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1. Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi ja tunnus:
Vastuuviranomainen:
Ohjelma:
Hankkeen toteutusalue:
Hankkeen toteutusaika:
Hankkeen toteuttaja:
Hankkeen vastuuhenkilön nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Hankkeen projektipäällikkö
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys,
hankenumero 73337
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Koillismaa
15.8.2018–28.2.2019
Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis oy
Jari Hentilä
jari.hentila@naturpolis.fi
0400 393 797
Olli Käkelä
olli.kakela@naturpolis.fi
040 422 625

2. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen valmistelu käynnistettiin maitotilayrittäjien aloitteesta. He ottivat yhteyttä
Naturpolikseen ja asiasta pidettiin palaveri, jossa pohdittiin maitotalouden kehittämistarpeita ja
mahdollisia etenemisvaihtoehtoja. Hankkeen toteutusaika alkoi 15.8.2018, projektipäällikkö aloitti
työnsä hankkeen parissa 10.9.2018. Yhteystyökumppaneina hankkeessa olivat Kuusamon
osuusmeijeri ja Kuusamon Juusto oy. Hankkeen alussa tehdyssä kartoituksessa saatiin
hankkeeseen osallistumaan 10 henkilöä kahdeksalta maitotilalta. 8 näistä henkilöistä olivat
aktiivisia hankkeen aikana osallistuen hankkeen aikana järjestettyihin infopäiviin ja tilavierailuun.
Hankkeen aikana syntyneet materiaalit julkaistiin hankeen lopussa julkiseksi kaikille alueen
tilallisille käytettäväksi. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa välille 15.1.2019–28.2.2019, sekä muutosta
budjetin kustannuslajeihin Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselta, jotka myös hyväksyttiin.
Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina pidettiin Koillismaan maidontuottajien tietoisuuden lisäämistä
osakeyhtiöittämisestä ja investointien kannattavuuksista, sekä yhteistyön lisäämistä alueen
tuottajien välillä, ja näin ollen vahvistaa alueen maidontuotannon kannattavuutta ja jatkuvuutta.
Tavoitteena oli löytää myös osakeyhtiömuotoisesta yhteisnavetasta kiinnostuneita tuottajia.
Hankkeen aikana haluttiin myös kerätä tietoa ja materiaaleja tietoisuuden lisäämiseksi.
Hankkeen aikana pidettyjen kolmen infopäivän sisällöistä vastasi asiantuntijat ja hankkeen
projektipäällikkö. Infopäivien aiheissa keskityttiin lisäämään tietoisuutta annetuista aiheista ottaen
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huomioon alueen ominaispiirteet. Pohjoinen sijainti, pirstoutuneet peltolohkot ja tilojen sijainnit
tuovat omat haasteensa tilojen kehittämiseen, joten nämä asiat on otettava huomioon. Hankkeen
aikana käytiin vierailemassa Sallassa sijaitsevalla suuren kokoluokan lypsykarjatilalla, josta saatiin
kuvaa tilan toiminnasta tilallisia haastattelemalla ja navettaan tutustumisella.
Asiantuntijapalveluna teetettiin navettainvestointien kannattavuuslaskelmat kolmella eri
investointiskenaariolla.
Laskelmien tuloksiin liittyvät esitykset toivat tietoa alueen
investointimahdollisuuksista. Finanssila oy:n tuottamat laskelmat perustuivat hankkeeseen
osallistuneiden tilojen keskimääräisiin tietoihin. Laskelmien tulokset ovat suuntaa antavia, ja
jokaisen tilan kohdalla täytyy tehdä omat laskelmat omilla tarkoilla lähtötiedoilla investointeja
miettiessä, jotta niistä saataisiin mahdollisimman realistiset. Laskelmien tulokset käytiin läpi
kolmannessa infopäivässä hankkeeseen osallistuvien kanssa ja niiden tulokset kasattiin yhteen
asiantuntijan toimesta.
Hankkeen jatkoaikana tehtiin projektipäällikön johdolla kysely alueen maidontuottajien
tulevaisuuden suunnitelmista, sekä näkemyksistä maidontuotannon nykytilasta Koillismaalla.
Kyselyn vastausprosentti oli 47 prosenttia. Kyselyn tulokset kasattiin Excel -taulukkoon (liite 2)
sekä niiden perusteella tehtiin raportti.
Hankkeen lopputulokset voidaan nähdä saavuttaneen hankkeelle asetetut tavoitteet tietoisuuden
levittämisestä. Tietoa ja materiaaleja osakeyhtiöittämisestä ja investointien kannattavuuksista
saatiin kerättyä, ja niitä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Suoraan osakeyhtiöittämisestä ja
yhteisnavetasta kiinnostuneita tilallisia ei kuitenkaan hankkeen aikana löytynyt. Muunkaltaiseen
yhteistyöhön tilojen kesken on kiinnostusta, ja sitä myös jo tehdään, mutta suurempimuotoiseen
yhteistyöhön vaadittaisiin jatkotoimenpiteitä.
Hankkeen aikana tuotetut esitykset ja muut materiaalit asiantuntijoilta sekä projektipäälliköltä
ladattiin Kuusamon osuusmeijerin nettisivuille julkiseksi, jotta muutkin alueen tuottajat ja alan
toimijat voivat lisätä tietoisuuttaan käsitellyistä aiheista. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että
heidän täytyy itse olla oma-aloitteisia asian suhteen, jotta paras hyöty tuotetusta tiedosta tulisi
käyttöön.
Johtopäätöksenä hankkeen jatkoaikana tehdyn kyselyn tuloksista voidaan sanoa, että yleinen
maitotalouden tila Koillismaalla tulee kokemaan suuren rakennemuutoksen lähitulevaisuudessa.
Kyselyn tulosten perusteella viiden vuoden jälkeen tämän hetkisistä tiloista on jäljellä noin puolet
ja kymmenen vuoden päästä enää viidesosa, mutta investointeja maidontuotannon lisäämiseksi
tekisi vain 15 prosenttia. Sukupolvenvaihdoksia kymmenen vuoden sisällä olisi tulossa vain noin 10
prosentille tiloista.
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Maidontuottajien määrän tippuessa huomattavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja
samaan aikaan tehtävät vähäiset investoinnit tai sukupolvenvaihdokset johtavat siihen, että
maidontuotantomäärän pysyminen samalla tuotantotasolla kuin tällä hetkellä, ei ole mahdollista.
Maatalouden vähenemisellä tulee olemaan suuret vaikutukset syrjäseutujen elinvoimaisuuteen,
välittömien ja välillisten työpaikkojen määrään ja maisemallisiin tekijöihin. Tästä syystä olisi hyvä
aika aloittaa toimenpiteet tulevaisuutta varten.

3. Hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmät
3.1 Hankkeen lähtökohta ja tarpeet
Koillismaan maatalouden tuotantomuodoista maidontuotannolla on erityisen suuri merkitys,
koska maatalouden myyntituloista 80 % tulee maidosta (koko maassa n. 40 %). Kuusamossa toimii
Suomen pohjoisin juuston valmistaja Kuusamon Juusto oy, jonka markkinavalttina on pohjoisen
toiminta-alueensa sijainti ja luonnon puhtaus, minkä vuoksi sille on ensiarvoisen tärkeää saada
maitoa hankittua lähialueeltaan. Juustoilla on kysyntää, ja Kuusamon Juuston toiminta ja
liikevaihto ovat tällä hetkellä kasvussa, mutta samaan aikaan Kuusamon Juustoon vahvasti
sidoksissa olevan Kuusamon osuusmeijerin maidontuotantotilojen määrä alueella vähenee
jatkuvasti.
Maitotiloilla tuotettu juustonvalmistukseen soveltuva korkealaatuinen raaka-aine ja
paikkakunnalla jalostettu korkealaatuinen ja kilpailukykyinen juusto, ovat alueen maitotalouden
menestymisen perusedellytyksiä. Tilojen sukupolvenvaihdokset, joita alueella tapahtuu
tarpeeseen nähden liian vähän, eivät riitä maidontuotannon turvaamiseen tai varsinkaan alan
kehittämiseen. Tavoiteltaessa suurempia tuotantomääriä tulee tarkastella osakeyhtiömuotoisten
ja suurempien maitotilojen perustamismahdollisuuksia alueella. Asiasta kiinnostuneita tiloja ennen
hankkeen alkua tehtyjen kyselyjen mukaan saattaa löytyä, mutta tilat tarvitsevat tietoa muista
kiinnostuneista tiloista, sekä taustatietoa toiminnan kannattavuuteen liittyen, jotta päätöksiä
toiminnan käynnistämisestä ja siihen liittyvistä uusista investoinneista voidaan tehdä. Suurimmaksi
haasteeksi nousi alkupalaverin keskustelussa se, ettei ollut täyttä tietoa niistä tiloista, joita
osakeyhtiömuotoinen toiminnan kehittäminen kiinnostaisi, ja toisaalta ei ole tietoa siitä minkä
tyyppiset investoinnit olisivat alueella kannattavia. Näin ollen investointeja ei voida alkaa suoraan
suunnitella, vaan tarvitaan ensin yhteistyöstä kiinnostuneiden tilojen kartoitusta ja taustatiedon
tuottamista kehittämispäätösten tueksi.

3.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen yleisenä tavoitteena oli vahvistaa Koillismaan päätuotantosuuntana olevaa
maitotaloutta ja lisätä maitotilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tähän tavoitteeseen
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päästäisiin toimijoiden osaamisen lisäämisellä, yhteistyön lisäämisellä, elinkeinotoiminnan
edistämisellä, sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistämisellä.
Hankkeen välittömänä tavoitteena oli löytää yritysyhteistyöstä kiinnostuneita maidontuottajia ja
määrittää tarkemmin näiden tilojen yhteistyön kehittämistarpeet. Selvityksen aikana pyrittiin
tavoittamaan erityisesti osakeyhtiömuotoisesta maitotalouden kehittämisestä kiinnostuneita
yrittäjiä. Yhteistyön kehittämisen tavoitteena oli, että löydetään vähintään yksi 2-3 tilan
kokonaisuus, jotka ovat maantieteellisesti sopivasti sijoittuneita toisiinsa nähden, jotta
yhteistyömahdollisuuksia on, ja jotka ovat kiinnostuneita tai halukkaita perustamaan yhteisen
osakeyhtiömuotoisen maitotilan.
Toisena välittömänä tavoitteena oli tuottaa pohjatietoa alueen maidontuotannon kannattavuuden
ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Jotta yritykset voivat suunnitella ja päättää uusista toiminnallisista
ratkaisuista ja niiden vaatimista investoinneista, tarvitaan tietoa siitä minkälaiset ja minkä kokoiset
yksiköt olisivat Koillismaalla taloudellisesti kannattavia, ja minkälaisia investointeja ja muita
toimenpiteitä toiminnan kehittäminen osakeyhtiömuotoiseksi vaatisi.
Kolmantena välittömänä tavoitteena oli uudistaa maatilojen omistusjärjestelyjä lisäämällä alueen
maidontuottajien tietoisuutta ja osaamista osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä. Jotta
uudenlaista työn organisointia ja yritystoimintaa voisi suunnitella, tulee tuottajilla olla tietoa ja
selkeä näkemys, mitä osakeyhtiö yhtiömuotona tarkoittaisi maitotiloilla. Tuloksia seurattiin
ohjausryhmässä, Naturpoliksen hallituksessa ja seudullisessa kehittämistyöryhmässä.

3.3 Hankkeen kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti ne Koillismaan maidontuottajat, joilla löytyy
kiinnostusta oman tilan kehittämiseen ja oman tilansa osakeyhtiöittämiseen. Lisäksi tiedottaminen
haluttiin kohdistaa myös muihin maatilallisiin ja yksityisiin henkilöihin, joilla mahdollisesti löytyy
kiinnostusta tehdä yhteistyötä alueen maidontuottajien kanssa.

4. Hankkeen toteutus
4.1 Toimenpiteet ja tapahtumat
Alkutoimet
Projektipäällikkö aloitti työnsä 10.9. jonka jälkeen aloitettiin hankkeen toimintasuunnitelman ja
viestintäsuunnitelman laatiminen rahoittajan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Hankkeen
ohjausryhmän kokoonpano viimeisteltiin ja ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 2.10.,
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jossa käytiin läpi hankkeen toteutukseen liittyvät asiat.
Tiedottaminen
Hankkeen tiedotuksen sisäisiä kohderyhmiä olivat hankkeeseen osallistuvat henkilöt,
ohjausryhmä, Naturpolis oy:n hallitus ja seudullinen kehittämistyöryhmä. Ulkoisia kohderyhmiä
joille hankkeesta tiedotettiin, olivat Koillismaan maidontuottajat, muut alan toimijat, sekä suuri
yleisö.
Sisäiseen kohderyhmään kuuluvia maidontuottajia lähestyttiin Kuusamon osuusmeijerin
käyttämän tonkkapostin, sähköpostin ja puhelinsoittojen kautta. Hankeen tiedot olivat Naturpolis
oy:n nettisivuilla, josta hankkeesta kiinnostuneet löysivät myös projektipäällikön yhteystiedot.
Hankkeelle laadittiin myös juliste, joka sijaitsi Naturpolis oy:n toimistolla.
Hankkeen toiminnan aloituksesta julkaistiin aloitustiedote lehdistölle. Koillissanomat, Koillismaan
uutiset ja Oulu -lehti tekivät aloitustiedotteen perusteella lehtijutut hankkeesta. Kaleva teki
myöhemmin lehtijutun Kuusamon Juuston tilanteesta, jossa myös hanke mainittiin.
Hankkeeseen osallistuvia tiedotettiin sähköpostein ja infopäivissä, ja muita sisäisiä kohderyhmiä
kuukausittaisilla raporteilla ja ohjausryhmän kokouksissa, joita hankkeen aikana pidettiin neljä
kappaletta. Projektipäällikkö kävi myös esittelemässä hanketta alueelliselle kehittämistyöryhmälle.
Hankkeen loppuvaiheilla julkaistiin lopputiedote hankkeen ulkoisille kohderyhmille, jossa käytiin
läpi hankkeen toimenpiteet ja tulokset.
Toimijoiden kartoitus
Hankkeen alussa laadittiin viestintäsuunnitelma, jonka avulla hankkeeseen osallistuvia toimijoita
alettiin kartoittaa puhelinsoitoin, sähköpostein, Kuusamon osuusmeijerillä käytössä olevan
tonkkapostin ja lehti-ilmoitusten avulla. Hankkeella oli omat nettisivut Naturpolis oy:n nettisivujen
alaisena josta löytyi tiedot hankkeesta ja projektipäällikön yhteystiedot. Kartoituksen viimeiseksi
päiväksi määriteltiin 5.10. joten kartoittamiseen käytettiin aikaa noin kaksi viikkoa.
Tilallisten kartoittaminen oli haastavaa ja suurin osa hankkeeseen osallistuvista tilallisista päätti
osallistua hankkeeseen vasta sen jälkeen, kun projektipäällikkö oli ottanut ensin kontaktia
puhelimella. Vain kaksi kahdeksasta osallistuvasta tilasta otti itse kontaktia projektipäällikköön.
Lisäksi useat muut tilalliset joihin otettiin puhelimitse yhteyttä ja joiden ajateltiin mahdollisesti
olevan kiinnostuneita hankkeesta, eivät lähteneet mukaan joko ajanpuutteen tai jonkin muun syyn
takia. Kaikki osallistuvat henkilöt olivat nähneet tiedotusmateriaalia hankkeesta joko
tonkkapostissa jaetusta esitteestä tai lehti-ilmoituksesta.
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Toimijoiden kartoituksessa hankkeeseen saatiin osallistumaan 8 maitotilaa ja 10 henkilöä. Tilat
sijaitsevat Kuusamossa (7) ja Posiolla (1). Näistä osallistuvista tiloista 8 oli aktiivisia osallistuen
haastatteluihin ja infopäiviin. Kahdelle hankkeeseen osallistuneelle tilalle, jotka eivät olleet
aktiivisia hankkeen toimenpiteissä, lähetettiin kuitenkin hankkeen materiaalit sähköpostitse.
Heti kartoituksen jälkeen aloitettiin aloitushaastatteluiden sopiminen. Haastattelut pidettiin
viikkojen 41 ja 42 aikana. Yhteensä haastatteluita pidettiin kuuden tilan kanssa. Haastatteluissa
kartoitettiin osallistuvien tilallisten tämän hetkistä kiinnostusta yhteistyöhön, investointeihin ja
osakeyhtiöittämiseen. Lisäksi kartoitettiin mitä muita asioita hankkeen aikana haluttaisiin käydä
läpi.
Aloitushaastatteluiden pohjalta ei löytynyt yhteistilasta kiinnostuneita, mutta muunlainen
yhteistyö todettiin mahdollisuudeksi. Konkreettisiin toimiin yhteistyön aloittamiseksi hankkeen
aikana ei ryhdytty, mutta hanke voi olla hyvä kipinä siihen. Haastatteluissa todettiin myös, että
investointihalukkuutta löytyy, mutta resurssien puute on iso este niiden toteuttamiselle.
Asiantuntijapalveluiden hankinta
Hankesuunnitelman
mukaisesti
hankkeen
aikana
toteutettiin
asiantuntijapalveluna
kannattavuuslaskelmat alueella mahdollisesti tehtävistä navettainvestoinneista. Tarjouspyyntö
laadittiin perusteellisesti, ja mahdollisia tarjoajia alettiin kartoittaa eri kontakteiden ja nettisivujen
avulla. Tavoitteena oli löytää sellaisia tarjoajia joilta löytyi aikaisempaa kokemusta samankaltaisten
palveluiden tarjoamisesta.
Tarjouspyynnöt päädyttiin lähettämään neljälle alan toimijalle; ProAgria Oulu, Wikli oy,
Envitecpolis oy ja Finanssila oy. Kuhunkin toimijaan oltiin ennen tarjouspyynnön lähettämistä
yhteydessä, jotta saatiin tieto heidän kiinnostuksestaan osallistua tarjouskilpailuun.
Asiantuntijapalveluiden tarjouspyyntö lähetettiin mahdollisille tarjoajille 10.10. ja tarjoukset tuli
lähettää 22.10. mennessä Naturpolikselle. Kaikki muut toimijat lähettivät tarjouksen paitsi
Envitecpolis oy, josta ilmoitettiin, että tarjouspyyntö on sellainen, johon heillä ei ole mahdollista
vastata. Saapuneet tarjoukset arvioitiin ja pisteytettiin projektipäällikön, Hannu Virranniemen ja
Ari-Matti Toivosen toimesta. Tarjouskilpailun voitti hinta- sekä laatuperusteisesti Finanssila oy.
Finanssila oy:n yhteyshenkilönä toimi Johanna Lindvall ja asiantuntijana Sari Kentta.
Asiantuntijapalveluiden toteutus
Tarjoaja toteutti hankinnan kohteena olleen palvelun, joka sisälsi tilojen keskimääräisten
lähtötietojen perusteella tehtävät laskelmat erilaisissa investointiskenaarioissa, sekä aiheeseen
liittyvän koulutuspäivän. Tiloille lähetettiin sähköpostitse lähtötietolomake, joka sisälsi kysymykset
tilojen taloudellisista tilanteista ja tämän hetkisistä resursseista. Palautettujen lomakkeiden
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tietojen perusteella määriteltiin tilojen keskimääräiset tiedot. Täten keskimääräisten tietojen
perusteella tehtyjen investointien kannattavuuslaskelmien tulokset pystyttiin pitämään julkisina.
Laskelma-aiheet olivat:
-

60 lehmän yhden robotin tila (säilörehuntuotanto omilla pelloilla).

-

60 lehmän yhden robotin tila (osa säilörehuista ostettaisiin yhteistyötiloilta).

-

120 lehmän kahden robotin osakeyhtiömuotoinen yhteistila (kaikki säilörehut ostettaisiin
yhteistyötiloilta).

Lisäksi asiantuntijan kanssa sovittiin tehtäväksi laskelmakaava, jonka avulla voitaisiin vertailla
peltoraivion perustamisen kannattavuutta verrattuna kauempana olevan pellon viljelystä.
Tarkoitus oli määrittää missä menee raja, jossa tuettoman raivion perustaminen lähelle on
kannattavampaa, kuin jonkin tietyn kilometrimäärän päässä olevan pellon viljely.
Infopäivä 1
1.infopäivän ajankohta oli 8.11. Infopäivän sisältönä oli asiantuntijan esitelmä
osakeyhtiömuotoisesta maataloudesta ja yhtiömuotoisen tilan toiminnasta. Esitelmän pito
kilpailutettiin ja toteuttajaksi laatuperusteisesti valittiin Hannu Kokkoniemi, ProAgria Oulu.
Infopäivän toisena aiheena oli Finanssila oy:n tarjoaman palvelun aloitustilaisuus, jossa yrityksen
asiantuntija Sari Kentta kertoi edustamastaan yrityksestä ja maatilojen kannattavuuksista.
Esityksen aikana myös kysyttiin osallistuvilta tilallisilta ajatuksia tehtävistä laskelmista.
Infopäivään osallistui 5 henkilöä projektipäällikön lisäksi. Infopäivä pidettiin Koillis-Suomen
aikuiskoulutus oy:n Oulanka -luokkatilassa.
Infopäivä 2
2. infopäivän ajankohdaksi valittiin 22.11. Infopäivän aiheina olivat osakeyhtiömuotoisen maatilan
toiminta yrittäjän silmin (Jani Sääskilahti, Ranua), maatilainvestointien rahoitus Koillismaalla (Pasi
Tennilä, OP Kuusamo) ja yhteistyön mahdollisuudet Koillismaalla (Olli Käkelä, Naturpolis oy).
Projektipäällikkö piti esityksensä vuoropuheluna tilallisten kanssa ja mietittiin täten yhdessä
isommalla porukalla, että miten ja minkälaista yhteistyötä voitaisiin alueen tilallisten kanssa
järjestää.
Infopäivään osallistui 8 henkilöä ja se pidettiin edellisen infopäivän tavoin Koillis-Suomen
aikuiskoulutus oy:n Oulanka -luokkatilassa.
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Infopäivä 3
3. infopäivä kuului Finanssila oy:ltä hankittuun palvelukokonaisuuteen. Infopäivän aiheina olivat
maatilojen taloushallinto ja talouden tunnuslukuja (Johanna Lindvall, Finanssila oy), ja teetettyjen
laskelmien läpikäyminen (Sari Kentta, Finanssila oy).
Lisäksi infopäivän aikana teetettiin palautekysely hankkeeseen osallistuneilta henkilöiltä. Infopäivä
pidettiin aikaisempien päivien mukaisesti Koillis-Suomen aikuiskoulutus oy:n Oulanka luokkatilassa. Infopäivään osallistui 7 henkilöä.
Tutustumisvierailu lypsyrobottitilalla
Hankkeen aikana 10.12. toteutettiin tilavierailu Sallan Kelloselällä olevalle Tapioiden tilalle, jossa
tilalliset tutustuttivat tilaan ja tilan toimintaan. Tila on kahden lypsyrobotin tila jossa on noin 120
lehmää lypsyssä. Peltohehtaareja tilalla on 125 jotka sijaitsevat tilasta noin 20 kilometrin säteellä.
Tilalta saatiin kattavaa kuvaa pohjoisessa sijaitsevan lypsyrobottitilan toiminnasta. Tilavierailuun
osallistui 7 henkilöä projektipäällikön lisäksi.

4.2 Hankkeen jatkoaika
Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 15.1.2019–28.2.209 väliselle ajalle Pohjois-Pohjanmaan ELY keskukselta. Hankkeen jatkoaikana toteutettiin kysely maidontuotannon tulevaisuudesta
Koillismaan alueen maitotilallisilta.
Kyselyn toteutus
Tammikuussa 2019 teetetyn kyselyn tavoitteena oli saada tietoa Koillismaan alueen
maitotilallisten tulevaisuuden suunnitelmista, ja kerätä tilallisten omia ehdotuksia ja näkemyksiä
alueen maidontuotannosta. Kyselyn vastausten perusteella saatiin selville isompi kuva alueen
maidontuotannon tulevaisuudesta. Kyselylomakkeet lähetettiin Kuusamon osuusmeijerin
tuottajille meijerin käyttämän tonkkapostin kautta, sekä osalle tuottajista postin kautta.
Kysely toteutettiin viidellä monivalintakysymyksellä, sekä vapaa sana -osiolla. Kyselylomakkeita
lähetettiin 85 kappaletta ja vastauksia palautettiin 34 kpl, vastausprosentiksi muodostui tällöin 40
prosenttia. Nimellisesti vastanneiden, sekä vapaa sana -osioon kirjoittaneiden kesken arvottiin 2
kappaletta kahvipaketteja.
Kyselyn tulokset kasattiin Excel -taulukkoon ja tulosten pohjalta tehtiin raportti, jossa käytiin läpi
kyselystä saadut tiedot. Kyselyn materiaalit julkaistiin muun hankkeen aikana tuotetun materiaalin
ohella julkiseksi.
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5. Organisaatio ja ohjausryhmä
Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis oy ja yhteistyökumppaneina olivat
Kuusamon osuusmeijeri ja Kuusamon Juusto oy. Hankkeen toteutuksesta vastasi projektipäällikkö
Olli Käkelä ja projektisihteerinä toimi Kirsti Pitkänen.
Ohjausryhmä
Ohjausryhmä koostui seuraavista organisaatioiden jäsenistä ja varajäsenistä:
Jarmo Oksman, Kuusamon Juusto oy
Jouni Määttä (varalla Esa Heikkilä), Kuusamon osuusmeijeri
Mikko Keränen (varalla Mauno Räisänen), maidontuottajat
Hannu Virranniemi (varalla Kari Sirviö), Naturpolis oy
Asiantuntijajäseninä toimivat:
Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Jorma Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Olli Käkelä, projektipäällikkö, Naturpolis oy
Jari Hentilä, toimitusjohtaja, Naturpolis oy
Kirsi Kuosku, ohjelmapäällikkö, Naturpolis oy
Kirsti Pitkänen, projektisihteeri, Naturpolis oy

5.1 Ohjausryhmän lausunto hankkeesta
Ohjausryhmä kävi keskustelua kokouksessa hankkeesta ja sen toteutuksesta, ja nosti esille
lausunnossaan seuraavia asioita:
- Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeelle asetetut tavoitteet
saavutettiin.
- Ennen hanketta määriteltyihin kysymyksiin saatiin vastaukset.
- Maidontuottajien tietotaitoa saatiin nostettua infopäivien, sekä kerätyn materiaalin avulla.
- Jatkoaikana tuotetun kyselyn tulokset toivat tietoa elinkeinon mielialasta kentältä, ja
tulokset tulevat herättämään keskustelua aiheesta.
- Miten kyselyn tuloksista selville saatua tietoa tullaan käyttämään jatkossa hyväksi.
- Jatkotoimenpiteinä haluttiin tuottajien ammattitaidon kohentamista taloushallinnasta ja
talouslaskelmista.
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6. Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen budjetti
Taulukossa 1 nähdään hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma. Hanke toteutettiin julkisella
rahoituksella. Tukipäätöksessä hyväksytty budjetti hankkeelle oli taulukossa 1 nähtävä 45 630,80
euroa.
Taulukko 1. Hankkeen rahoitussuunnitelma.
Kustannuslaji

Hyväksytty rahoitus

EU-osuus
Valtio
Kunta
Yhteensä

19 164,93€
24 184,37€
2 281,5€
45 630,80€

Hankkeelle haettiin muutosta jatkoajan lisäksi hankeen budjettiin. Muutosta haettiin varojen
siirtämisestä ostopalveluista jatkoajan palkkakustannuksiin. Hankkeen budjetti pysyi muutosten
jälkeen samana. Koska hanke käynnistyi suunniteltua myöhemmin, oli hankkeessa myös
käyttämättä palkkarahoja, joita käytettiin jatkoajan palkkakustannusten kattamiseen. Tällöin
ostopalveluihin varattuja varoja jäi siirrettäväksi palkka- ja Flat Rate -kuluihin arviolta 5 586 euroa.
Taulukosta 3 nähdään budjetin muutokset verrattuna alkuperäiseen budjettiin, joka nähdään
taulukossa 2.
Taulukko 2. Tukipäätöksen budjetti ja hankkeen toteutuneet kustannukset 15.1. mennessä.
Kustannukset

Palkat
Ostopalvelut
Flat Rate 24 %
Koko hanke

Tukipäätöksen
budjetti
15.8.2018–15.1.2019
20 670 €
20 000 €
4 960 €
45 630,80 €

Toteuma
15.1.2019

Budjetin
ylijäämä

19 143,61 €
12 196 €
4 594,47 €
35 934,08 €

1 526,39 €
7 804 €
365,53 €
9 695,92 €

Taulukossa 3 nähdään muutoshakemuksen budjetti, joka on myös arvioi toteutuneista
kustannuksista hankkeen päätyessä.
Taulukko 3. Muutoshakemuksen budjetti.
Kustannukset
Palkat
Ostopalvelut
Flat Rate 24 %
Koko hanke

Muutoshakemuksen budjetti
15.8.2018–28.2.2019
25 173,62 €
14 414,51 €
6 042,67 €
45 630,80 €
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7. Tulokset
7.1 Tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen
Hankkeeseen osallistuneilla tilallisilla teetetyn palautekyselyn (liite 1) perusteella voidaan sanoa,
että tietoisuus yhtiöittämisestä ja investointien kannattavuuksista lisääntyi hankkeen aikana.
Tuotettujen ja julkaistujen materiaalien avulla voidaan tietoutta lisätä myös muiden tuottajien ja
alan toimijoiden keskuudessa myös hankkeen jälkeen. Hanke tuotti täten päätöksenteon pohjaksi
tietoa, joka auttaa uudistamaan maatilojen omistusjärjestelyjä, työn uudelleen organisointia ja
tilusrakennetta. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että toimijoiden täytyy olla oma-aloitteisia
materiaalien käytössä.
Tilojen kehittämiseen ja investointien tekemiseen tilallisilla löytyi kyllä mielenkiintoa, mutta
resurssien puute hidastaa tilojen kehitystä. Hankkeen tavoitteena olleeseen useamman maatilan
yhteisnavettaan ei hankkeen aikana syntynyt kiinnostusta. Pääsyynä tähän oli tilojen sijainnit
toisiinsa nähden, tilojen omat suunnitelmat ja maatalouden epävarmuus tällä hetkellä. Kuitenkin
hanke toi ilmi alueen tilallisille, että tällainen yhteistyö on mahdollista, ja että useita tällaisia tiloja
Suomessa sijaitsee.
Suoraa yhteistyötä muiltakaan osin ei hankkeen aikana syntynyt, mutta hanke toi ilmi yhteistyön
vaihtoehtoja alueen tilallisille. Yhteistyön lisäämiseksi vaaditaan tuottajien oma-aloitteisuutta ja
jatkotoimenpiteitä, jotta sen täysi potentiaali saadaan hyödynnettyä.

7.2 Navettainvestointien laskelmat
Asiantuntijapalveluna tuotettujen laskelmien lähtökohtana käytettiin hankkeeseen osallistuneiden
tilojen tilastollisia keskiarvoja, sekä alueellisia sato- ja tukitasoja. Laskelmien tulokset toivat
pohjatietoa alueen tilallisille investointien kannattavuuksista.
Laskelmat ovat vain suuntaa-antavia. Toteutuessaan kaikki vaihtoehdot pitäisi sovittaa oikealle
tilalle, tilan omien tietojen mukaiseksi. Tarkemmat tiedot laskelmista nähdään Investointien
kannattavuuslaskelmat esitys -tiedostosta joka julkaistiin muun hankemateriaalin ohella.
Laskelmissa käytetyt alkutiedot olivat:
- Lypsylehmiä tilalla olisi 25 kpl + nuorkarja.
- Peltoa viljelyksessä noin 40 hehtaaria (vuokrapeltojen hintana käytettiin 159€/ha).
- Aikaisempia lainoja tilalla olisi 200 000 euroa.
- Rehusatotasoina käytettiin 11 500 kg/ha ja kuiva-ainepitoisuutena 40 %, jolloin kuivaainesadoksi saataisiin noin 4 600 kg ka/ha.
- Keskituotoksena käytettiin 9 000 l/v/lehmä ja maidon hintana 0,37 €/l.
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Laskelma 1: 62 lypsylehmää + 25 nuorkarjaa. Lypsylaitteistona 1 lypsyrobotti. Kaikki säilörehut
tuotetaan omilla pelloilla. Peltoa omaan tuotantoon tarvitaan n. 102 ha kuiva-aine satojen ollessa
n. 4 600 kg ka/ha.
Laskelma 2: 62 lypsylehmää + 25 nuorkarja. Lypsylaitteistona 1 lypsyrobotti. Säilörehusta osa
ostetaan yhteistyötiloilta. Peltoa omaan tuotantoon on laskettu 80 hehtaaria ja ostorehua lisäksi.
Ostorehut ostettaisiin alueelta, jossa säilörehun tuottamiseen ei tarvita näin suurta pinta-alaa.
Laskelma 3: 130 lypsylehmää + 52 nuorkarja. Lypsylaitteistona 2 lypsyrobottia. Toteutetaan
kahden tilan yhteisenä osakeyhtiömuotoisena maatilana. Pellot vuokrataan oy:lle
osakkailta/muilta ja kaikki säilörehut tehdään osakkaiden omilla koneilla urakointipalveluna.
Peltoa vuokrataan oy:lle 120 hehtaaria ja loput säilörehut ostetaan samalla tavalla, kuin edellä.
Oy:stä maksettaisiin palkkaa n. 2,5 henkilölle.
Talouslaskelmat eri vaihtoehdoista
Laskelma 1 ja 2: Navettainvestoinnin hintana on käytetty 934 000 €. Laskelmassa on huomioitu
korkotukilainaa 60 % ja avustusta 35 % eli rahana 326 900 euroa. Investoinnin hinta
kustannusavustuksen jälkeen olisi 607 100 euroa. Korkotukilainalla takaisinmaksuaikana on
käytetty 15 vuotta + kaksi lyhennysvapaata vuotta. Lisälainaa on huomioitu yhteensä 130 000
euroa, jossa takaisinmaksuaikana on huomioitu 10 vuotta ja lyhennykset kuukausittain. Lainaa
lyhennettäisiin seuraavana vuonna noin 20 000 euroa, hyödyntäen korkotukilainan
lyhennysvapaata vuotta.
Laskelma 1: Liikevaihto tämän kokoisessa yksikössä olisi noin 375 000 euroa ja käyttökatetta jäisi
n. 38 %. Käyttökate rahana olisi noin 143 755 euroa, josta vähennetään lainojen vuotuiset
lyhennykset n. 69 514 €/v, yksityistalouden osuus 35 000 euroa, sekä verot ja korkomenot.
Kokonaislainamäärä nousisi investointivuonna noin 852 000 euroon.
Laskelma 2: Liikevaihto tämän kokoisessa yksikössä olisi noin 362 000 € ja käyttökatetta jäisi noin
37,2 %. Käyttökate rahana olisi noin 134 740 euroa, josta vähennetään lainojen vuotuiset
lyhennykset noin 69 514 €/v, yksityistalouden osuus 30 000 euroa, sekä verot ja korkomenot.
Kokonaislainamäärä nousisi investointivuonna noin 852 000 euroon.
Laskelma 3: Laskelmassa oy perustetaan ensimmäisenä vuonna ja aloitetaan investointi. Osakkaat
sijoittaisivat yhtiön osakepääomaan 5 000 euroa ja SVOP -rahastoon yhteensä 200 000 euroa.
Eläimet ostettaisiin osakkailta eläinluottona ja maksettaisiin myöhemmin takaisin, kun yhtiön
toiminta on saatu käyntiin.
Navettainvestoinnin hintana on käytetty 1 930 000 euroa. Laskelmassa on huomioitu
korkotukilainaa 60 % ja avustusta 35 %. Korkotukilainalla takaisinmaksuaikana on käytetty 15
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vuotta. Lisälainaa on huomioitu yhteensä 150 000 euroa, jossa takaisinmaksuaikana on huomioitu
10 vuotta ja lyhennykset kuukausittain.
Liikevaihto tämän kokoisessa yksikössä olisi noin 711 000 euroa ja käyttökatetta jäisi n. 23,7 %.
Käyttökate rahana olisi noin 168 256 euroa, josta vähennetään lainojen vuotuiset lyhennykset noin
90 871 €/v, verot ja korkomenot. Yksityistalouden nostoja ei ole osakeyhtiössä. Palkkamenot on
huomioitu yrityksen menoissa. Laskelmassa on myös huomioitu 4 vuoden kuluttua koneiden
vaihtoa ja 5 vuoden kuluttua lypsyrobottien vaihdot, jonka jälkeen lainojen lyhennykset vuosittain
olisivat 110 871 €/v.
Kaikki laskelmat on laskettu siten, että tilat kuuluisivat kuukausi alv -menettelyyn.
Asiantuntijan tekemät johtopäätökset laskelmista
Laskelma 1: Käyttökatetta jäisi tässä laskelmassa hieman enemmän, mikä mahdollistaa hieman
korkeamman yksityistalouden osuuden. Yksityistalouden osuus olisi suositeltavaa olla n. 40 000 €,
mutta tässä laskelmassa jäädään kuitenkin sen alle. Korvausinvestointeihin jäisi vain 5 000 €/v ja
tulevaisuudessa ei enää sitäkään, kun verot lisääntyvät. Johtopäätöksenä laskelmasta voidaan
sanoa, että investointi on liian kallis tämän kokoiselle navettaratkaisulle.
Laskelma 2: Tässä laskelmassa käyttökatetta jää vielä vähemmän, koska peltotukien määrä jää
vähäisemmäksi ja ostorehukustannus on korkeampi ostettavan säilörehun vuoksi.
Yksityistalouteen jäisi vielä vähemmän rahaa, kuin aikaisemmassa laskelmassa (30 000 €).
Johtopäätöksenä laskelmasta voidaan todeta, että tämä vaihtoehto on hyvin samankaltainen kuin
ensimmäisen laskelman. Investointi on liian kallis tässäkin vaihtoehdossa.
Laskelma 3: Laskelmassa käyttökateprosentti on pienempi kuin aikaisemmissa laskelmissa, mutta
se johtuu maksetuista palkkakuluista. Oy:stä ei nosteta yksityistalouden nostoja. Käyttökate
riittäisi lainojenlyhennykseen, korkomenoihin ja verojen maksuun. Jonka jälkeen jäisi vielä 15 000
€ korvausinvestointeihin vuosittain. Osakeyhtiötä perustettaessa on huomioitu, että SVOP rahastoon sijoitettaisiin riittävästi rahaa, jotta yrityksen vakavaraisuus pysyisi vakaalla pohjalla.
Peltojen kustannusvertailutaulukko
Hankkeen julkaistuissa materiaaleista löytyy Finanssila oy:n tuottama peltojen kustannusvertailu
Excel -taulukko, jonka avulla voi laskea erot tuettoman raivauspellon ja kauempana sijaitsevan
vuokratun pellon kustannusten erot oman tilan tietojen perusteella.

7.3 Kyselyn tulokset
Kysely toteutettiin viidellä monivalintakysymyksellä, sekä vapaa sana -osiolla. Kyselylomakkeita
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lähetettiin 85 kappaletta ja vastauksia palautettiin 40 kpl, vastausprosentiksi muodostui tällöin 47
prosenttia.
Kysymys maidontuotannon jatkumisesta
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin näkemystä maidontuotannon jatkumisesta omalla tilallaan.
Vastausten perusteella noin 52 prosenttia tiloista tulee lopettamaan maidontuotannon seuraavan
viiden vuoden sisällä, ja kymmenen vuoden päästä maidontuottajia on jäljellä enää 25 prosenttia
tämän hetkisistä tiloista.
Kuvio 1. Vastausjakaumat maidontuotannon jatkumisesta.

Kysymys investointisuunnitelmista
Toisessa kysymyksessä kysyttiin, että onko tiloilla tulossa investointeja maidontuotannon
lisäämiseksi. Noin 85 prosentilla vastanneista ei ollut suunnitelmia investointeihin seuraavan 10
vuoden aikana ja loput noin 15 prosenttia vastanneista suunnittelivat investointia 10 vuoden
sisällä.
Kuvio 2. Vastausjakaumat investointisuunnitelmista.
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Kysymys sukupolvenvaihdossuunnitelmista
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin ovatko tuottajat suunnitelleet sukupolvenvaihdosta tiloilleen.
Vastanneista noin 90 prosenttia ei ole tekemässä sukupolvenvaihdosta seuraavan kymmenen
vuoden sisällä. 7 prosenttia on suunnitellut sukupolvenvaihdosta seuraavan 5 vuoden sisällä ja 3
prosenttia seuraavan 5-10 vuoden sisällä.
Kuvio 3. Vastausjakaumat sukupolvenvaihdossuunnitelmista.

Kysymys omitusjärjestelyiden muuttamisesta
Neljännessä kysymyksessä käsiteltiin tilojen mielenkiintoa omistusjärjestelyiden muuttamiseen. 90
prosentilla vastanneista ei ole aikomusta tehdä muutosta, ja osakeyhtiöittämistä ovat
suunnitelleet noin 7 prosenttia vastanneista. Maatalousyhtymän perustamista on miettinyt 3
prosenttia vastanneista.
Kuvio 4. Vastausjakaumat omistusjärjestelyiden muuttamisesta.
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Kysymys kiinnostuksesta yhteisnavettaan
Viidennessä kysymyksessä kysyttiin kiinnostuksesta yhteisnavettaan jonkun muun tilallisen kanssa.
Noin 92 prosentilla vastanneista ei ollut kiinnostusta perustaa yhteisnavettaa. Voisi mahdollisesti
kiinnostaa vaihtoehdon valitsi noin 8 prosenttia vastanneista. Ehdotonta kiinnostusta
yhteisnavettaan ei löytynyt kyselyyn vastanneilta.
Kuvio 5. Vastausjakaumat yhteisnavetan kiinnostuneisuudesta.

Vapaa sana -osio
Kyselylomakkeen vapaa sana -osioon kyselyyn vastanneet saivat kirjoittaa omia ajatuksiaan
maidontuotannosta. Kommentteja tuli maidontuotannon yleisen kannattavuuden tippumisesta ja
siitä johtuen motivaation ja investointihalukkuuden vähenemisestä. Kyselyyn vastanneet toivoivat
lisää yhteisöllisiä tapahtumia alueen tilallisten kesken, jotta syntyisi lisää yhteishenkeä ja
vertaistukea. Lisäksi toivottiin, että kuluttajia saataisiin lähemmäksi maataloutta ja tutuiksi
varsinkin lähimaatalouteen. Haluttiin myös, että alueella peltopinta-aloja omistavat kasvinviljelijät,
jotka ei varsinaista rehusatoa kerää, saataisiin mukaan maatalouden kehittämiseen ja heidän
peltopinta-alojen satojen maksimoimiseen ja sadon hyötykäyttöön toiminnassa oleville maatiloille,
tällöin rehua ei tarvitsisi ostaa kauempaa Suomesta.
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Kuvio 6. Vapaa sana -osion kommentit.
VAPAA SANA:
"Seuraava sukupolvi herkässä vaiheessa. Seuraavat vuodet näyttää kiinostaako maatalousyrittäminen"
"Lopettamisen ja omistujärjestelyiden suhteen voi olla takaportteja hieman auki. Lypsykarjatalouden alasajo suuri vahinko maaseudulle
(elinvoima/maisemat). Löytää sopiva Koillismaalainen perheviljelmämuoto ilman ylivoimaisia investointeja. Kohtuullinen työmäärä/toimeentulo."
"Maidon hinta pitäisi saada korotusta, että uskaltaisi tehdä investointeja."
"Yhteisöllisiä tapahtumia, maatalouden positiivisen ilmapiirin luomista ja kaikkien tahojen mukana oloa (mm. kaupunki).
Kuluttajat lähemmäksi maataloutta ja lähimaatalous tutuksi"
"Yhteisiä ja vapaamuotoisia koulutuksia, illanistujaisia, yhteishengen luontia, tutustumista toisiin viljelijöihin/yhteistyö kumppaneihin"
"Maidolle parempaa hintaa, niin voisi jatkaa vielä muutaman vuoden. Kannattavuus on niin heikko, että ei ole kovin mielekästä jatkaa.
Koneet ja kalusto vanhenee, eikä investointeihin jää rahaa."
"Järjestää tilaisuuksia/keskustelupäiviä, missä kasvinviljelytilat(hömppäheinän) viljelijät saaataisiin mukaan alueen
maidontuotannon kehittämiseen. Tuottamalla oikeaa säilörehua sitä ei tarvitsisi ajaa Pohjanmaalta"
"Heikko kannattavuus on syönyt motivaatiota jatkaa ja investoida eteenpäin. Nyt jäähytellään muutama vuosi ja lopetetaan,
jos tilanne ei radikaalisti muutu parempaan suuntaan."
"Nykyisellä tuottajahinnalla ei ole järkevää jatkaa tuotantoa. Työ on sitovaa ja raskasta, mutta tehdylle
työlle ei saa käytännössä minkäänlaista korvausta.
"Pellon puute rasittaa kahden lypsyrobotin tilakokoluokkaan kasvua"
"Jos maidon hinta olisi siellä missä oli muutama vuosi sitten (vajaa 10snt parempi) olisimme
ehkä 1-3 vuoden sisällä tehneet investoinnin + 5-10 lehmälle"

Johtopäätökset
Kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että Koillismaan maidontuotanto tulee kokemaan
suuren muutoksen tulevaisuudessa. Tuottajien määrä tulee tippumaan huomattavasti seuraavan
kymmenen vuoden aikana, ja samaan aikaan ei tulla tekemään tarpeeksi investointeja tai
sukupolvenvaihdoksia, jotta varmistettaisiin maidontuotantomäärän pysyminen samalla
tuotantotasolla kuin tällä hetkellä. Maatalouden vähenemisellä tulee olemaan suuret vaikutukset
syrjäseutujen elinvoimaisuuteen, välillisten työpaikkojen määrään ja maisemallisiin tekijöihin.
Tästä syystä olisi hyvä aika aloittaa toimenpiteet tulevaisuutta varten.
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LIITE 2. Kyselyn tulokset
MAIDONTUOTANNON TULEVAISUUS -KYSELYN TULOKSET

VASTAUSMÄÄRÄ (KPL):

40
/85

VASTAUSPROSENTTI:

47 %

Vastausmäärät Vastausjakauma-% Vastausvaihtoehdot

Miten näette maidontuotannon
jatkuvan tilallanne?

Oletteko suunnitelleet investointeja
maidontuotannon lisäämiseksi?

6

15

15

38

7

18

10

25

Lopetamme 2 vuoden sisällä
Jatkamme 2-5 vuotta
Jatkamme 5-10 vuotta
Jatkamme yli 10 vuotta

2

5

Muu vastaus

34

85

3

8

2

5

1

3

Ei suunnitelmia
1-3 vuoden sisällä
3-5 vuoden sisällä
5-10 vuoden sisällä

Investoinnit lisää maitolitroja:
1520800

Oletteko suunnitelleet sukupolven
vaihdosta tilallanne?

Oletteko suunnitelleet
omistusjärjestelyiden muuttamista?

Oletteko kiinnostuneet yhteisnavetasta
jonkun muun tilallisen kanssa?

36

90

1

3

2

5

1

3

36

90

3

8

1

3

0

0

37

93

3

8

0

0

Ei spv suunnitelmia
1-3 vuoden sisällä
3-5 vuoden sisällä
5-10 vuoden sisällä
Ei suunnitelmia
Osakeyhtiöittämistä
Yhtymäksi
Jokin muu
Ei kiinnostusta
Voisi mahdollisesti kiinnostaa
Kiinnostaa ehdottomasti

VAPAA SANA:
"Seuraava sukupolvi herkässä vaiheessa. Seuraavat vuodet näyttää kiinostaako maatalousyrittäminen"
"Lopettamisen ja omistujärjestelyiden suhteen voi olla takaportteja hieman auki. Lypsykarjatalouden alasajo suuri vahinko maaseudulle
(elinvoima/maisemat). Löytää sopiva Koillismaalainen perheviljelmämuoto ilman ylivoimaisia investointeja. Kohtuullinen työmäärä/toimeentulo."
"Maidon hinta pitäisi saada korotusta, että uskaltaisi tehdä investointeja."
"Yhteisöllisiä tapahtumia, maatalouden positiivisen ilmapiirin luomista ja kaikkien tahojen mukana oloa (mm. kaupunki).
Kuluttajat lähemmäksi maataloutta ja lähimaatalous tutuksi"
"Yhteisiä ja vapaamuotoisia koulutuksia, illanistujaisia, yhteishengen luontia, tutustumista toisiin viljelijöihin/yhteistyö kumppaneihin"
"Maidolle parempaa hintaa, niin voisi jatkaa vielä muutaman vuoden. Kannattavuus on niin heikko, että ei ole kovin mielekästä jatkaa.
Koneet ja kalusto vanhenee, eikä investointeihin jää rahaa."
"Järjestää tilaisuuksia/keskustelupäiviä, missä kasvinviljelytilat(hömppäheinän) viljelijät saaataisiin mukaan alueen
maidontuotannon kehittämiseen. Tuottamalla oikeaa säilörehua sitä ei tarvitsisi ajaa Pohjanmaalta"
"Heikko kannattavuus on syönyt motivaatiota jatkaa ja investoida eteenpäin. Nyt jäähytellään muutama vuosi ja lopetetaan,
jos tilanne ei radikaalisti muutu parempaan suuntaan."
"Nykyisellä tuottajahinnalla ei ole järkevää jatkaa tuotantoa. Työ on sitovaa ja raskasta, mutta tehdylle
työlle ei saa käytännössä minkäänlaista korvausta.
"Pellon puute rasittaa kahden lypsyrobotin tilakokoluokkaan kasvua"
"Jos maidon hinta olisi siellä missä oli muutama vuosi sitten (vajaa 10snt parempi) olisimme
ehkä 1-3 vuoden sisällä tehneet investoinnin + 5-10 lehmälle"

