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 kuusi maakuntaa
 noin 60 kuntaa
 maitotiloja 1690 kpl (8/2017)
 maitomäärä n. 526 miljoonaa litraa (2016)
 liikevaihto 260 milj. € (2016)
 henkilökunnan määrä 73 + määräaikaiset
 maidonkeräilyliikennöitsijöitä 21
 maitoautonkuljettajia n. 130 
 17 Valmakauppaa eri puolilla aluetta

 kaikille avoimia ostospaikkoja
 omistus Valiosta n. 27 %
 alueella kolme Valion tehdasta:

Lapinlahti, Joensuu ja Suonenjoki

Osuuskunta ItäMaito
Maitotilayrittäjien omistama 
maidonhankintaosuuskunta
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Maidontuottajien suunnitelmien perusteella tuottajien määrä laskisi 
n. 3700 vuoteen 2022 mennessä. Maidontuotannon määrä pysyisi 
ennallaan keskilehmäluvun nousun ansiosta
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*) vuoden 2015 tuottajien suunnitelmat vuodelle 2020

Lähde: Elintarviketieto
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Teemme tulevaisuutta

Itäsuomalaisten 
maitotilojen tuottamalle 

laatumaidolle on 
tulevaisuudessakin 

kysyntä. 

ItäMaidon alueella 
tuotetaan 540 milj. litraa 

maitoa. 

Vastuullisesti yrittäjän, eläinten ja 
ympäristön hyvinvointi huomioiden.

Arjen kehittämistyökaluja kaikille 
tiloille.

10 000 kg  / lehmä
Lisää maitoa olemassa olevat resurssit 

paremmin hyödyntäen.

10 000 kg ka / ha
Itä-Suomen nurmet ovat 
ainutlaatuinen voimavara

Investoinnit itämään
20 000 uutta 

lehmäpaikkaa isoin ja 
pienin investoinnein.

Uuden parsipaikan hinta 
<10000 €

Maitoa tuottava Itä-Suomi 2022

Maito on paras tapa 
muuttaa pellon sato 
rahaksi Itä-Suomessa



Maitoa Tuottava Itä-Suomi 2022, toimenpiteet

• Tuotannon kehittäminen
– Kehityskäynnit
– Pienryhmätoiminta
– Teemapäivät

• Johtamisen kehittäminen
– Arjen, tulevaisuuden, henkilöstön ja talouden johtaminen
– Yrittäjä- ja johtamistaitojen kehittäminen (erityisesti investoineille / investoiville 

tiloille)

• Investoinnit
– MaitoMestarit navettamallisto  => kiinteä hinta , rakentamisaika 4 – 6 kk
– Investoivan maitotilan polku

• Poistetaan investointien pullonkauloja, kapeikkoja ja sudenkuoppia 
• Testattu malli suunnittelusta ja laskelmista toteutukseen, rahoitus huomioiden
• Eläinten hankinta investoinnin yhteydessä
• Tuotanto täyteen käyntiin vuoden kuluessa rakentamisesta 
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Taloustoimittajat 19.9.2017

Syksyn uutuudet sisältävät uusia innovaatioita, trendin mukaisia tuotteita sekä 
hieman juhlaakin!

Jatkoa Mifu-
lanseeraukselle
Täysin uusi tuotetyyppi: 
Mifu suikaleet

Helppoutta ruoanlaittoon:
uusi Valio dippi & kastike

Juhlan aiheena Suomi 100:
uusi juhlajuusto Karelia sekä uusia 
kausituotteita 
herkuttelujuustoihin

Valsa -innovaatio laajenee tärkeimpiin tuotteisiin: 
Oltermanni pala ja viipale sekä Oivariini vähemmän 

rasvaa

Luomu-valikoima laajenee entisestään
mm. uusilla Luomu välipalarahkoilla, tetra-
top-kermoilla ja kermajuustoilla

Luonnonjogurttitrendi jatkuu
ja Valio tarjoaa uusia 
pikarijogurttivaihtoehtoja



valio.fi
valio.fi

KIITOS


