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1. Hankkeen toteuttaja 
  

ProAgria Etelä-Savo ry 

Mikonkatu 5 

50100 Mikkeli 

p. 0400 261 094 

etela-savo.proagria.fi 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 

Lihatilan Skarppiohjelma 

Hankkeen numero 15777 

Diaarinumero 18/3560-2012 

 

3. Yhteenveto hankkeesta  
 

Lihatilan skarppiohjelma -hanke oli eteläsavolaisille lihanauta-, emolehmä-, sika-, siipikarja- ja 

lammastiloille suunnattu koulutushanke, jonka toteutusaika oli 5.1.2012-31.12.2014. Hankkeen 

tavoitteena oli parantaa lihatilojen tuotanto-, ympäristö- ja johtamisosaamista sekä edistää 

laadukkaita investointeja, tilojen välistä yhteistyötä ja luomutuotantoa Etelä-Savossa. 

 

Hankkeen koulutusohjelman rungon muodostivat pienryhmät, joita täydensivät teemapäivät, 

opintomatkat ja syventävä tilakohtainen koulutus opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksissa 

kehitettiin tilojen tuotantoa sekä johtamista. Kehittämiskohteisiin kuuluivat rehuntuotantoketju, 

ruokinta, eläinaines, tuotanto-olosuhteet, eläinten hoito, talous sekä tilan mahdollisuudet erikoistua 

muun muassa suoramyyntiin. Opintomatkat suuntautuivat oman maakunnan yrityskohteiden lisäksi 

Lounais-Suomeen ja Ahvenanmaalle sekä Ruotsiin ja Viroon, joista haettiin uusia näkökulmia ja 

ratkaisuja oman yritystoiminnan kehittämiseen.  

 

Hankkeessa toimi yhdeksän pienryhmää eri puolilla maakuntaa. Kukin pienryhmä kokoontui 

asiantuntija-ryhmänohjaajan johdolla kutsuen toisinaan kokoontumisiin teeman mukaisia 

ulkopuolisia alustajia. Hanke järjesti 24 teemapäivää ja ajankohtaistilaisuutta, joista 20 yhteistyössä 

muiden koulutus- ja kehittämishankkeiden kanssa. Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä ja 

palkokasviryhmä järjestettiin yhteisryhminä maitotilayrittäjien kanssa, spv-ryhmässä oli mukana sekä 

maito- että kasvitoimialan nuoria yrittäjiä ja markkinointi- ja suoramyyntiryhmässä oli mukana 

lampaanlihan tuottajia. Myös Ahvenanmaan ja Viron opintomatkat järjestettiin eri tuotannonalojen 

yhteismatkoina. Aktiivinen yhteistyö eri tuotantosuuntien yrittäjien ja hankkeiden kesken olikin 

hankkeen selkeitä vahvuuksia. 
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Hanke tiedotti kohderyhmälle tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista sähköisesti, kirjeitse sekä 

kohderyhmän yritystoimintaan liittyvissä teemapäivissä ja tapahtumissa. Hankkeen 

koulutusohjelmaan sitoutui 50 maatilaa, joiden opintotuntien määrä oli 20 h tai enemmän. 

Keskimäärin näiden tilojen opintokokonaisuuden laajuus oli 61 tuntia. Henkilötasolla vastaavat luvut 

olivat 55 henkilöä ja 51 tuntia. Suurin tilakohtainen kokonaistuntimäärä oli 226 tuntia ja vastaava 

henkilökohtainen 126 tuntia.  Tilakohtaista syventävää koulutusta annettiin 35 tilalle, keskimäärin 6 h. 

Lisäksi hankkeesta tiedotettiin teemapäivissä 73 maatilalle/112 henkilölle. 

 

Hankkeessa toteutui kustannuksia kustannusarvion mukaisesti 342.621 euroa. Rahoituksesta 90 % 

saatiin Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Yksityisen rahoituksen osuus oli 34.263 euroa, joka koostui maatilayrittäjien maksamista 

osallistumismaksuista. 

 

Hankkeen hallinnoija ja pääasiallinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo ry. Käytännön toimia 

toteutettiin asiantuntijaverkoston, sidosryhmien ja muiden koulutus- ja kehittämishankkeiden kanssa 

yhteistyössä. Tärkeisiin sidosryhmiin kuuluivat teurastamot, tutkimuslaitokset, Helsingin yliopisto, 

ProAgria Keskusten liitto, ProAgria Liha Osaamiskeskus, ProAgria Keskukset ja alan yritykset. 

 

4. Raportti 
 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke oli  
 

Lihatilan Skarppiohjelma -hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–

2013 tavoitteita maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena olivat 

toimintalinjan 1 mukaisesti lihatalouden kilpailukyvyn parantaminen yritysten tuotanto-osaamista, 

suunnitelmallisuutta ja liiketaloudellista osaamista kasvattamalla. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli 

ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja maisema-arvoja sekä tehostaa yhteistyötä ympäristön ja 

arvokkaiden maisema- ja perinnebiotooppikohteiden hoidossa emolehmien laidunnuskäytäntöjä 

hyödyntämällä. Tältä osin hanke vastasi myös toimintalinjojen 2 ja 4 tavoitteisiin. 

 

Etelä-Savon maakuntaohjelmassa 2011–2014 todettiin, että maakunnassa on tarvetta mm. maatilojen 

välisen yhteistyön syventämiseen erikoistumalla, työnjakoa ja urakointia tehokkaasti hyödyntämällä 

sekä maaseutuyritysten kilpailukykyä vahvistamalla. Näihin kuuluivat tiedon välittäminen yrittäjille 

erityisesti tuotannon tehostamiseen ja kustannusten alentamiseen liittyvistä uusista mahdollisuuksista 

ja niiden soveltaminen Etelä-Savon olosuhteisiin sekä uuden tuotantoteknologian käyttöönoton 

helpottaminen. Esiin nostettiin mm. ravinteiden käytön seurannan kehittäminen ja uudet karjanlannan 

käsittelytavat yksikkökokojen kasvaessa. Maakuntastrategiassa painotettiin luomutuotannon 

edistämistä. 
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Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet olivat linjassa maakunnallisten ohjelmien ja tavoitteiden kanssa. 

Hankkeen koulutuspienryhmissä välitettiin tietoa ja tilojen parhaita käytäntöjä sekä pohdittiin 

yhteistyömahdollisuuksia osallistuvien tilojen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Hanke toimi viljelijöiden 

kiinnostuksen lisäämiseksi luomuviljelyä ja luomukotieläintuotantoa kohtaan tavoitteena 

luomutuotantoon siirtymisen vauhdittaminen. 

 

Hankkeen tavoitteet 

 

Lihatilan Skarppiohjelma -hankkeen tavoitteena oli yrittäjien tuotanto-osaamisen ja 

johtamisosaamisen parantaminen ja laadukkaiden investointien edistäminen. Lisäksi tavoitteena oli 

lisätä viljelijöiden välistä yhteistyötä sekä luomutuotantoa. Hankkeen toiminnan tuloksellisuuden ja 

vaikuttavuuden arviointiin mietittiin hankesuunnitteluvaiheessa seuraavia mittareita ja tavoitelukuja: 

 

1. lihayrittäjien tuotanto-osaamisen parantaminen 

- ravinnetaselaskelma/ ravinnetaseiden paraneminen hankkeen alusta loppuun, 30 kpl 

- säilörehuanalyysejä vähintään 2 näytettä/ sato ja 1 kivennäisanalyysi/sato, 50 kpl 

- vilja-analyysi viljoista vähintään 1 näyte/laji, 50 kpl 

- vasikoiden päiväkasvun paraneminen hankkeen alusta loppuun, 30 kpl 

- vasikkakuolleisuuden väheneminen hankkeen alusta loppuun, 30 kpl 

- kasvutulosten paraneminen; nettopäiväkasvu, 30 kpl 

- ruhojen luokitusten paraneminen tai kasvuajan lyheneminen, 30 kpl 

- tilalla on käytössä ruokintasuunnitelma analyysien pohjalta ja seurataan sen vaikutusta 

kasvutuloksiin, 50 kpl 

- tilalle on tehty kasvustokäynti ja maan rakenne-analyysi, 50 kpl 

- laiduntamisen ja laidunalueiden lisääntyminen tiloilla, 10 kpl 

 

2. johtamisosaamisen parantaminen ja laadukkaiden investointien edistäminen 

- verokirjanpitojen läpikäynti, 30 kpl 

- tiloille laaditut budjetit, 30 kpl 

- tilalta yhteenvetoraportit eläinten päiväkasvu- ja luokitus- ja hinnoittelutiedoista, 30 kpl 

- emotilalta yhteenvetoraportit (myytyjen) vasikoiden vieroituspainoista, 30 kpl 

- tilalla on työohjeet päivittäisiin prosesseihin ja ongelmatilanteisiin,  20 kpl 

- lihan tuotantokustannuslaskelma/seurantalaskelma kuluista myytyä kiloa kohti ja tuloista 

myytyä kiloa kohti useammalta vuodelta, 20 kpl 

- tilalla on vertailutietoa onnistumisesta muihin tiloihin nähden, 30 kpl 

- tilalla on tieto käytetystä työmäärästä, 10 kpl 

- tilalle on laadittu tulosanalyysilaskelma, 20 kpl 

- suunnitelmia ja toteutuksia tuotantoympäristön siisteyden parantamisesta ja kulkureittien 

paranemisesta, 5 kpl 

- investoivilla tiloilla investointihaarukka töiden ajallistamisesta, 5 kpl 

- työkalujen kehittäminen lihanautaneuvonnan tueksi 

 

3. yhteistyön lisääminen tilojen kesken 

- pienryhmiin, tapahtumiin ja retkille osallistuneet 100 kpl 
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- kontaktien määrä sähköisissä välineissä, osallistuneet 50 kpl 

- uudet yhteishankinnat, 5 kpl 

- uudet yhteistyötavat 5 kpl 

 

4. luomutuotannon kasvattaminen 

- markkinatilanteen mukaan 

 

 

4.2 Hankkeen toteutus 

 

Koulutusohjelman runkona oli pienryhmätoiminta, jota täydennettiin teemapäivillä, 

pellonpiennarpäivillä, koti- ja ulkomaan opintomatkoilla sekä yrityskohtaisella syventävällä 

koulutuksella. Teema- ja pellonpiennartilaisuudet toimivat myös tiedotustilaisuuksina ja 

väylänä pitempikestoiseen, yli 20 tunnin koulutuskokonaisuuteen/tila. 

 

Pienryhmiä toimi 9 kappaletta ja ne kokoontuivat yhteensä 58 kertaa.  Ulkomaan 

opintomatkoja tehtiin Viroon kesällä 2013 ja Ruotsiin helmikuussa 2014. Kotimaan 

opintomatkoja tehtiin Etelä-Savon alueella 2013, Pohjois-Karjalaan kevättalvella 2014 ja 

Lounais-Suomeen ja Ahvenanmaalle syyskuussa 2014.   

 

Hankkeen alkamisesta ja tapahtumista tiedotettiin kohderyhmälle kirjeitse, sähköpostitse, 

neuvojakäynneillä, erilaisissa tilaisuuksissa, ProAgria Etelä-Savon www-sivustolla etela-

savo.proagria.fi sekä ProAgria Itä-Suomi, Länsi-Savo, Itä-Savo ja Maaseudun Tulevaisuus -

lehdissä. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu MTK Etelä-Savon tukipilarihankkeen ylläpitämässä 

koulutuskalenterissa ja sidosryhmät, mm. teurastamot, ovat tiedottaneet hankkeen 

tapahtumista eteenpäin. 

 

Hankkeessa oli mukana 50 maatilaa, joiden koulutuskokonaisuus ylitti 20 tuntia. Näiltä tiloilta 

hankkeeseen osallistui 65 henkilöä, koulutuksen keskimääräinen laajuus oli 61 h/tila ja suurin 

tilakohtainen kokonaisuus oli 226 h.  

 

Henkilötasolla tarkasteltuna yli 20 tunnin kokonaisuuden suoritti kaikkiaan 55 henkilöä, 

joiden keskimääräinen opintojen laajuus oli 51 tuntia ja suurin yksittäinen opintokokonaisuus 

126 tuntia. 

 

Lisäksi 117 hankkeen kohderyhmään kuuluvaa henkilöä osallistui lyhytkestoisiin tilaisuuksiin, 

joissa tuotiin esille hankkeen koulutusmahdollisuuksia. 
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4.2.1 Teemapäivät 
 

Hankkeessa järjestettiin 4 teemapäivää ns. omana tuotantona ja 21 yhteistyössä muiden 

hankkeiden kanssa. Yhteistyönä järjestetyt koulutustilaisuudet sopivat teemoiltaan sekä 

nautatiloille että maito/lammastiloille ja toivat taustaltaan erilaisten osallistujien kautta uusia 

näkökulmia keskusteluun ja verkottumismahdollisuuksia yrittäjille. Järjestäville hankkeille 

yhteistilaisuudet toivat lisäksi kustannussäästöjä.  

 

Järjestetyt teemapäivät ja -tilaisuudet (Y= yhteistyössä järjestetty) sekä Lihatilan 

skarppiohjelmassa opiskelevien osallistuminen (suluissa kokonaismäärä): 

 

 

Lihaketju Nousuun –päivä 12.1.2012, Mikkeli (Y) 38 (42) 

Liha-alan kuulumisia ja strategiaa –päivä 8.3.2012, Savonlinna 16 

Kotoista valkuaista - pellonpiennartilaisuus 17.7.2012, Savonlinna (Y) 3 (8) 

Kotoista valkuaista - pellonpiennartilaisuus 7.8.2012, Haukivuori (Y) 6 (11) 

Laitumen laitamilla - pellonpiennartilaisuus 13.8.2012, Kangasniemi (Y) 14 (21) 

Parrenpielipäivät syksyllä 2012 (Y) 0  

Verokirjanpitopäivä 23.1.2013, Mikkeli (Y) 5 (16) 

Lihan suoramyynti vaihtoehtona –teemapäivä 8.2.2013, Juva (Y) 12 (23) 

Tehoa kotoiseen valkuaisruok. ja laiduntamiseen 20.-21.2.2013, Leppävirta (Y) 8 (85) 

Kivennäisaineita kaikille –teemapäivä 6.3.2013, Juva 19 

Säilörehusadot nousuun –teemapäivä 22.3.2013, Mikkeli (Y) 3 (16) 

Lantalat ja jaloittelutarhat –teemapäivä 18.4.2013, Juva (Y) 8 (33) 

Huomio peltojen ja kasvustojen kuntoon – kasvustopv 5.6.2013, Ristiina (Y)  0  

Huomio peltojen ja kasvustojen kuntoon –kasvustopv 11.6.2013, Kerimäki (Y) 7 (7)            

Rantalaidunpäivä 11.7.2013, Rantasalmi (Y) 4 (12) 

Työnäytös nurmen lopetus ja mekaan. rikkakasvien torj.12.7.2013, Juva (Y) 51 (152) 

Huomio peltojen ja kasvustojen kuntoon, Haukivuori 7.8.2013 (Y) 10 (20) 

Tavoitteena hyvä ape -koulutuspäivä 13.11.2013, Juva (Y) 3 (17) 

Teuraskypsyyskoulutus 18.11.2013, Joroinen 6 

Ruholuokituskoulutus 25.11.2013, Jyväskylä 5 

Lantapäivät 21.–22.1.2014, Varkaus (Y) 22 (77) 

Laidunpäivä lypsykarja ja emolehmätiloilla 7.7.2014, Pertunmaa (Y) 6 (31) 

Emotilan laidunpäivä 10.7.2014, Juva (Y) 14 (14) 

Lantapäivä, lannan levitysnäytös 18.7.2014, Haukivuori (Y) 7 (44) 

Lehmien laidunnus ja sinimailasen viljely -teemapäivä 27.8.2014, Kerimäki (Y) 1 (7) 

 

 

Lihaketju Nousuun -päivässä 12.1.2012 käsiteltiin liha-alan kuulumisia ja näkymiä/ MTK, 

Lihakas- hankkeen tuloksia/ProAgria, Atrian keinoja kannattavuuden parantamiseen, Nostetta 

naaraista- hankkeen ja Snellman yhteistyön esittely, Pajuniemi Oy ja luomulihantuotannon 

mahdollisuudet. Lisäksi Roinilan Lihatila esitteli toimintaansa ja teurastamista suoramyynnin 

mahdollisuutena. Kuvalan Liha toi esille toimintaansa ja laadun merkitystä lähiruokaketjussa. 
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Pruuvin keittiömestarit esittelivät puolestaan eri sisäelimien käyttömahdollisuuksia 

ravintoloiden keittiöissä. 

 

Liha-alan kuulumisia ja strategiaa –päivä järjestettiin 8.3.2012 Savonlinnassa. Tilaisuudessa 

käsiteltiin Lihakas- hankkeen tuloksia, Snellmanin yhteistyötä limousin-kasvattajien kanssa ja 

Pajuniemi Oy:n esittely ja luomulihan jalostusta. Matintalon tila esitteli suoramyynnin 

kokemuksia ja Marko Lappalainen Nautakasvattamot toi esille rakennusmalleja 

lihanautakasvatukseen. Arto Karila ProAgrialta keskustelutti osanottajia lihatilan strategisista 

valinnoista. 

 

Kotoista valkuaista – pellonpiennartilaisuuksissa 17.7.2012 Savonlinnassa ja 7.8.2012 

Haukivuorella tutustuttiin valkuais- ja palkokasvien viljelyyn käytännössä tilaolosuhteissa ja 

keskusteltiin valkuaiskasvien merkityksestä nautojen ruokinnassa. Valkuaisomavaraisuuden 

parantaminen tiloilla vähentäisi ostorehun tarvetta ja riippuvuutta ostopanoksista, joilla 

kohoava hinta. Päivissä tarkasteltiin ja havainnoitiin erilaisia kasvustoja sekä tutkittiin maan 

rakennetta ja kasvien vaikutuksia siihen mm. lapiotestein sekä kuultiin eri tilojen 

omakohtaisia kokemuksia asioihin liittyen. 

 

Laitumen laitamilla – pellonpiennartilaisuudessa 13.8.2012 Kangasniemellä käytiin läpi 

laiduntamisen suunnitteluun, -menetelmiin ja merkityksiin eläinten hyvinvoinnin, ympäristön 

ja ihmistenkin hyvinvointiin liittyen. Lisäksi päivässä saatiin oppia kestoaitausratkaisuihin, 

joista oli kertomassa AitaSavo Oy:n edustaja. Pellonpiennartilaisuudet järjestettiin 

yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. 

 

Parrenpielipäiviä järjestettiin maakunnassa syksyllä 2012 yhteistyössä Maatilayrityksen 

hallittu kasvu ja MaitoTaito –hankkeiden kanssa. Lihatilan Skarppiohjelma tarjosi 

mahdollisuutta tutustua tiloilla toteutettuihin ratkaisuihin teemoilla ulkotarha (3.10. 

Kangasniemellä Paula ja Ensio Väisäsen tilalla), kylmäkasvatustilat (29.10. Juvalla Mirja ja 

Osmo Korhosen tilalla) ja hiekkapeti parsipihatossa (29.10. Rantasalmella Virpi ja Jari 

Valkosen tilalla). Lihatilallisia ei ilmoittautunut kyseisiin päiviin.  

 

Verokirjanpitopäivässä 23.1.2013 Mikkelissä käytiin läpi kirjanpidon tarkoitusta ja tavoitteita, 

Wakka – kirjan-pito-ohjelman ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä opeteltiin tietojen 

tallentamista Wakalle. Päivä järjestettiin yhteistyössä MaitoTaito – hankkeen kanssa. 

 

Lihan suoramyynti vaihtoehtona -päivässä 8.2.2013 Juvalla käsiteltiin suoramyynnin 

reunaehtoja ja vaatimuksia, erilaisia malleja ja toimintatapoja sekä suoramyynnin 

kannattavuutta.  Omasta toiminnastaan oli kertomassa kolme suoramyyntiä harjoittavaa 

yrittäjää sekä HK Ruokatalon edustaja. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä ProAgria Etelä-

Savon Tosilampuri- ja Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –hankkeiden 

sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savoon –hankkeen 

kanssa. Päivän saaman suosion ja kyselyjen pohjalta käynnistettiin lihan markkinointia ja 

suoramyyntiä käsittelevä pienryhmä syksyllä 2013. 
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Kivennäisaineita kaikille -teemapäivässä 6.3.2013 Juvalla perehdyttiin emolehmien ja 

lihanautojen kivennäis- ja hivenaineruokintaan. Luennoitsijana päivässä toimi Maiju Pesonen 

MTT:lta. Päivässä käytiin läpi mm. sekä Suomen että suurimpien nautamaiden kivennäis- ja 

hivenaineruokinnan suosituksia, joita verrattiin Suomen suosituksiin. Kivennäis- ja 

hivenaineiden saantia esitettiin käytännön esimerkeillä erilaisten säilörehujen kivennäis- ja 

hivenainepitoisuuksista, jotka perustuivat rehujen kivennäisanalyyseihin, ja nautojen 

syöntikyvyistä riippuen. 

 

Säilörehusadot nousuun -teemapäivässä 22.3.2013 Mikkelissä keskityttiin tuottaviin ja 

tehokkaisiin nurmiin. Asiasta olivat luennoimassa ProAgrian nurmentuotannon 

huippuasiantuntijat Anu Ellä ja Jarkko Storberg. Päivässä käytiin läpi mm. tuottavan nurmen 

edellytyksiä: tiheitä kasvustoja, monipuolisia seoksia, täydennyskylvöjä, oikeanlaisia ja 

oikea-aikaisia korjuumenetelmiä sekä menetelmien taloutta. Päivä järjestettiin yhteistyössä 

MaitoTaito -hankkeen kanssa. 

 

Lantalat ja jaloittelutarhat -teemapäivässä 18.4.2013 Juvalla paneuduttiin lantaloiden ja 

jaloittelutarhojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Lisäksi päivässä tutustuttiin etenkin 

ravinnevalumien hallintaa helpottaviin ratkaisuihin ja saatiin tietoa rahoituksesta ja 

nitraattiasetuksen vaikutuksista lantala- ja jaloittelutarhainvestoinneissa. Päivän 

luennoitsijoina toimivat Arkkitehtisuunnittelu Marko Lappalainen, Maarit Hellsted MTT:lta, 

Teemu Tuovinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Arto Karila Etelä-Savon ProAgriasta. 

Päivä järjestettiin yhteistyössä MaitoTaito ja RAE - Ravinnehävikit euroiksi –hankkeiden 

kanssa. 

 

Huomio peltojen ja kasvustojen kuntoon -kasvustopäivissä Ristiinassa ja Kerimäellä 

perehdyttiin nurmikasvustoihin, niiden tiheyksiin, sadonmäärityksiin ja optimaalisen 

korjuuajan määrittämiseen sekä maan kasvukuntoon. Maan kasvukunnosta oli kertomassa 

Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Aikaisesta kesästä johtuen 

säilörehunkorjuu osui kyseisille ajankohdille, joka osaltaan verotti osallistuneita. Ristiinan 

päivään ei osallistunut yhtään liha-, sika- tai siipikarjatilallista. Päivät järjestettiin yhteistyössä 

MaitoTaito ja Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –hankkeiden kanssa. 

 

Rantalaidunpäivässä 11.7.2013 Rantasalmella tutustuttiin Saimaan rannalla sijaitsevaan 

rantalaitumeen, jota laidunsi Nurkkalan tilan nuorkarja (kuva seuraavalla sivulla). Isäntä 

Janne Loikkanen kertoi tilan rantalaidunnusstrategiasta. Saara Ryhänen ProAgria Etelä-

Savosta/ Maa- ja kotitalousnaiset kertoi rantalaiduntamisesta maisemanhoidon, luonnon 

monimuotoisuuden ja vesien hoidon kannalta ja Anna Sunio ProAgriasta kertoi naudoista 

laiduntajina ja laiduntamisen merkityksestä nautojen hyvinvoinnin kannalta. Tapahtuma 

järjestettiin yhteistyössä MAMA Mahdollisuutena maisema, RAE Ravinnehävikit euroiksi ja 

MaitoTaito – hankkeiden kanssa. 
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Työnäytöspäivä järjestettiin 12.7.2013 Juvalla Wehmaan kartanon pellolla. Teemana oli 

nurmen lopettaminen mekaanisesti, mekaaninen rikkakasvien torjunta ja lannan levitys 

syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Mukana oli paljon erilaisia lautasmuokkaimia, 

kultivaattoreita, jankkuri, kylvökone sekä lannanlevityskoneita. Koneita oli esittelemässä niin 

koneiden jälleenmyyjiä kuin koneita omistavia viljelijöitä. Tapahtuma järjestettiin 

yhteistyössä MaitoTaito, Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle ja MTT:n 

EKOkas – hankkeiden kanssa. 

 

Huomio peltojen ja kasvustojen kuntoon – päivä 7.8.2013 järjestettiin Haukivuorella Harjun 

Luomu Oy:n pelloilla. Päivässä perehdyttiin luomutilan monipuoliseen kasvivalikoimaan ja 

viljelymenetelmiin. Keskustelujen aiheina olivat mm. kevätrypsi, retikka, herne-viljaseokset 

(kokoviljat), sinimailasnurmet, nurmien siementuotanto sekä puitavat herneet. Tapahtuma 

järjestettiin yhteistyössä MaitoTaito ja Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle 

– hankkeiden kanssa. 

 

Tavoitteena hyvä ape -koulutuspäivä järjestettiin 13.11.2013 Juvalla yhteistyössä MaitoTaito 

– hankkeen kanssa. Päivässä perehdyttiin appeen teon teoriaan ja hyvän appeen salaisuuksiin 

ProAgrian seosrehuasiantuntija Jouni Rantalan johdolla ja kuultiin Juvan Muumaa Ay:n 

osakkaan Heikki Teittisen kokemuksia aperuokinnasta. Iltapäiväksi siirryttiin Muumaa – 

tilalle perehtymään appeen tekoon. 
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Teuraskypsyyskoulutuksessa 18.11.2013 Janne Viljakaisen tilalla Joroisissa opeteltiin 

arvioimaan nautojen teuraskypsyyttä MTT:n projektitutkija Maiju Pesonen ohjauksessa. 

Arvioitavana olivat viikon päästä teurastettavat maitorotuiset sonnit, joista jokainen teki omat 

arvionsa.   

 

 
Kuva: Teuraskypsyysarviointikoulutuksessa ohjeita antamassa hankevastaava Anna Sunio 

 

Ruholuokituskoulutuksessa 25.11.2013 Saarioisten teurastamolla Jyväskylässä nautojen 

ruholuokituksesta oli kertomassa Heikki Koivumäki Lihateollisuuden tutkimuskeskuksesta 

LTK:sta. Viljakaisen tilalla viikkoa aiemmin teuraskypsyyskoulutuksessa arvioitavina olleet 

sonnit oli otettu ruhovarastoon erilleen, jolloin jokainen osallistuja pääsi näkemään sonnit 

sekä elävinä että ruhoina ja vertaamaan tekemiään arvioita toteutuneisiin luokituksiin. 

Lantapäivät järjestettiin 21.–22.1.2014 Varkaudessa yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon 

MaitoTaito ja RaE - ravinnehävikit euroiksi sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –hankkeiden kanssa. Lantapäivissä aiheina olivat erilaiset 

lannankäsittelytavat ja lannoitusvaikutukset nurmilla, nurmirehun laatuasiat lannankäytön 

näkökulmasta, lannanlevitystekniikat ja niiden vaikutukset maan rakenteeseen sekä lannan 

ympäristö- ja talousvaikutukset. Päivissä olivat puhumassa Airi Kulmala MTK:sta, Juha 

Grönroos Suomen ympäristökeskuksesta, Maarit Helstedt MTT:sta, Sari Luostarinen MTT:sta, 

Mårten Toft Biocover A/S Tanskasta, Liz Russel EnviroSystems LTD Iso-Britanniasta, Vesa 

Tikka viljelijä, Seija Jaakkola Helsingin yliopistosta, Kirsi Saarijärvi MTT:sta, Timo 

Lötjönen MTT:sta, Janne Pakarinen Mattilan Koneasemalta, Jussi Toivonen Korpijärven 

Koneasemalta, Tapio Salo MTT:sta, Perttu Virkajärvi MTT:sta, Antti Lukkarinen viljelijä, 

Laura Alakukku Helsingin yliopistosta, Kaisa Riiko Baltic Sea Action Groupista, Tero 

Tolvanen ProAgria Etelä-Savosta ja Tapio Salo MTT:sta. 
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Kuva: Ruholuokitus käynnissä Saarioisten teurastamolla. 
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Laidunpäivä lypsykarja ja emolehmätiloilla järjestettiin 7.7.2014 Pertunmaalla. Lahdelman 

matkailu- ja limousine-emolehmätilalla teemoina olivat laiduntamisen vaikutus maan 

rakenteeseen, laitumen tiheys ja kasvilajikoostumus sekä metsälaitumet ja perinnebiotoopit. 

Liisa ja Risto Volasen ylämaankarjatilalla tutustuttiin kivennäisruokintaan laitumella. 

Molemmissa kohteissa oli myös esittely laidunaidoista ja aitarakenteista. Teemapäivä 

järjestettiin yhdessä Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon ja RAE Ravinnehävikit euroiksi -

hankkeiden kanssa. 

 

Emolehmätilan laidunpäivä järjestettiin 10.7.2014 Juvan Vuorenmaalla Petri Rouhiaisen ja 

Sanna Kakriainen-Rouhiaisen limousin-tilalla. Tapahtumassa keskusteltiin ja tehtiin 

havaintoja viljelijöiden laidunnuskokemuksista ja -havainnoista, onnistuneesta 

laiduntamisesta, kasvilajivalinnoista, laidunnustekniikoista, laidunkierroista, 

täydennyskylvöistä, eläintiheyksistä ja -paineista, 1-vuotisten laidunten merkityksestä, 

aitaamisista, eläinten siirtämisistä ja juottovesijärjestelyistä. Teemapäivän järjestivät Lihatilan 

Skarppiohjelma, Tosilampuri, Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon, 

RAE - ravinnehävikit euroiksi ja MAMA Mahdollisuutena maisema -hankkeet. 

 

Lantapäivä lannanlevitysnäytöksineen järjestettiin 18.7.2014 Haukivuorella Harjun Luomu 

Oy:n pellolla. Ohjelmassa oli keskustelua ja havainnointia mm. kuivikelannan 

kompostoinnista, vaihtoehtoisista lannankäsittelymenetelmistä (esim. lantabakteeri) sekä 

kuivikelannan levitysnäytös, lietelannan levitysnäytös ja sinimailasen esikasvivaikutuksen 

arviointia. Koulutustapahtuman järjestivät Lihatilan Skarppiohjelma, Tosilampuri, 

Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon, RAE - ravinnehävikit euroiksi sekä 

Luomulla Etumatkaa Etelä-Savolle –hankkeet. 

 

Lehmien laidunnus ja sinimailasen viljely -teemapäivä järjestettiin 27.8.2014 Sanna ja 

Markku Hämäläisen lypsykarjatilalla Kerimäen Kuokkalassa. Tapahtumassa keskusteltiin ja 

havainnoitiin viljelijöiden laidunnuskokemuksista ja -havainnoista, onnistuneesta 

laiduntamisesta, lajivalinnoista, täydennyskylvöistä, aitaamisesta, terapialaidunnuksesta, 

sinimailasen viljelytekniikoista ja käytöstä lehmien ruokinnassa. Järjestelyissä olivat mukana 

Lihatilan Skarppiohjelma, Tosilampuri, Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon, RAE - 

ravinnehävikit euroiksi ja Mahdollisuutena Maisema MAMA -hankkeet. 

 

  

4.2.2 Pienryhmäkoulutukset 
 

Hankkeen aikana toimi 9 pienryhmää eri puolilla maakuntaa: 

 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 

Hyvää luomusatoa, Puumala 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, internet 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Juva 
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SPV tehty, mitäs sitten? Mikkeli/Juva 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 

Lihanautatilojen johtamisvalmennus, Juva 

 

Ryhmät saatiin koottua tiedottamalla kohderyhmälle alkavista koulutuksista ProAgria Etelä-

Savon asiantuntijoiden tilakäynneillä, kirjeitse, sähköpostilla, puhelimitse sekä internetissä 

etela-savo.proagria.fi -sivustolla. Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä ja palkokasviryhmä 

järjestettiin yhteisryhminä maitotilayrittäjien kanssa, spv-ryhmässä oli mukana sekä maito- 

että kasvitoimialan nuoria yrittäjiä ja markkinointi- ja suoramyyntiryhmässä oli mukana 

lampaanlihan tuottajia. 

 

Ryhmä kokoontui yleensä kokoustilassa. Kesällä oli yksi ryhmän yhteinen pellonpiennarpäivä 

jonkun ryhmäläisen tilalla. Lisäksi asiantuntija kävi kasvustokäynnillä kunkin ryhmäläisen 

viljelyksillä. Jokainen saattoi lisäksi osallistua tarpeen ja mielenkiinnon mukaan yleisiin 

teemapäiviin ja pellonpiennartapahtumiin. 

 

Kaikille pienryhmille perustettiin oma sivusto Moodle-verkko-oppimisympäristöön, johon 

tallennettiin koulutuspäivissä käsiteltyjä materiaaleja, muistiot ja muuta aiheisiin liittyvää. 

Verkkoympäristössä oli mahdollista vaihtaa tietoja ja käydä keskustelua ryhmän sisällä. 

 

 

Hyvää luomusatoa – pienryhmät Haukivuorella, Puumalassa ja Savonlinnassa 

 

Pienryhmien tavoitteena oli parantaa ryhmäläisten luomuviljelyn tietoa ja osaamista 

kokemusten ja tiedonvaihdon avulla. Koulutukseen kuului molemmilla paikkakunnilla viisi 

pienryhmätapaamista ja kasvustokäynti sekä säilörehun raaka-ainenäytteet (kasvustonäytteet) 

ja niiden analysointi. Ryhmäkokoontumisiin oli olemassa sama ohjelmarunko, jota 

painotettiin ja täydennettiin ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti.  

 

Kokoontumisissa käsiteltiin monipuolisesti vaihtuvin teemoin rehuntuotantoon liittyviä 

aiheita kuten eläinten tarpeet, rehujen määrä ja sopiva laatu, pellon kasvukunto, viljelykierto, 

erilaiset kasvustot, kasvilajit, lajikkeet, lannan tehokas hyväksikäyttö sekä 

luomurehusäännöstöä. Lisäksi käytiin läpi kasvusto- ja rehunäytteiden analyysituloksia. 

 

Tilakohtaisesti selvitettiin säilörehuntuotannon kustannukset (ml. säilörehuntuotannon 

ostopanokset, kone- ja rakennuskustannukset, työkustannukset, tulot ja sadot) ja siten oman 

säilörehun hinta. Lisäksi Haukivuoren ryhmässä käsiteltiin hiven- ja kivennäisaineiden 

merkitystä peltojen/kasvien sekä eläinten tarpeiden näkökulmista sekä laiduntamistapoja, 

laidunalojen tarvetta ja laidunkasveja. Savonlinnan ryhmässä tutustuttiin kolmeen 

emolehmätilaan ja niiden toimintaan; mm. kasvatusstrategioihin ja ruokintaan, eläinainekseen 

ja sen merkitykseen, eläinten käsittelylaitteisiin ja -järjestelmiin, rakennuksiin sekä eläinten 

hoitoon ja valvontaan. 
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Pienryhmäkokoontumiset ja osallistuminen 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 7.11.2012 4 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 11.12.2012 8 hlö 6 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 22.1.2013 8 hlö 6 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 30.4.2013 6 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 15.8.2013 6 hlö 5 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 14.10.2013 6 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 12.11.2013 6 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 24.01.2014 4 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 07.03.2014 4 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Haukivuori 16.04.2014 6 hlö 4 tilaa 

 

Hyvää luomusatoa, Puumala 12.11.2012 4 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Puumala 7.12.2012 5 hlö 5 tilaa  

Hyvää luomusatoa, Puumala 14.1.2013 2 hlö 2 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Puumala 11.2.2013 3 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Puumala 26.3.2013 3 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Puumala 7.5.2013 3 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Puumala 2.8.2013 3 hlö 3 tilaa  

 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 25.1.2013 6 hlö 6 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 22.2.2013 7 hlö 6 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 18.4.2013 4 hlö 3 tilaa  

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 1.8.2013 4 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 9.10.2013 5 hlö 4 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 14.11.2013 6 hlö 5 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 9.12.2013 6 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 28.01.2014 6 hlö 5 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 04.03.2014 4 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 08.04.2014 2 hlö 2 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 25.6.2014 4 hlö 3 tilaa 

Hyvää luomusatoa, Savonlinna 14.11.2014 4 hlö 3 tilaa   

 

 

Laadukasta nurmirehua – pienryhmä, Mikkeli 

 

Ryhmän tavoite ja toimintatapa oli sama kuin Hyvää luomusatoa – pienryhmissä, mutta suurin 

osa näistä emolehmätiloista oli ns. tavanomaisessa tuotannossa. Ryhmässä kuitenkin tuotiin 

esiin luomuviljelyn viljelytekniikan tms. käyttömahdollisuuksia tavanomaisessa tuotannossa 

ja luomuviljelyn mahdollisuuksia.  

 

Pienryhmäkokoontumiset: 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 29.11.2012  4 hlö  4 tilaa 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 9.1.2013  7 hlö  7 tilaa  
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Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 5.3.2013  6 hlö  6 tilaa 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 23.4.2013  5 hlö  3 tilaa 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 6.6.2013  7 hlö  5 tilaa 

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 30.10.2013  2 hlö  2 tilaa  

Laadukasta nurmirehua, Mikkeli 08.01.2014  3 hlö  3 tilaa 

 

Pienryhmäkokoontumisissa käsiteltiin kasvintuotantoasioita (mm. viljelykiertoja, maan 

kasvukuntoa, nurmiseoksia, nurmien perustamistapoja, nurmilajeja ja -lajikkeita, rikka-

kasvien torjuntaa mekaanisesti, kesän havaintokoetoimintaa ja kasvustokäyntejä), 

rehuntuotanto- ja ruokinta-asioita (mm. rehuntuotannon tavoitteita, säilörehuanalyysien 

merkitystä ja niiden tulkintaa, optimaalisia säilörehunkorjuuajankohtia, rehuntuotannon 

kustannuksia, emolehmien ruokintaa ja ruokintasuunnittelua) sekä tilan johtamista (mm. oman 

osaamisen arviointia, ajankäytön suunnittelua, eläinainesta ja sen merkitystä).  

 

Kaikissa pienryhmissä pidettiin kesän 2013 aikana ryhmien omat kasvustopäivät. Hankkeen 

nurmipienryhmäkoulutuksiin sisältyi mahdollisuus rehuanalyyseihin ajanjaksolla 19.6.2013–

31.3.2014. Tavoitteena oli, että tilat oppisivat korjata eri eläinryhmille ja eri tuotantovaiheisiin 

oikeanlaisia rehuja ja arvioida rehunkorjuun optimaalista ajankohtaa kasvustoanalyysejä 

hyödyntäen. Tavoitteena oli saada toimenpiteistä rutiinit tiloille. Rehu- ja kasvustoanalyysejä 

otettiin yhteensä 181 kpl, 21 tilalta (8,6 analyysiä/tila). Tiloista 91 % käytti mahdollisuuden 

hyväkseen. Näytteistä ja tuloksista on tehty yhteenveto (liite 1). 

 

 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä 

 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä toteutettiin MaitoTaito – hankkeen kanssa yhteistyössä. 

Ryhmä kokoontui pari tuntia kerrallaan internetissä toimivan neuvottelualustan (WebEx) 

välityksellä. Jokaisella kerralla oli eri valkuaiskasvituotantoon painottuva teema ja 

ulkomainen luennoitsija. Osallistujille lähetettiin materiaalit etukäteen (yleensä valmiiksi 

suomennettuina) ja luennot/keskustelut käytiin pääsääntöisesti englanniksi. Ryhmässä oli 

kolme lihatilaa.  

 

Ryhmässä tutustuttiin mm. ruotsalaiseen luomumaitotilaan, joka on täysin omavarainen 

rehustuksen suhteen, ja keskusteltiin tilan valkuaiskasvien tuotannosta. Lisäksi tutustuttiin 

ruotsalaiseen Lantmännen SW -kasvinjalostusorganisaatioon ja heidän nurmi- ja 

palkokasvilajikkeisiinsa ja seoksiin sekä Ruotsin maatalousyliopistoon ja heidän 

laiduntutkimuksiinsa ja ruokintakokeisiin alhaisilla väkirehupitoisuuksilla. Ryhmätoiminnan 

aloitti Viroon, Latviaan ja liettuaan suuntautunut palkokasvipainotteinen opintomatka. 

 

Ryhmän muut kokoontumiset ja lihatilojen osallistuminen 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 25.9.2013 3 hlö  3 tilaa 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 29.10.2013 3 hlö  3 tilaa 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 2.12.2013 3 hlö  3 tilaa 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 18.11.2013 3 hlö  3 tilaa 
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Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 16.12.2013 3 hlö  3 tilaa 

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 08.01.2014 1 hlö  1 tila  

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 10.02.2014 3 hlö  3 tilaa  

Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, webex 14.03.2014 1 hlö  1 tila  

 

 

Lihan markkinointi ja suoramyynti -pienryhmä 

 

Lihan markkinointi ja suoramyynti -pienryhmä oli suunnattu lihan suoramyyntiä harjoittaville 

tai sitä suunnitteleville nauta- ja lammastiloille. Ryhmässä oli mukana 12 lihatilaa, joista 

kolme lammastilaa. 

 

Pienryhmässä käytiin läpi lihan suoramyynnin edellytykset ja vaatimukset, erilaiset 

toimintamallit, logistiset vaihtoehdot Etelä-Savossa, lainsäädäntö ja omavalvonta. Muita 

käsiteltyjä teemoja olivat läpi lihan suoramyynnin talous, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden 

tarpeet ja yhteistyön edellytykset, lampaiden ja nautojen lihan laatu ja niihin vaikuttavat 

tekijät, minimihinnoittelu ja hinnoittelutekniikat. Viimeisellä kokoontumiskerralla 

paneuduttiin lihan käyttölaadun aistinvaraiseen arviointiin. Tilaisuuden kouluttajina toimivat 

Anna Sunio ja Kirsi Mutka-Paintola ProAgria Etelä-Savosta. Pienryhmän osallistujat 

arvioivat aistinvaraisesti neljää eri naudanlihaa raakana ja kypsennettynä tuotteena. Päivä 

toteutettiin Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin tuotekehityskeittiössä. Osallistujat eivät 

tienneet arviointivaiheessa lihan alkuperää. Mukana arvioinnissa oli niin ulko- kuin kotimaista 

naudanlihaa. Osa kotimaisista tuotteista oli suoramyyntitilojen tuotteita ja osa suurten 

teurastamojen tuotteita. Lihoista arvioitiin ulkonäkö, tuoksu, suutuntuma, maku ja mureus. 

Tavoitteena oli ohjata osallistua arvioimaan omia tuotteitaan ja hyödyntämään niiden 

ominaisuuksia paremmin markkinoinnissaan. Lisäksi käytiin läpi suoramyynnin myynti- ja 

markkinointikanavia. 

 

Ryhmän kokoontumiset ja osallistuminen 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Juva 1.10.2013  12 hlö  12 tilaa 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Juva 27.11.2013 12 hlö  12 tilaa 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Juva 09.01.2014 9 hlö  9 tilaa 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Juva 10.01.2014 6 hlö  6 tilaa 

Lihan markkinointi ja suoramyynti, Mikkeli 1.10.2014 4 hlö  4 tilaa 

 

 

SPV tehty – mitäs sitten? –pienryhmä 

 

SPV tehty – mitäs sitten? –pienryhmä toteutettiin yhteistyössä MaitoTaito –hankkeen kanssa. 

Ryhmä oli tarkoitettu sukupolvenvaihdoksen lähiaikoina tehneille tai sitä parhaillaan 

työstäville. Ryhmässä käytiin läpi karjatilan vuoden kiertoa teemoittain: maatilayrityksen 

johtaminen ja töiden organisoiminen, kasvinviljelyn suunnittelu, taloussuunnittelu ja 

tunnuslukujen tulkitseminen, verotus, verosuunnittelu, budjetin tekeminen, tuet ja tukihaku 
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sekä maatilojen eri sidosryhmistä Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon työterveyshuolto ja 

MTK Etelä-Savo. Ryhmässä oli kolme lihatilaa. 

 

SPV tehty – mitäs sitten, Mikkeli 16.10.2013  3 hlö  3 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Juva 20.11.2013   3 hlö  3 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Juva 18.12.2013   3 hlö  3 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Mikkeli 29.01.2014  3 hlö  3 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Mikkeli 19.02.2014  3 hlö  3 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Mikkeli 20.03.2014  2 hlö  2 tilaa 

SPV tehty – mitäs sitten, Mikkeli 09.04.2014  2 hlö  2 tilaa 

 

 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon -pienryhmä 

 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon -pienryhmä järjestettiin niin ikään 

yhteistyössä MaitoTaito -hankkeen kanssa. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli tiedottaa ja 

keskustella palkokasvien hyödyistä ja haasteista niiden viljelyssä ja osana rehustusta. 

Erityisesti keskityttiin siihen, mitkä kasvit soveltuvat oman tilan tavoitteisiin ja olosuhteisiin 

ja kuinka niitä viljellään, käytetään ja markkinoidaan. Ryhmässä oli kolme lihatilaa. 

 

Teemoina olivat mm: 

- apilat ja mailaset säilörehuissa ja laitumissa 

- monivuotisten palkokasvien lajit ja lajikkeet 

- herne, härkäpapu ja lupiini puitaviksi ja kokoviljasäilörehuihin 

- yksivuotisten palkokasvien lajit ja lajikkeet 

- säilörehun tuotantokustannuslaskelmat 

- tilakohtaiset luvut ja tietojen keruu sekä säilörehun tuotantokustannuslaskelmien 

läpikäyminen 

 

Pienryhmäkokoontumiset ja lihatilojen osallistuminen   

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 09.12.2013 3 hlö 3 tilaa 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 09.01.2014 3 hlö 3 tilaa 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 28.01.2014 1 hlö 1 tila 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 05.03.2014 4 hlö 4 tilaa 

Palkokasveilla omavaraiseen valkuaistuotantoon, Juva 24.03.2014 2 hlö 2 tilaa 

 

 

Lihatilojen johtamisvalmennus –pienryhmä 

 

Lihanautatilojen johtamisvalmennus -koulutuksen tavoitteena oli kehittää yrittäjien 

johtamisosaamista sekä riskienhallintaa, ja saada sitä kautta aikaan entistä parempaa tulosta 

sekä valmiuksia kannattavaan yrityksen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Ryhmä käynnistyi 

opintomatkalla Lahteen, jossa ensimmäisenä päivänä käsiteltiin yrityksen strategiaa, oman 

yrityksen analysointia ja toiminnan tavoitteita ProAgrian Liha Osaamiskeskuksen Ari 
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Nopasen johdolla ja toisena päivänä tutustuttiin alueen tiloihin ja heidän strategisiin 

valintoihinsa. Ryhmän muissa tapaamisissa käsiteltiin Nopasen opastuksella johtamisen 

periaatteita ja johtamistaitoja, ProAgria Pohjois-Savon Eljas Kotilaisen johdolla 

tuotantovaihtoehtoja, päivittäisen toiminnan järjestämistä ja tulosten analysointia sekä 

Nopasen opastuksella strategian viemistä käytäntöön. 

 

Lihatilojen johtamisvalmennus, Lahti 6.-7.2.2014  3 hlö  2 tilaa 

Lihatilojen johtamisvalmennus, Juva 13.3.2014  3 hlö  2 tilaa 

Lihatilojen johtamisvalmennus, Juva 24.3.2014  3 hlö  3 tilaa 

Lihatilojen johtamisvalmennus, Juva 7.4.2014  4 hlö  3 tilaa 

 

 

Sikayrittäjien -pienryhmä 

 

Pienryhmän järjestäminen ja toteuttaminen hankittiin Lihaosaamiskeskuksesta ostopalveluna. 

Työ aloitettiin Etelä-Savon sikatilojen (23 kpl) haastattelulla ja koulutustarpeiden 

selvittämisellä. Haastattelussa ilmaistusta kiinnostuksesta (4/5 yrittäjistä) huolimatta 

sikayrittäjiä ei saatu aktivoitua yksittäiseen teemapäivään eikä pidempään koulutukseen.  

 

 

 

4.2.3 Opintomatkat 
 

Opintomatkoja järjestettiin osana koulutusohjelmaa. Opintomatka eteläsavolaisille 

emolehmätiloille järjestettiin 24.4.2012 ja siihen osallistui 5 yrittäjää. Tutustumiskohteina oli 

kaksi eteläsavolaista emotilaa ja teemoina hyvä päiväkasvu, toimivat eläintilat ja suoramyynti. 

 

Karkearehu- ja palkokasvipainotteinen opintomatka Viroon 21.-23.7.2013 tehtiin yhteistyössä 

MaitoTaito -hankkeen ja Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeiden 

kanssa. Tutustumiskohteina olivat kolme lypsykarjatilaa Mätiku talu Oü, Takkasaare talu ja 

Esko  Talu, emolehmätila Virika farm ja Kuusikun koeasema. Lisäksi menomatkalla 

tutustuttiin Maatalousyhtymä Onnilan nurmentuotantoon Porlammilla. Opintomatkalle 

osallistui 10 yrittäjää Lihatilan skarppiohjelma- koulutusohjelmasta ja 15 yrittäjää 

MaitoTaito-hankkeesta. Matkasta on laadittu erillinen matkaraportti (liite 2). 

 

Opintomatka 17.–19.2.2014, Ruotsiin. Opintomatkan teemana oli tutustuminen ruotsalaiseen 

naudanlihantuotantoon ja tilojen toimintatapoihin. Vierailukohteina oli viisi emolehmätilaa, 

joista kaksi harjoitti lihan suoramyyntiä ja niistä toisella oli oma tilateurastamo. Lisäksi 

vierailtiin kahdessa loppukasvattamossa, joista toinen oli Ruotsin suurimpia 

loppukasvattamoita. Opintomatkalle osallistui 11 henkilöä hankkeen pienryhmistä. Matkasta 

on laadittu matkaraportti (liite 3). 
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Opintomatka Ahvenanmaalle toteutettiin 4.-7.9.2014 Lihatilan Skarppiohjelman ja Hymy-

hankkeen yhteistyönä. Ohjelmaltaan monipuolisella matkalla ryhmä tutustui ensin Inkeren 

kartanon hereford-tuotantoon ja lihan suoramyyntiin Perttelissä sekä Ammattiopisto Livian 

bioenergian tuotantoon Tuorlassa.  

 

Tutustumiskohteina Ahvenanmaalla olivat: 

- viljelijöiden omistama vihannesten ja hedelmien varastointi- ja pakkausasema Ålands 

trädgårdshall 

- monipuolinen lammastila Marskogens Lamm 

- charolaiskarjaa kasvattava tila Bolstaholms Kött, jolla on omaa jatkojalostusta 

- Ahvenanmaan suurin lypsykarjatila Östergårds Mjölk 

- suuri Highland-naudanlihaa ja lampaanlihaa tuottava luomutila Ulfsby Gård, jolla on 

tilausravintola, lihanleikkaamo ja tilamyymälä 

- maitotila Häggbloms mjölk, joka panostaa nuorkarjan ruokintaan ja olosuhteisiin sekä 

lehmien jalostusarvoon 

- tunnettu lähiruoka- ja suoramyyntikonsepti Smakbyn 

- John ja Gunilla Mattsonin luomutila, jossa viljellään vihanneksia ja perunaa sekä 

- Harry Söderbergin puutarhatila, jossa mansikan, vadelman, ja viinimarjojen lisäksi viljellään 

maissia ja vihannesten taimia. 

Opintomatkalla oli mukana 14 viljelijää Lihatilan skarppiohjelmasta ja 10 Hymy-hankkeesta. 

Matkasta on laadittu matkaraportti (liite 4).  

Kaikki matkaraportit ovat saatavilla sähköisessä muodossa ProAgria Etelä-Savon kotisivuilla 

etela-savo.proagria.fi.  



   

  

21 

 

4.2.4 Tilakohtainen koulutus 
 

Koulutuskokonaisuuteen kuului tilakohtaista syventävä koulutusta, jota hyödynsi 35 tilaa. 

koulutuksessa asiantuntija ja tilanväki perehtyivät pienryhmissä käsiteltyihin asioihin, joita 

olivat kasvukaudella nurmien tiheydet, optimaalinen korjuuaika, maan kasvukunto, kehitys- ja 

parannustoimenpiteet ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Lihan suoramyyntiryhmän 

tilakohtainen työskentely kohdistui suoramyynnin toteuttamiseen.  

 

Tilakohtainen koulutus raportointijaksoittain: 

5 kertaa 1.1.–30.6.2013  

23 kertaa 1.7.–31.12.2013 

7 kertaa 1.1.–30.6.2014 

 

 

4.3 Aikataulu 

 

Hankehakemus pantiin vireille 5.1.2012 ja hankepäätös saatiin 26.3.2012. Alkuperäiseen 

hankesuunnitelmaan esitettiin lisäyksiä kesällä 2013. Muutospäätöksellä 4.7.2013 Etelä-

Savon ELY-keskus hyväksyi Viroon suuntautuvan karkearehu- ja palkokasvipainotteisen 

opintomatkan sekä lampaanlihaa tuottavien tilojen osallistumisen hankkeen suoramyynti- ja 

markkinointipienryhmään. 

 

 

4.4 Resurssit 

 

Hankkeeseen oli budjetoitu osa-aikainen hankevastaava, jonka toimenkuvaan sisältyi 

hankkeen ja koulutusten suunnittelu muiden asiantuntijoiden kanssa, pienryhmien ohjausta, 

pienryhmäläisten tilakohtaista koulutusta, teemapäivien ja opintomatkojen suunnittelua ja 

muuta toimenpiteiden toteutusta sekä raportointi. Ensimmäisen 10 kuukauden kokemuksella 

havaittiin, että resurssit eivät riittäneet, joten hankevastaavaksi palkattiin kokoaikainen 

emolehmätuotannon asiantuntija vuoden 2013 alusta.  

 

Asiantuntijoina pienryhmissä, tilakohtaisessa työskentelyssä sekä koulutusten suunnittelussa 

ja tiedottamisessa toimi lisäksi osa-aikaisesti 17 muuta ProAgrian asiantuntijaa kulloisenkin 

opiskeluteeman perusteella. 

 

Hankehallinnoinnin ja hankesihteerin palvelut hankkeelle tuottivat ProAgria Etelä-Savon 

taloushallinnon ja tukipalvelujen henkilöstö Mikkelin toimistolta. 
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4.5 Toteutuksen organisaatio 

 
Hankevastaava/asiantuntija: hankkeen suunnittelu ja käytännön toimenpiteiden toteutus 

- Anna Sunio (2.1.2013-31.12.2014) 

- Outi Kiesilä (5.1.2012-1.1.2013) 

 

Muut asiantuntijat ja pääasiallinen tehtävä hankkeessa: 

- Mikko Penttinen: lihanautatilojen talous ja sen kehittäminen, tulosanalyysit lihatiloille, 

asiantuntijana koulutuksessa 

- Arto Karila: pienryhmissä ja koulutuspäivissä asiantuntijana aiheissa lihanautatilojen 

johtaminen, ajankäyttö, töiden organisointi ja maatilan yhtiöittäminen 

- Jukka Sairanen: pienryhmien suunnittelu ja tiedon hankkiminen pienryhmiin, kasvukauden 

tilakohtainen koulutus 

- Vuokko Ahonen: SPV tehty –mitäs sitten? –pienryhmän asiantuntija, pienryhmien 

tulosanalyysit 

- Matti Ikonen: kasvukauden tilakohtainen koulutus, kasvustokäynti 

- Petri Tunnila: lihanautatilojen talous ja sen kehittäminen 

- Vesa Kekkonen: tulosanalyysi lihatilalle 

- Minna Pirkkalainen: hankkeen toiminnan suunnittelu 

- Aila Asikainen: pienryhmissä asiantuntijana aiheissa luonnonmukainen eläin- ja 

kasvituotanto, kasvukauden tilakohtainen koulutus, kasvustokäynnit, maan rakenne 

- Kirsi Mutka-Paintola: lihan suoramyynti ja markkinointi – pienryhmäkoulutuksessa 

elintarvikelainsäädäntö ja tuotteiden markkinointi 

- Juha-Antti Kotimäki: pienryhmissä asiantuntijana aiheissa luonnonmukainen kasvituotanto, 

maan kasvukunto ja rakenne, kasvukauden tilakohtainen koulutus, kasvustokäynnit, maan 

rakenneanalyysi 

- Arja Nykänen: pienryhmissä asiantuntijana aiheissa luonnonmukainen kasvituotanto, 

palkokasvien käyttö lihanautojen ruokinnassa, kansainvälinen yhteistyö palkokasvien 

viljelyssä, kasvukauden tilakohtainen koulutus, kasvustokäynnit, maan rakenneanalyysi 

- Teemu Suhonen: säilörehunäytteiden otto, pellonpiennarpäivissä asiantuntijana 

- Virpi Reinikainen: sikatilojen määrä Etelä-Savossa, sikatilojen pienryhmäkoulutuksen 

taustatyöt 

- Päivi Purhonen: pienryhmissä kasvinviljelyn asiantuntijana sekä koulutussuunnittelussa, 

kasvukauden tilakohtainen koulutus, kasvustokäynnit, maan rakenneanalyysi 

- Riitta Savikurki: lihanautatilojen talouden kehittäminen, tilinpäätöskoulutukset, 

tulosanalyysit hanketiloille 

- Liisa Heinonen: pienryhmissä ruokinnan ja rehuanalyysien asiantuntijana ja avustajana 

- Elisa Pajunen: pienryhmäkoulutusten markkinointi 

- Minna-Mari Huupponen: säilörehun analyysitulosten käsittely 

 

Hankkeen hallinto- ja tukipalvelut:  

- Mervi Savolainen: kirjanpito, kirjanpidon raportit  

- Helena Tiusanen: hankkeen laskutus, palkat, laskut, maksuhakemusten tositekopioinnit 
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- Arja Leppänen: talousseuranta, muutos- ja maksatushakemukset, hankinta-asiat, 

kilpailuttaminen, sopimukset, verkkotiedottaminen 

- Ulla Muotka: lehti-ilmoitukset, kurssijärjestelyt, hankkeen projekti-päiväkirjat/ 

kokonaistyöaikaraportit, opintotunti- ja indikaattoriseuranta  

- Eija Haaranen: hankehenkilöiden it-tuki, verkkokokousten avustaminen, raportit 

- Marjo Laitinen: postitukset, tilavaraukset, tapahtumajärjestelyt, ilmoittautumiset 

- Arja Seppänen: hankkeen laskutus 

- Anu Linturi: hankkeen palkat ja matkat, tulosanalyysejä hankkeen koulutuksissa olleille 

lihatiloille  

- Pekka Häkkinen: hankkeen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

- Heikki Pahkasalo: hankkeen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

 

4.6 Kustannukset ja rahoitus 

 

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 342 621 € sekä yksityisen rahoituksen osuus 34262,10 € 

toteutuivat täysimääräisesti. Tuen osuus oli 308358,90 euroa (90,00 % hyväksytyistä 

kustannuksista). 

 

 
 

 

4.7 Raportointi ja seuranta 

 

Hankkeen seurantatiedot (indikaattorit) toimitettiin ELY-keskukselle vuosittain tammikuussa. 

Väli-/vuosiraportti laadittiin puolivuosittain vastaavan maksuhakemuksen liitteeksi.  

 

Hankkeelle perustettiin seurantaryhmä, joka valvoi hankkeen toteutumista, antoi asiantuntija-

tukea sekä lausuntoja hankkeen raporteista sekä hankesuunnitelman muutostarpeesta. 

 

HYVÄKSYTYT KUSTANNUKSET 2012 2013 2014 Yhteensä Budjetti

Palkkauskulut ja palkkiot 28 706,95 111 722,09 70 783,85 211 212,89 165 174,00

Ostopalvelut 4 258,01 26 586,33 27 124,81 57 969,15 104 350,00

Vuokrat 794,65 4 072,62 2 504,38 7 371,65 15 335,00

Kotimaan matkakulut 5 569,39 22 362,50 11 368,96 39 300,85 21 000,00

Ulkomaan matkakulut 0,00 3 015,24 11 596,21 14 611,45 25 000,00

Muut kustannukset 2 774,55 6 699,25 2 681,21 12 155,01 11 762,00

YHTEENSÄ 42 103,55 174 458,03 126 059,42 342 621,00 342 621,00

HYVÄKSYTTY RAHOITUS 2012 2013 2014 Yhteensä Budjetti

EU+valtio 37 893,20 157 012,23 113 452,97 308 358,40 308 358,90

Kunnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Julkinen rahoitus yht 37 893,20 157 012,23 113 452,97 308 358,40 308 358,90

Yksityinen rahallinen 4 210,36 17 445,80 12 606,45 34 262,60 34 262,10

YHTEENSÄ 42 103,55 174 458,03 126 059,42 342 621,00 342 621,00
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Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa 26.4.2012, 20.9.2012, 7.3.2013, 

11.9.2014 ja 5.3.2014 ja piti loppukokouksen hankkeen päätyttyä 5.3.2015. 

 

Seurantaryhmään kuuluivat: 

Leena Liukkonen, emolehmätilan yrittäjä, Juva 

Kalle Mattila, emolehmätilan yrittäjä, Beeffi-suoramyynti, Mikkeli 

Jukka Nousiainen, lihanautatilan yrittäjä, Kerimäki 

Vesa Kallio, MTK Etelä-Savo 

Ari Pummila, Saarioinen (4.3.2014 asti) 

Matti Karjalainen, HK Agri Oy (Jouni Kopin tilalle 7.3.2013 alkaen) 

Elina Juutinen, Atria Oyj (Juha Ryhäsen tilalle 31.1.2013 alkaen) 

Arto Jokinen, Pajuniemi Oy 

Jukka Rajala, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 

Teemu Kilpiä, Prisma, Savonlinna (25.2.2014 asti) 

Ari Nopanen, ProAgria Keskusten Liitto 

Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo 

Joel Puhakainen, emolehmätilan yrittäjä, Beeffi –suoramyynti, Juva 

Heimo Marttinen, emolehmätilan yrittäjä, suoramyynti, Kangasniemi 

Jukka Kotro, Etelä-Savon ELY-keskus 

 

 

4.8 Toteutusoletukset ja riskit 

  

Maatalousyrittäjien täydennyskoulutuksen haasteena ovat omakohtaisesti tärkeäksi koetun 

sisällön lisäksi käytännön järjestelyt, jotka vaikuttavat yrittäjien sitoutumiseen pitkäjänteiseen 

koulutukseen ja säännölliseen osallistumiseen. ProAgria Etelä-Savo käyttää 

koulutustoimintansa runkona pienryhmäkoulutusta ja benchmarking-menetelmää, jotka 

edellyttävät osallistujalta aktiivista osallistumista, heittäytymistä ja asioiden jakamista. 

Koulutusmenetelmällä ei ehkä saada liikutettua huomattavan suuria opiskelijamääriä, mutta 

osallistuvien yritysten kehittymiseen ja uusien käytäntöjen omaksumiseen ja juurruttamiseen 

sillä on monivuotisen kokemuksen ja koulutuspalautteen perusteella vaikutusta. Omalle tilalle 

sovellettavissa oleva tieto ja toisaalta tutustuminen kollegoihin ja heidän yrityksiinsä 

ruokkivat motivaatiota.  

 

Osalle lihantuottajista pienryhmätyöskentely on uuden tyyppinen oppimismenetelmä, ja voi 

viedä aikaa ennen kuin saavutetaan täysi luottamus ryhmän sisällä. Ryhmäytymisessä on 

merkittävä rooli myös pienryhmän vetäjän ominaisuuksilla ja osaamisella, josta huolehdittiin 

menetelmäkoulutuksella sekä benchmarking-tapaamisilla toisten pienryhmävetäjien kanssa.  

 

Ammatinharjoittajien koulutuksessa on tärkeää tarjota ajankohtaista ja sovellettavaa tietoa 

alan parhaiden osaajien avulla. Koulutussuunnitelmassa noudatettiin pääpiirteissään ennalta 

suunniteltua runkoa, mutta siinä oltiin valmiita joustamaan kunkin ryhmän tarpeiden 

mukaisesti. Osaamista täydennettiin ostopalveluilla.  
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Osallistumisen käytännön esteitä madallettiin aikatauluttamalla koulutukset huomioiden 

osallistujien työsuunnitelmia, kiirehuippuja, koulujen loma-aikoja sekä päällekkäisiä 

tapahtumia madollisuuksien mukaan. Pyrittiin myös varmistamaan, että koulutukset 

täyttäisivät koulutusjärjestelyjen puolesta Maatalousyrittäjien opintorahan ehdot.  

Hankkeen yksityisen rahoituksen kerääminen on lähtökohtaisesti aina haasteellista, kun 

kohderyhmä on suhteellisen pieni. Viljelijöiden mukaan saaminen koulutuksiin vaati 

aktiivista markkinointia sekä hyviä referenssejä aiemmista onnistuneista koulutuspäivistä ja 

opintomatkoista. Kiinnostavan koulutustuotteen, oikean hinnoittelun ja tarkan talouden 

seurannan avulla hankkeen yksityinen raha saatiin kerättyä osallistumismaksuina 

koulutukseen osallistuvilta yrittäjiltä. Hankevetäjältä hankkeen onnistuminen vaati täyttä 

työpanosta asioiden eteenpäin viemiseksi.  

 

 

4.9 Yhteistyökumppanit 

 

Lihatilan Skarppiohjelman pääasiallisia yhteistyökumppaneita olivat seurantaryhmään 

kuuluneet lihan hankintayhtiöt, jalostajat, markkinoijat ja maatilayrittäjät sekä alan tutkimus, 

koulutus ja neuvonta. Yhteistyö oli keskustelua tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista, 

tiedon tarpeista, emolehmä- ja lihanautatiloille sopivista suunnittelu- ja seurantatyökaluista ja 

hankkeen toimenpiteistä. 

 

Alueella toimineiden kehitys- ja koulutushankkeiden kanssa suunniteltiin yhdessä koulutusten 

sisältöjä, mm. luomun sisällyttämistä koulutuksiin, aikatauluja sekä tiedottamista. 

Koulutuksia järjestettiin yhteistuotantona, kun teemat koskettivat eri hankkeiden kohderyhmiä. 

Näin saavutettiin kustannussäästöjä ja keskusteluun lisää näkökulmia. Yhteistyöhön 

osallistuivat hankkeet Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle (luomu), MaitoTaito (rehuntuotanto, 

ruokinta, nautojen olosuhteet ja terveys), RAE – Ravinnehävikit euroiksi (lannoitus, 

ympäristö) sekä MaMa Mahdollisuutena maisema (maisemanhoito), Kilpailukykyä 

eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen (suoramyynti), Tosilampuri (rehuntuotanto ja ruokinta). 

 

 

4.10 Tulokset ja vaikutukset 

 

4.10.1. Lihayrittäjien tuotanto-osaamisen parantaminen 
 

Hankesuunnitelmaan oli kirjattu paljon mahdollisia seurannan mittareita, joilla osaamisen 

kehittymistä voidaan arvioida. Lisäksi oli kirjattu tavoitteita, monellako tilalla seuranta olisi 

hankkeen päättyessä käytössä. Mittareiden asettaminen perustui olettamukseen, että Suomessa 

olisi jo käytössä nautatilojen tuotanto, eläinrekisteri- ja teurastietoja kokoava tietopankki, 

josta olisi tulostettavissa tilakohtaisia ja vertailutietoja maidontuotannon ”Tilakuntoraporttien” 

tapaan.  
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Tietopankin puuttuessa seurannan merkitystä, soveltuvia mittareita ja työkaluja käytiin läpi 

pienryhmissä, mutta systemaattiseen tilakohtaisten tietojen keräämiseen ei voitu lähteä. 

Kaikkien mittareiden huomioiminen olisi vaatinut suunniteltua tiiviimpää yhteistyötä 

tilatasolla, mihin varatut resurssit eivät taipuneet. Sen sijaan keskityttiin joihinkin 

seurantakohteisiin. Hankkeen määrälliset tavoitteet ja toteuma on koottu liitteeseen 5. 

 

Tilat selkeästi kiinnostuivat rehujen analysoinnista ja sen merkityksestä. Esimerkiksi 

säilörehun raaka-aine- tai korjuuaika-analyysejä tilat eivät olleet aiemmin teettäneet, mutta 

kesällä 2012 lähetettiin analysoitavaksi yhteensä 100 näytettä 32 tilalta ja kesällä 2013 

yhteensä 58 näytettä 13 tilalta. Rehunäytteitä tilat lähettivät sekä talvella 2012-2013 että 

2013-2014, viimemainitulla jaksolla 117 kpl säilörehu- tai heinänäytteitä, joista 41 näytteestä 

teetettiin myös kivennäisanalyysi. Tavoitteena oli säilörehuanalyysejä 50 tilalta vähintään 2 

näytettä/ sato ja 1 kivennäisanalyysi/sato). Kahdessa tuotantopienryhmässä tehtiin 

pienimuotoista havaintokoetoimintaa ottamalla rehuanalyysejä kokoviljasäilörehuista, joissa 

oli mukana hernettä ja härkäpapua. Tästä saatiin lisätietoa rehuarvoista ja se puolestaan 

innosti tuottajia kokeilemaan näitä kasveja. Viljoja tutkitutettiin 4 näytteen verran. 

 

Analysointi antoi hyvää havaintoa rehun raaka-aineiden vaihtelusta peltokohtaisesti sekä 

tilojen välillä. Edelleen verrattaessa kesän 2013 nurmisäilörehujen (26 kpl) analyysituloksia 

MTT:n normiarvoihin, nähtiin rehuissa selkeitä poikkeamia pitoisuuksissa (g/kgka) 

seuraavasti (MTT:n normiarvo suluissa): 

 

1. Nurmisäilörehu, 1. sato, korjuuaika myöhäinen: 

MEMJ/kgka 9,9 (10,1) – vaihteluväli 8,8-10,5 

raakavalkuaispitoisuus 97,8 (130), vaihteluväli 66-120 

sulamaton kuitu INDF 140 (113), OIV 70,4 (75), PVT 18 (-8,5) 

Ca 5,3 (3,8), P 2,1 (2,5), Mg 1,8 (1,6), Mn 31 (61), Fe 110 (180), Cu 3,8 (7), Zn 25,3 (31) 

 

2. Kokoviljasäilörehuja oli analysoitu 13 kpl kesän 2013 sadosta ja niissä oli puolestaan MTT:n 

tuloksia korkeammat arvot: 

9,1 ME MJ/kgka (8,5) vaihteluväli 8,5-9,7 

OIV 76 (67), vaihteluväli 72-83 

sulava kuitu 511 (450), vaihteluväli 470- 580 

Ca 7,3 (4,8), P 2,5 (3,2), Mg 1,7 (1,5) 

 

Säilörehujen säilönnällinen laatu oli analyysien perusteella onnistunutta. Analysoidut 

nurmisäilörehut olivat kuivia, keskimäärin kuiva-aine oli 498 g/kgka. Sokeria niissä oli 

keskimäärin hyvin 102 g/kgka. Analyysitulosten yhteenveto on liitteenä 1. 

 

Kasvustokäynnit 

Kasvustokäynneillä käytiin läpi tilan peltolohkoja ja arvioitiin kasvustojen sadon määrää ja 

laatua sekä viljelytoimenpiteitä, jotka olivat näihin vaikuttamassa. Usealla tilalla 

monivuotisten nurmien kylvösiemenseokset monipuolistuivat ja esimerkiksi 

englanninraiheinää ja uusia timoteilajikkeita otettiin käyttöön, jotta nurmen toisen sadon laatu 



   

  

27 

 

ja määrä saataisiin paremmaksi kasvien paremman jälkikasvukyvyn avulla. Myös 

kokoviljasäilörehuja, joissa on mukana palkokasveja (vihantarehuherne, härkäpapu) kokeiltiin 

ja otettiin käyttöön, koska nekin vaikuttavat positiivisesti sadon määrään ja laatuun. Puitavan 

herneen määrä ja osuus tilojen viljakasvustoissa lisääntyi myös hankkeen myötä, kun saatiin 

lisätietoa herneen viljelystä ja käytöstä ruokinnassa. Rikkakasvien hallinta oli myös yleinen 

kehittämiskohde erityisesti luomutiloilla. 

 

Maan rakenne-analyysi 

Kasvustokäyntien yhteydessä tehtiin lapiodiagnooseja ja arvioitiin maan tiivistymistä, 

mururakennetta ja multavuutta ja mietittiin keinoja tilanteen parantamiseksi. 

Kasvuston arviointi ja maan rakenne-analyysi tehtiin 23 tilalle. 

 

Rehun tuotantokustannuslaskelma 

Hankkeessa tehtiin 10 tilalle monivuotisen ja kokoviljasäilörehun tuotantokustannuslaskelmat 

vuonna 2014. Tilat olivat tuloksista erittäin kiinnostuneita ja keskustelu kävi vilkkaana siitä, 

mistä tulokset johtuivat. Sadon määrän ja työtuntien laskeminen koettiin haastavaksi, mutta 

tärkein tulos laskelmien tekemisessä onkin miettiä pullonkaulat omassa tekemisessä ja kuinka 

tuotantoa voisi tehostaa. Täytyy myös muistaa että rehuntuotantokustannus on vain yksi osa 

lihantuotannon kokonaiskustannuksesta. Yhdellä tilalla tuotantokustannuslaskelma osoitti, 

että hernepitoinen kokoviljasäilörehu on kallista rehua ja isäntä aikoi luopua sen tuottamisesta. 

Mutta kasvustokäynnillä mietittiin asiaa uudelleen ja isännän kanssa tultiin siihen tulokseen, 

että hän kuitenkin jatkaa kokoviljasäilörehun tuotantoa, koska se sopii niin hyvin hänen 

viljelykiertoonsa ja on juuri sopivaa rehua hiehoille. Täytyy siis muistaa kokonaisuus. 

 

 

 

4.10.2. Johtamisosaamisen parantaminen ja laadukkaiden investointien 
edistäminen 
 

Hankkeessa oli tavoitteena kehittää lihatilojen johtamista ja sitä kautta edistää laadukkaita 

investointeja. Joidenkin pienryhmien päiviin oli sisällytetty johtamisen ja strategisen ajattelun 

elementtejä. Kaikissa ryhmissä kuitenkin mietittiin arkipäivän tekemisiä ja mitä ne 

tarkoittavat strategisella tasolla. Esimerkiksi rehuntuotannon ryhmässä työstettiin 

rehuntuotannon strategiaan liittyviä asioita. 

 

Pienryhmäkoulutus vastasi tuottajien tämänhetkiseen tarpeeseen.  

Lihan markkinointi- ja suoramyyntikoulutuksen aikana kaksi yrittäjää aloitti 

suoramyyntitoiminnan ja useat rohkaistuivat kehittämään toimintaansa ja kasvattamaan sen 

volyymia. Toinen toiminnan aloittaneista tiloista myy lihaa tilalta, Itellan termolähetyksinä ja 

tapahtumissa suoraan kuluttajille. Tilan myynti on alusta asti myös perustunut jälleenmyyjien 

koko ajan kasvavaan määrään, jolla on haettu toimintaan volyymiä ja kannattavuutta. Tällä 

hetkellä lihaa saa 11 päivittäistavarakaupasta kahden maakunnan alueelta. Lihaa käytetään 

ruoanvalmistukseen neljässä ravintolassa. 
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Toinen tiloista avasi suoramyymälän oman tilansa läheisyydessä. Myyntiä on tehty lähinnä 

kuluttajille. Tärkeä ero näiden molempien tilojen osalta verrattuna pääosaan toimijoista on se, 

että he takaavat lihan jatkuvan saatavuuden pitämällä varastossa ja myynnissä jatkuvasti 

pakastettua lihaa. Tämä poikkeaa täysin useimpien tilojen ennakkovarausperiaatteesta ja 

selkeästi ainakin toisen tilan kohdalla on kasvattanut myynnin volyymiä merkittävästi. 

Pienryhmään osallistuneet yrittäjät rohkaistuivat myös käyttämään sosiaalisen median 

markkinointikeinoja. 

 

Ryhmästä eräs yrittäjä arvioi:” Tämä suoramyyntikoulutus on ollut tähän asti hyödyllisin, 

mitä olen kokenut. Ilman kurssin neuvoja ja apua tuskin olisin näin pitkällä myyntityössä. 

Monta vuotta olen miettinyt suoramyyntiä, mutta kurssi auttoi näkemään, että olisi 

kannattavaa kokeilla ja rohkaisi yrittämään.” 

 

SPV tehty, mitäs sitten? -pienryhmään osallistuneista uusista yrittäjistä kaksi suuntaa pohtivaa 

aloitti emolehmätuotannon. Molemmat siirtyivät lihantuotantoon maidontuotannosta. Tilojen 

ratkaisuun myötävaikutti tutustuminen eri tuotantosuunnan tilojen koulutuksen aikana 

laatimiin ja esittelemiin budjetteihin ja veroilmoituksiin sekä ryhmässä käydyt keskustelut. 

Muut tilat saivat koulutuksesta muun muassa perustietoja yrittämisen aloittamiseen ja vauhtia 

sekä varmuutta navetan peruskorjaukseen ja laajentamiseen. 

 

Johtamiskurssille osallistuneet isot maatilat, joilla on jatkuvia strategian muutostarpeita 

kasvamisen, markkinoinnin ja yhteisyrittämisen alueilla, saivat työstettyä strategioitaan. 

Mietinnössä oli muun muassa yritysostoja, yritysrakenteita ja tuotantotavan muutoksia.    

 

Noin 20 %:lle hankkeen aktiivisimmista pienryhmätiloista tehtiin tulosanalyysi. Käytännössä 

tulosanalyysit tehtiin vuoden 2012 (13 tilaa) ja 2013 aineistosta (7 tilaa). Tulokset eivät ole 

täysin vertailukelpoisia eri vuosien välillä johtuen eri tilamääristä. Vertailua tehtiin myös 

valtakunnalliseen aineistoon jossa oli mukana 2012 (60 tilaa) ja 2013 (48 tilaa). Vuoden 2014 

lähtötietoja ei ollut vielä käytettävissä hankeaikana. Seuraavassa on analysoitu hanketilojen 

talouden tunnuslukuja tulosanalyysien valossa. 

Hanketilojen toiminnan laajuus oli suurempaa kuin valtakunnan aineistossa olevien tilojen 

toiminta liikevaihdolla mitattuna. Hanketilojen osalta liikevaihto kasvoi 9,5 % ja vastaavana 

ajanjaksona valtakunnallisessa vertailussa liikevaihto laski 4,6 %. 

Kannattavuuden osalta hanketilat olivat kannattavampia kuin valtakunnan tiloilla 

keskimäärin. Hanketilojen käyttökate pieneni 2,6 % eri vuosien välillä. Tämä kuvaa 

kiinteiden kuluen kasvua suhteessa myyntiin. Nettotulos on hyvällä tasolla: 8 % vuonna 2012 

ja 9 % vuonna 2013, muutos +10 %. Tämä tarkoittaa, että poistoja ja lainan hoitokuluja on 

ollut edellisvuotta vähemmän. Voisi tulkita, että investointeja on tehty edellisvuotta 

vähemmän. Käyttökatteen ja nettotuloksen osalta hanketilat olivat huomattavasti 

kannattavampia kuin koko Suomen tilat keskimäärin.  

Vakavaraisuutta voi pitää hyvällä tasolla, kun omavaraisuusaste on yli 40 %. Hanketiloilla, 

omavaraisuusaste on noin 60 %, koko Suomen vertailuaineistossa hieman pienempi. 
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Omavaraisuusaste on parantunut vuosien välillä noin 10 %. Käytännössä velkapääomaa on 

pystytty pienentämään.  

Maksuvalmius on heikolla tasolla (Quick ratio alle 0.5) niin hanketiloilla kuin koko Suomen 

tiloillakin, joskin parantunut vuodesta 2012 vuoteen 2013. Current ratio -mittarilla mitattuna 

maksuvalmius on hyvällä tasolla. Kuitenkin on huomioitava, että tässä laskelmassa koko 

eläinpääoma lasketaan nyt mukaan vaihto-omaisuuteen, joten Current ratio näyttää 

kotieläintiloilla hieman liian hyviä lukuarvoja.  

 

Hanketilojen kannattavuuskerroin on yli 1 eli hyvä. Käytännössä yrittäjät saavat tavoitteeksi 

asetetun palkan (15 eur/h) ja pääomalle korkoa 5 %.  

Talouden tunnusluvut Hanketilat   muutos 
Koko 

Suomi   muutos 

  2012 2013   2012 2013   

Kpl 13 7   60 48   

Liikevaihto 350055 383274 9,49 274258 261534 -4,64 

Käyttökate 92389 89989 -2,60 58765 46109 -21,54 

Nettotulos 28636 34476 20,39 12011 9245 -23,03 

Nettotulos-% 8,18 9 10,02 4,38 3,53 -19,41 

Omavaraisuusaste, % 56,49 62,45 10,55 51,36 56,44 9,89 

Velat / liikevaihto, % 111,1 87,57 -21,18 121,99 98,84 -18,98 

Quick ratio 0,35 0,51 45,71 0,4 0,44 10,00 

Current ratio 2,78 2,8 0,72 3,27 3,78 15,60 

Yrittäjätulo 71928 76517 6,38 54720 50284 -8,11 

Työansio, e/htv 27667 31955 15,50 22281 21383 -4,03 

Työtuntiansio, e/tunti 15,98 18,45 15,46 12,86 12,34 -4,04 

Kannattavuuskerroin 1,06 1,15 8,49 0,92 0,88 -4,35 

Työmäärä, tuntia 2965 2811 -5,19 2938 2752 -6,33 

 

 

Tilojen koko ja tuotantomäärät 

Hankkeen tulosanalyysitilat olivat valtakunnallista vertailuaineistoa suurempia. 

Emolehmätiloilla emolehmien määrä oli 37,4 kpl/tila vuonna 2012 ja 32,3 kpl/tila v. 2013, 

koko Suomen vastaavat määrät olivat 21,2 ja 18,5 kpl/tila. Loppukasvatustilojen kokoa ei 

tässä tarkastelussa ole, mutta myyntimäärien perusteella loppukasvatustilatkin ovat suurempia 

kuin koko Suomen vertailuaineistotilat. Hanketilojen sonninlihan kilokohtainen tuotosmäärä 

on kasvanut n. 14 %, vuodesta 2012 vuoteen 2013, samaan aikaan vertailuryhmän 

tuotosmäärä on laskenut noin 11 %. Tuotosmäärä/sonni on pienentynyt hanketilojen ja 

valtakunnan tasolla yli 10 %.  
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Tilojen koko ja tuotosmäärät 

 
Hanketilat 

 Muutos 
Koko Suomi 

 Muutos 

Kpl 
2012 2013   2012 2013   

13 7   60 48   

Emolehmämäärä, emolehmiä/tila 37,4 32,3 -13,64 21,2 18,5 -12,74 

Lihasonnimäärä, myytyä sonnia/tila 98,2 126,4 28,72 91,5 95,2 4,04 

Tuotosmäärä, sonnin lihaa kg/tila 35609 40684 14,25 31576 28072 -11,10 

Tuotosmäärä, sonnin lihaa kg/lihasonni 363 322 -11,29 345 295 -14,49 

Viljelyala, ha 110,85 143,61 29,55 94,45 99,21 5,04 

Viljojen viljelyala, ha 23 32,94 43,22 18,89 19,06 0,90 

Rehunurmen viljelyala, ha 77,78 96,29 23,80 66,62 71,08 6,69 

Kesantoala, ha 2,01 9,16 355,72 4,71 7,24 53,72 

Rehunurmen satomäärä, ka-kg/tila 273272 439584 60,86 254792 301140 18,19 

Rehunurmen satomäärä, ka-kg/ha 3513 4565 29,95 3825 4237 10,77 

Rehunurmen tuotantokustannus 
eur/1000 ry  219   212  

 

Hanketilat ovat olleet peltopinta-alalla mitattuna keskimääräistä suurempia yli 100 ha/tila, 

valtakunnallisessa vertailuaineistossa mukana olevat tilat ovat alle 100 ha/tila. Valtaosa 

pellosta on käytetty rehunurmien viljelyyn noin 70 % koko peltoalasta. Rehunurmen 

satomäärä kuiva-ainekiloilla mitattuna on kasvanut vuosien välillä hanketiloilla noin 30 % ja 

valtakunnan vertailuaineistossa noin 10 %. Vuonna 2013 hanketiloilla rehunurmien satomäärä 

kuiva-aine kilojen hehtaarikohtainen satomäärä (4565 kg) oli suurempi kuin valtakunnan 

vertailutiloilla (4237 kg/ha).  

Lohkotietopankin mukaan rehunurmen tuotantokustannus oli hanketiloilla 219 eur/1000 ry, 

vastaavasti valtakunnan keskiarvokustannus lohkotietopankki aineiston perusteella oli 21 

eur/1000 ry. 

 

 

4.10.3. Yhteistyön lisääminen tilojen kesken 
 

Pienryhmätoiminnan ja sen oheiskoulutustapahtumien yhtenä tavoitteena oli edistää yrittäjien 

verkottumista. Tämän voi todeta toteutuneen. 

 

Erityisesti lihan markkinoinnin ja suoramyynnin pienryhmälle oli selkeä vahvuus, että 

yrittäjiä oli usean maakunnan alueelta. Tällä tavoin yrittäjien kesken ei vallinnut niin 

merkittävä kilpailutilanne ja keskustelu ryhmässä oli avointa erityisesti loppupuolella. 

Pienryhmäläiset toivoivat jatkoa toiminnalle, ettei asioita jatkossakaan tarvitsisi kehittää yksin. 

Isommalta alueelta verkostomaisesti toimien voitaisiin tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja 

asiakasmateriaaleissa löytää helposti yhdessä toteutettavia toimenpiteitä. 
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Johtamiskurssi laittoi yrittäjät miettimään rooliaan yritysverkostossa, jossa heidän oma 

yrityksensä olisi osa kokonaisuutta. Yrittäjät kävivät myös läpi omaa rooliaan lihantuotannon 

arvoketjussa, mitä asioita otetaan omaan hallintaan ja mitä asioita tehdään yhteistyössä 

muiden kanssa. Yrittäjillä oli jo ennestään kokemusta ja näkemystä toimintaympäristöstä, 

joten keskustelu oli varsin antoisaa yrittäjien ja kouluttajien kesken.  

 

Tuotantopienryhmien sisällä toteutettiin siementen yhteisostoja sekä koneurakointia. 

 

 

 

4.10.4. Luomutuotannonkasvattaminen 
 

Hankkeen alusta lähtien käytiin eri toimijoiden kanssa keskustelua luomutuotteiden 

markkinatilanteesta ja luomun edistämistoimenpiteistä, suunniteltiin luomutuotannon ja 

luomun viljelytekniikoiden esille tuomista tilaisuuksissa ja koulutuksissa sekä koulutusten 

markkinointia. Tärkeinä yhteistyökumppaneina olivat luomulihaa teurastava Pajuniemi Oy, 

ProAgrian luomuneuvonta ja koulutus- ja elinkeinojen kehittämishankkeet sekä Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutin Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hanke. 

 

Hankkeen alussa järjestetyssä Lihaketju nousuun -kehittämisseminaarissa oli luomu yhtenä 

näkökulmana. Samana keväänä järjestetyssä Liha-alan kuulumisia ja strategiaa -

teemapäivässä tutustuttiin luomulihan jalostukseen. Pienryhmissä on opiskeltu 

luomukotieläintilan siirtymävaiheen ja rehustuksen ehtoja sekä pohdittu markkinoita ja 

myyntikanavia. Mekaaniseen rikkakasvien torjuntaan tutustuttiin työnäytöspäivässä kesällä 

2013. 

 

Palkokasvien käyttö lisääntyi ns. tavanomaisilla hanketiloilla hankkeen seurauksena.  

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

Toimintatapana benchmarking-pienryhmätoiminta on hyvä tapa parantaa tietojen vaihtoa ja 

lisätä osaamista tilan toimintojen kehittämiseen. Haasteena paikoin ovat tilojen etäisyydet ja 

lihatilojen kiinnostus sitoutua opintopäiviin. Pienryhmätoiminnan tulee olla kuitenkin 

aktivoivaa, hyötyä tuottavaa, mahdollisimman lähellä käytäntöä ja innovoivaa, jotta se 

koetaan mielekkääksi. Pienryhmätoiminnan kautta voidaan parantaa ammatillista osaamista.  

 

Ryhmätoiminnan tueksi tulisi olla riittävä resurssi tehdä myös tilakohtaista kehittämistä. 

Vaikuttavuuden aikaan saamiseksi oleellista on saada riittävän hyvä pohjadiagnoosi kunkin 

tilan ja yrittäjän tärkeimmistä kehittämiskohteista. Neuvontaa ja analysointia varten tarvitaan 

tilalta tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan arvioida onnistumista ja suunnitella 

kehittämistä tilan tarpeen mukaan. 
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Yrittäjiä kiinnostaa tuotantoon liittyvien tekijöiden ja käytännön toiminnan kehittäminen, 

johon tämäkin hanke suurelta osin painottui. Jatkossa johtaminen, visio ja strategiatyö 

tulisivat olla kehittämisen keskiössä, koska niillä on suuri merkitys tilan menestymiseen. 

Pedagogisesti johtamiseen liittyvät elementit pitäisi integroida tiiviisti arkipäivän tekemisen 

kehittämiseen pienryhmissä ja koulutuskokonaisuuksissa.   

 

Talouden hallinnassa varsinkin tuotantotalouden näkökulman kautta tarkasteltuna 

kehittämistarpeita on paljon. Lihantuotannon kehittämistä voisi tarkastella ns. tehdasajattelun 

näkökulmasta. Käytännössä voisi etsiä teollisen tuotannon tehtaan, josta voisi tuoda hyviä 

käytäntöjä lihatilalle. Talouden ja tuotannon hallintaan liittyy keskeisesti seurattavien 

mittareiden määrittäminen ja systemaattinen seuraaminen. Hankkeen aikana havaittiin, että 

tilojen toiminnasta tulisi saada seurattavia, kiinnostavia mittareita, joita pyritään parantamaan. 

Esimerkiksi vaa’at tulisi saada tiloille käyttöön, jotta tiedettäisiin, paljonko on saatu satoa, 

paljonko eläimet painavat, paljonko eläimet saavat päivittäin rehua. Myös työmäärän 

arviointiin ja mittaamiseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.  

 

Tilojen tulee tiedostaa maksuvalmiuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden näkökulmat ja 

ottaa käyttöön sopivat työkalut talouden johtamiseen. Talouden hallinta on tärkeää, koska 

panos- ja tuotehinnat voivat vaihdella hyvinkin lyhyellä ajalla. On tiedettävä päivittäiset tulot/ 

kulut ja miten kuukausittain ja vuosittain tulos voi vaihdella panosten hinnoista ja tuotannon 

onnistumisesta johtuen. Kehittämistoimina olisivat yksinkertaisten laskureiden, kuten 

tuotantokustannuksen ja kassabudjetin käyttöönotto sekä selkeän mittariston luonti 

esimerkiksi tuloskorttimuotoon. Tärkeänä asiana on myös nähtävä vertailutietopankin 

kokoaminen nautapuolelle maitopuolen tapaan. Tietopankkiin sisältyisi muun muassa 

tuotannon ja talouden lukuja.  

 

Rehuntuotanto on suurimpia kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen aikana tehdyt 

säilörehuanalyysit antoivat lisätietoa rehujen laadun kirjavuudesta. Rehujen analysoinnin 

merkitys on kiistaton ruokinnan suunnittelussa ja onnistuneessa tuotannossa. Rehuntuotannon 

osaamisessa on puutteita, joihin tulee kiinnittää huomiota kehittämistoimissa. 

Havaintokoetoiminnan avulla selvitettäviä asioita voisivat olla muun muassa laiduntaminen, 

säilörehun oikea laatu, korjuuajankohta, uudet rehukasvit ja lajikkeet. Luomu yhtenä 

tuotantomuodoista on muistettava varsinkin emolehmätiloille sopivana vaihtoehtona. 

 

Koko ketjun kehittäminen pellolta/navetasta kuluttajan pöytään on merkittävä osa-alue 

jatkossa. Esimerkiksi suuri osa luomulihasta myydään tällä hetkellä tavanomaisena lihana. 

Tärkeitä solmukohtia ovat jalostava teollisuus, logistiikka ja kauppa ja tärkeitä näkökulmia 

vaihtoehtoisten jakelukanavien suunnittelu, esimerkiksi pellolta kuluttajalle –ketjun 

lyhentäminen sähköisten työkalujen avulla.  
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