edesauttaa tuotannosta luopuvien tilojen peltojen joustavaa 

siirtymistä jatkavien tilojen käyttöön 

• Maitoyritysten laajennushankkeiden käynnistymisen ja onnistumisen kannalta investointituet ovat 

olennaisia ja toivomme niiden säilyvän jatkossa nykyisen tasoisina 

• Jotta kuluttajilla on ruokailutapojen valintapäätöksen pohjana oikeaa, kotimaisen tuotantotavan 

erityispiirteet huomioivaa tietoa, toivomme valtiovallan edelleen panostavan suomalaiseen 

ilmastotutkimukseen.  Erityisen tärkeää luotettava tieto on mietittäessä mahdollisuutta ohjata 

kulutusta verotuksen keinoin. 
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Seminaarissa nostetaan toimintaansa kehittävien ja jatkavien maitoyritysten ja toimialan toimijoiden me -

henkeä sekä etsitään keinoja, joilla muun muassa Karhisen raportin keinovalikoima voidaan ottaa käyttöön. 

Vallitsevista megatrendeistä, asioiden popularisoinnista ja median pyörteissä pärjäämisestä tulee 

alustamaan Tuomas Enbuske.  

   

”Haluamme oppia ymmärtämään kuluttajia entistä paremmin sekä voittaa heidän luottamuksen ja 

sympatian puolellemme vastakkainasettelun, syyttelyn ja epäilyn sijaan”, kertoo toiminnanjohtaja Henna 

Mero, ja jatkaa, ”haluamme kertoa nykytilojen tekemisen meiningistä ja vahvasta yrittäjyydestä. 

Tarvitsemme lisää mielenkiintoisia tarinoita ja uutisia sekä aivan uudenlaisen ruokaviestin Suomeen”. 

Näissä asioissa meitä tulee seminaariin luotsaamaan Seija Kurunmäki, Kuule Oy:stä. 

Maitoyrittäjät ovat mukana Euroopan maidontuottajissa (EDF) ja sitä kautta saamme arvokasta 

vertailutietoa ja tuotantokustannusdataa eurooppalaisista maitoyrityksistä. ”Euroopassa maidon hinta on 

ollut jo pitkään alhaalla ja yrittäjät ovat siellä jo pidempään joutuneet etsimään keinoja tuotannon 

tehostamiseksi ja kulujen karsimiseksi”, kertoo Mero. 

Karhinenkin kehottaa yrittäjiä tulosajatteluun perinteisen tuotantoajattelun sijaan. Maitoyrittäjien 

tavoitteena on kehittää jäsenensä kilpailukyvyltään eurooppalaiselle huipputasolle.  Keskeisin tehtävämme 

on puhua euroista ja tuloksesta rohkeasti ja avoimesti, jotta sitä voidaan kehittää.  

”Tuloksen ja talouden esiin nostamiseksi aloitamme ”tulokset tiskiin” -toiminnan, jossa maitoyritys avaa 

taloustuloksensa muille ja pohtii siihen vaikuttavia tekijöitä ja strategisia valintoja vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa”, kertoo Mero. Kukkulan Tila Oy:n yrittäjät Hanna ja Juho Nivala avaavat pelin ja kertovat 

yrityksensä tuloksesta Jyväskylässä.  

Suomesta on Euroopan Maidontuottajien tuotantokustannusvertailussa mukana yhteensä 15 maitotilaa. 

Kolme suomalaista tilaa sijoittuu 325 tilan vertailussa koko joukon parhaaseen kolmannekseen. Suomessa 

on tällä hetkellä mahdollista tuottaa maitoa kannattavasti ja yhtä tuloksellisesti, kuin Euroopassa! 

Tehtävämme on etsiä ja tuoda esiin siihen vaikuttavia menestystekijöitä.  

Viimeisintä suomalaista tutkimustietoa naudanlihan ja maidontuotannon ilmastovaikutuksista tuo 

seminaariin Perttu Virkajärvi Lukesta. Ovatko nurmimaito ja nauta sittenkin avaimia ongelmien ratkaisuun, 

eivätkä pelkästään syntipukkeja?  
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Maitoyrittäjät tähtäävät jatkuvasti parempiin tuloksiin. Monia asioita eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja 

yritysten tuloksen parantamisen eteen on jo tehty, mutta edelleen on paljon tehtävääkin. ”Seminaarin 

lopputuloksena kokoamme tavoitteet ja tekemiset lauselmiksi, joilla viestimme siitä, mitä aiomme tehdä 

nostaaksemme maitotoimialan uuteen nousuun”, tiivistää Henna Mero 

”Me suomalaiset maidontuottajat haluamme olla kuluttajien luottamuksen arvoisia”, toteaa puheenjohtaja 

Kantoniemi   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maitoyrittäjät ry on maidontuotannosta innostuneiden ja toimintaansa kehittävien maitotilallisten vuonna 

2013 perustama yhdistys. Tarve kehittyä, kasvattaa osaamista ja hakea kokemuksia ulkomailta sekä 

verkostoitua harvenevan tilajoukon kesken, sytytti perustamisen kipinän. Tulevat haasteet jo ennakoiden 

haluttiin ravistella alan totuttuja toimintamalleja ja ajatuskulkuja. Menestyminen edellyttää jatkossa 

uudistumista ja ennakkoluulottomuutta myös maitotiloilla. 

 

Kutsumme toimittajat mukaan seminaariimme! Liitteenä on seminaarin ohjelma (ilmoittautumiset 

tarjoilujen vuoksi Henna Merolle viimeistään 27.3. klo 12 mennessä) 

Lisätietoja: 

Juha Kantoniemi, puheenjohtaja   juha.kantoniemi@gmail.com p. 0400 266933 

Henna Mero, toiminnanjohtaja   henna.mero@maitoyrittajat.fi p. 040 5896202 

www.maitoyrittajat.fi 
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