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EDF:n seurannassa olleet irlantilaiset maidontuottajat ovat pystyneet tuottamaan maitoa hyvinkin kannattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hyvä
tulos on perustunut karjakoon kasvattamiseen ja lehmäkohtaisen tuotoksen nousuun.
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Break-even

Eurooppalaiset maitoyrittäjät ovat parantaneet juoksuaan tasaisesti
viimeisen kymmenen vuoden ajan ja EDF:n seurannassa olevien lehmien
energiakorjattu maitotuotos on noussut 1 100 kiloa. Vuosien välisistä
vaihteluista huolimatta yrittäjän voitto on pysynyt keskimäärin nollassa.

uroopan Maidontuottajat, European Dairy
Farmers (EDF) on kansainvälinen kerho, jonka
jäsenet ovat verkostoitumisesta,
taloudesta ja tulosten vertailusta kiinnostuneita, oman
maansa keskimääräistä karjakokoa isompia maitoyrityksiä.
Suomen EDF-jaoston puheenjohtaja on ähtäriläinen maidontuottaja Juha Kantoniemi.

Tsekki (8)

Maitoyrityksissä
juostaan kovempaa,
jotta pysytään paikoillaan E

◼◼ Teksti: Henna Mero
◼◼ Kuvat: Minna-Riitta Ketokulta, Pirjo Mälkiä
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Maidon hinta

Hollantilaistilojen yrittäjän voitto on ollut keskimäärin -1,5 snt/kg EKM.
Kustannukset kattava hinta on noussut, vaikka samaan aikaan lehmien
tuotos on parantunut. Haasteina ovat korkea pellon hinta ja fosforikiintiö,
joka rajoittaa tilojen eläinmääriä.
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Break-even

Suorat tuet

Maidon hinta

Snt/kg EKM

Sveitsi (16)

Irlantilaistilat ovat hyvin tuottoisia ja ne ovat tehneet voittoa tukien
kanssa keskimäärin 6,3 snt/kg EKM. Kustannukset kattava hinta on ollut
nousussa, vaikka irlantilaistilojen tuotantomäärä on tuplaantunut ja lehmien tuotos noussut 1 546 kg EKM.
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Kirjoittaja on Maitoyrittäjät ry:n
toiminnanjohtaja sekä Suomen
EDF jaoston STAR-jäsen (scientific team for analysisis and research). Juttu perustuu EDF:n tutkijan Steffi Wille-Sonkin tekemiin
analyyseihin tuotantokustannusaineistosta.

EDF-yrittäjät melko tyytyväisiä työhönsä
◼◼ 227 yrittäjää 17 eri EDF-maasta vastasi
keväällä 2019 Euroopan Maidontuottajien
työtyytyväisyyskyselyyn. 80 prosenttia yrittäjistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
työhönsä.
Työhönsä tyytymättömimmät yrittäjät
nostivat tärkeimmiksi syiksi tyytymättömyydelle vähäisen vapaa-ajan määrän
sekä heikon toimeentulon. Tyytyväisimpiä
työhönsä olivat yrittäjät, jotka tekivät vähiten fyysisiä tilan töitä, vähiten viikkotyötunteja, ja joilla oli vapaa-aikaa vähintään yksi
päivä viikossa sekä useita lomapäiviä vuodessa. Iäkkäät yrittäjät olivat nuoria tyytyväisempiä työelämäänsä.
Taloudellisesti hyvin pärjäävät yrittäjät
olivat tyytyväisempiä työhönsä kuin huonosti pärjäävät. Onnistuminen auttaa motivoitumaan ja jaksamaan työssä.
Asiaa voi varmasti tarkastella myös toisesta suunnasta. Auttaako tyytyväisyys
omaan työhön menestymään paremmin?
Positiivisuus ja tyytyväisyys saa helpommin aikaan positiivisen kierteen yrityksen
toiminnassa ja sitä kautta taloudessa. ◻
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ja vertailevat tuloksia myös keskenään kaksi kertaa vuodessa.
Koko EDF-tilajoukosta parhaiten menestyvillä tiloilla on
vähiten tukia, pienimmät tulot,
tehokkain pellonkäyttö ja korkea pääoman tuotto sekä navetan kapasiteetti.
EDF on mahtava kerho päästä
kansainvälisiin keskusteluihin
mukaan ja avata omia silmiä
näkemään oman yrityksen sekä
toimintaympäristön vahvuudet ja
heikkoudet. Eri maiden tilajoukkojen keskiarvojen vertaaminen
on hyvin mielenkiintoista, mutta
EDF-tuotantokustannuslaskenta
on ennen kaikkea tilojen välisen
tulosvertailun työkalu. ◻

EDF:n keväällä 2019 tekemään kyselyyn työtyytyväisyydestä
vastasi 272 yrittäjää 17 eri maasta. Punaiset ympyrät kuvaavat
työhönsä tyytymättömien (13 %) vastauksia ja siniset ympyrät
työhönsä erittäin tyytyväisten yrittäjien (14 %) vastausten keskiarvotulosta. Esimerkiksi ensimmäisessä kohdassa yrittäjät ovat
vastanneet, kuinka suuri osuus yrittäjän omasta työpanoksesta
on fyysistä työtä. Tyytyväisimmät yrittäjät tekevät siis vähiten fyysistä työtä.

Korjaa sato älykkäästi.
Nosta tuottavuutta!
Fendt C6335 -puimuri kätkee sisäänsä upeita ominaisuuksia.
Sen mattopöydällä varustettu kone on erittäin tehokas
ja kestävä. Lukuisat tekniset yksityiskohdat tekevät
työskentelystä entistä mukavampaa ja tuottavampaa.
Esimerkkejä puimurin huippuominaisuuksista ovat mm.
VarioGuide-automaattiohjaus, täysin uusi ulkonäkö sekä
6-rivinen olkisilppuri. C-sarja tarjoaa parasta taloudellisuutta,
nykyaikaista teknologiaa ja suurta joustavuutta työskentelyyn.
Tarkemmat tiedot puimurista löytyy ositteesta:
fendt.com/fi/c-sarja-tarkeimmat-ominaisuudet

Ps. Varastossamme on muutamia esittelykoneita, joiden
syysehtoja voit tiedustella omalta Fendt –jälleenmyyjältäsi.

Helposti käsillä olevat huoltokohteet nopeuttavat koneen ylläpitoa.

Valtuutettu Fendt-jälleenmyynti:
Fendt-myyjät AGCO Suomi Oy,
Fendt - AGCO Corporationin tuotemerkki
020 45 501, www.fendt.fi

