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EDF eli European Dairy Farmers on kerho…

… Toimintaansa kehittäville maitotilayrittäjille. Paikka ideoiden, kokemusten ja
osaamisen vaihdolle kansainvälisellä tasolla viljelijältä viljelijälle

… Ei-poliittinen, puolueeton ja itsenäinen, jonka toimintaa ohjaavat kehittyvät
maitotilat itse

… Noin 450 jäsentä: Maitotilayrittäjiä, neuvojia, tutkijoita ja kaupallisia
kumppaneita



EDF:n tuotantokustannusvertailu

… v. 2019 325 tilaa vertailussa mukana

…16 EU maata: 272 tavanomaista tilaa plus 33 luomutilaa

… 3 EU:n ulkopuolista maata mukana: Kanada, Sveitsi ja Ukraina

… Suomalaisia tiloja 17, joista 3 luomutilaa

… Tilinpäätöstiedoista; tilikaudet alkavat 2, 3 tai 4 neljänneksellä
2017 tai 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

… Karjakoko vaihtelee 20 - 2100 lehmän välillä – 50 % tiloista on < 
160 lehmää

04/09/2019 © European Dairy Farmers e.V. 2019

3



Tulokset eivät edusta koko Eurooppaa… 

otanta on pieni ja osallistuvia tiloja ei ole valittu
tilastollisten kriteerien perusteella

Tuotantokustannustulokset näyttävät tilojen erot…  

vertailussa keskitytään kustannuksiin, koska ne ovat isoin syy
tilojen välisiin tuottavuuseroihin
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Onko korkeimman maidonhinnan tiloilla paras 
tulos?
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Yrittäjän voitto I, 

snt/kg EKM

Toteutunut maidon

hinta, snt/kg EKM
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Tuotoksen ja yrittäjän voiton yhteys –

271 tavanomaista EU tilaa v. 2018
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Karjakoon ja yrittäjän voiton 

välinen yhteys – 271 tavanomaista 

EDF -tilaa
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Suomen 
kilpailuetuna melko 
alhainen pellon 
vuokrahinta sekä 
kohtuullinen työn 
tuntihinta



Tuotantokustannusvertailun
tulokset 2019

Yrittäjän voitto

= Kokonaistuotot (sis. suorat peltotuet)  - kokonaiskulut

= 2.7 snt/kg EKM (sisältää suoria peltotukia 2.2 snt)

70% (54%) tiloista saavuttaa positiivien tuloksen

= 2.2 snt/kg EKM (sisältää suoria tukia 4.3 snt)

60% (48%) tiloista pääsi positiiviseen tulokseen

= -2.4 snt/kg EKM (sisältää suoria peltotukia 5.5 snt)

56% (44%) tiloista pääse positiiviseen tulokseen
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© European Dairy Farmers e.V. 2019:                                                                  

325 EU and non-EU farms participating in the CoP 2019



Iso vaihtelu maiden välillä: 
Break-Even, snt/kg EKM
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© European Dairy Farmers e.V. 2019:                                                                  

325 EU and non-EU farms participating in the CoP 2019

Break-Even = 

Maidon hinta, joka

kattaa kaikki

maidontuotannon

kustannukset:

Kokonaiskulut (sis. Arvio tilan

omaisuuden arvosta, poislukien

maitokiintiö) miinus

maidontuotannon sivukulut ja

suorat tuet

Taulukko: 

Vaihtelu ja mediaani, BEPsnt/kg 

EKM
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8 14 272

• Korkeampi 
tuotos

• Isot tulot (tuet)
• Isot 

kustannukset
• Alhaisempi 

voitto
• Voitto 

mahdollista 
tukien vuoksi

• Korkein voitto 
7,2 snt/kg EKM



,m
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• Tuotantotulokset 
hyvät!

• Tunteja/lehmä 
paljon

• Pääoman tuotto 
heikko

• Pellon tuotto heikko
• Pienempi karjakoko
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• Hyvä tuotos!
• Korkeat tuet
• Korkeat 

kustannukset, 
myös rehut

• Hyvä voitto!
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• Hyvät 
tuotantotulokset

• Väkirehun määrä
• Työtunteja paljon
• Pääoman tuottavuus 

huono
• Pellon tuottavuus 

huonompi
• Hiljattain investoinut 

tila vaikuttaa 
lukuihin
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• Tanskalaisilla 
alhaisimmat tulot 
(myös tuet) ja 
menot → isoin 
voitto 

• Ruotsalaisilla 
alhaisin maitotulo

14
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• Suomalaisilla huippu 
tuotantoluvut (tuotos 
alempi)

• Tanskalaisilla paras työn-
ja pääoman tuottavuus 
→ isoimmat tilat

• Tanskalaisilla korkea 
maan hinta, 
ruotsalaisilla alhaisin

• Suomalaisilla alhaisin 
työn hinta, mutta onko 
silti liian kallis 
tuottavuuteen nähden?



Mennäänkö virran mukana?
✓Korkeita maidonhintoja seuraa seuraa aina korkeammat kustannukset

(ostorehut, ylläpitokulut)(Ranska, Iso-Britannia ja Espanja pitäneet
kulut kurissa) 

✓Tuotantopotentiaalin kasvu kiintiöiden poistumisen jälkeen on jakanut
kiinteitä kustannuksia takaisin “normaalille” kustannustasolle

✓Lehmäkohtainen tuotoksen nousu on välttämätöntä tasaamaan
kustannustasoa ja tuloa

✓Miten selvitä mahdollisista tulevista tuotos- (esim. sosiaaliset paineet) 
ja karjakoon kasvuun kohdistuvista rajoitteista? (työvoiman ja pellon
saatavuus)

✓Kuinka voisi rakentaa taloudellisia resursseja tilan
kehittämisinvestointeihin? 
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Yhteenvetoa

✓Vaihtelu on suurempaa eri tilojen kuin maiden välillä

✓Kaikissa maissa on sekä voitollisia että tappiollisia 
maitoyrityksiä

✓10 % parhaista tiloista tulee 14 eri maasta

✓Muutama suomalaistilakin parhaan neljänneksen 
joukossa! Vaihtelu Break-even 28 – 47 snt/kg EKM

✓Parhaiten menestyvillä tiloilla on vähiten tukia, 
alhaisempi maidon hinta, intensiivisin pellonkäyttö ja 
korkea pääoman tuotto sekä navetan kapasiteetti
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Tulokset Tiskiin!

Kiitos mielenkiinnosta! 

Kysymyksiä ja 
kommentteja?
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