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ESIPUHE

Käsi- ja siihen liittyvän työkirjan toivotaan auttavan maitotilayrit-
täjää omaksumaan kokonaisvaltainen johtamistapa. Käsi- ja 
työkirja muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen johtamistavan 
rungon ja suunnittelukehikon, joiden avulla maitotilayrittäjä voi 
laatia yritykselleen oman strategian ja tavoitella menestystä. Ko-
konaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se 
mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen. 

Käsikirja on laadittu maatalouden yritystalouden näkökulmasta. 
Se kattaa keskeiset maitotilayrityksen johtamisen osa-alueet. 
Aluksi kuvataan kokonaisvaltainen johtamistapa (Luku 1). I osa 
(Luvut 2 - 4) sisältää ohjeet kokonaisvaltaisen johtamisen työkirjaa 
varten, joka on laadittu omana julkaisunaan. Maitotilayrittäjä voi 
tuottaa sisältöä työkirjaan tarpeensa mukaan lukujen 2 - 4 avulla. 
Luvussa 2 kerrotaan, miten maitotilayritykselle laaditaan stra-
tegia, luvussa 3 toimintamalli ja luvussa 4 toimintasuunnitelma. 
Huolellisesti laadittu työkirja toimii maitotilayrittäjän kokonais-
valtaisen johtamisen tukena.

II osa (Luvut 5 - 7) tuottaa apuvälineitä ja sisältää esimerkkejä. 
Luvussa 5 esitetään strateginen kehittämisprojekti. Luku 6 kuvaa 
tuotannon suunnittelun merkitystä johtamisen apuna. Luvussa 7 
tutustutaan yhteistyövaihtoehtoihin. III osa (Luku 8) kuvaa käsi- ja 
työkirjan kehittämistä. Luvussa 8 esitetään teemahaastattelujen, 
työpajojen ja muun testauksen tulokset ja kerrotaan, miten niitä 
on hyödynnetty käsi- ja työkirjaa kehitettäessä.

Tämä käsikirja on yhteistyön tulos. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
SeAMK Ruoka -yksikkö on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Helsin-
gin yliopiston taloustieteen osaston ja Osuuskunta Maitosuomen 
kanssa maitotilayritysten toiminnan kehittämisessä ja maitotilayrit-
täjien johtamisvalmiuksien parantamisessa. Tässä hankkeessa 
yhteistyöverkostoon liittyi mukaan Maitovaltuuskunta. Hankkeen 



tulosten käytäntöön viennissä yhteistyötä on tehty ProAgrioiden ja 
Suomen Yrittäjäopiston kanssa.

Hankkeen rahoitti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner- 
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, Maito-
valtuuskunta ja Osuuskunta Maitosuomi. Hankkeen ohjausryhmä 
esitetään liitteessä 1. Kiitän lämpimästi teemahaastatteluihin 
ja työpajoihin osallistuneita maitotilayrittäjiä ja sidosryhmien 
edustajia sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden 
yritystalouden agrologi (AMK) -opiskelijoita ja muita yhteistyö-
kumppaneita, rahoittajia sekä ohjausryhmää panostuksesta ja 
myötävaikutuksesta julkaisun syntyyn.

Seinäjoella huhtikuussa 2021
Matti Ryhänen
TKI-hankkeen johtaja
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1 KOKONAISVALTAINEN 
JOHTAMISTAPA
Ryhänen, Matti1 & Närvä, Margit1 
1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki, 

etunimi.sukunimi@seamk.fi

1.1 Johdanto

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perustan muo-
dostaa strategia, joka viedään käytännön toimiksi ja työtehtäviksi. 
Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla pitkän aikavälin 
tavoite pyritään saavuttamaan. Strategian laatiminen on tietoista 
ja tavoitteellista yritystoiminnan suunnittelua ja suunnan valitse-
mista pitkälle tulevaisuuteen. Onnistunut strategiavalinta ja sen 
toteuttaminen parantavat tuottavuutta ja kannattavuutta. 

Maitotilayritysten johtamishaasteet kasvavat tulevaisuudessa. 
Toimintaympäristö, tuotantovälineet ja -menetelmät, maitotuo-
temarkkinat ja hallinnolliset päätökset muuttuvat sekä uutta 
tietoa tuotetaan jatkuvasti. Muutokset tuovat maitotilayritysten 
johtamiseen ja toimintaan kehittämistarpeita. Kehittämisessä on-
nistuminen edellyttää määrätietoista uuden tiedon ja osaamisen 
hankintaa, huolellista suunnittelua ja uusien tuotantovälineiden ja 
-menetelmien käyttöön ottamista. Maitotilayrittäminen on saata-
va kannattavaksi, jotta sitä voidaan harjoittaa pitkällä aikavälillä. 
Elämäntapana kannattamatonta maidontuotantoa voi jatkaa sen 
aikaa, kun rahat riittävät. 

Kirjallisesta suunnittelutyöstä on hyötyä, sillä se selkeyttää ajat-
telua ja parantaa johtamisvalmiuksia. Kaikki maitotilayrittäjät voi-
vat hyötyä kokonaisvaltaisesta johtamisesta, olipa maitotilayritys 
sitten yhden yrittäjän, yrittäjäperheen tai ulkopuolisia työllistävä 
maitotilayritys. Pienimuotoisessakin yritystoiminnassa kirjoite-
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tusta strategiasta on hyötyä, sillä strategiaprosessi itsessään 
lisää tietoisuutta, mahdollistaa uusien ajatusten synnyn ja antaa 
valmiuksia kehittää yritystoimintaa.

Tutkimusten mukaan parhaiten menestyvät maatalousyrittäjät ha-
kevat uutta tietoa päätöstensä tueksi, millä on positiivinen vaikutus 
yritystoiminnan kehittämiseen, tuotantotoiminnan järjestämiseen 
ja kykyyn johtaa maatalousyritystä kannattavasti. Maitotilayrittäjä, 
joka johtaa määrätietoisesti, tekee perusteltuja päätöksiä ja toteut-
taa päätöksensä käytännön toimissa, saavuttaa todennäköisimmin 
asettamansa tavoitteet. (vrt. mm. Nuthall 2011, 399.)

1.2 Käsikirja kokonaisvaltaisen johtamisen tukena 

Tässä käsikirjassa esitetään kokonaisvaltainen johtamistapa. Se 
auttaa maitotilayrittäjää yritystoiminnan suunnittelussa, kehit-
tämisessä ja käytännön toimien toteuttamisessa. 

1. Käsikirjassa tarkastellaan maitotilayrityksen toimintaa 
kokonaisuutena. 

2. Käsikirja sisältää järjestelmällisen tavan edetä kokonais-
valtaisessa suunnittelussa ja valintojen teossa.

3. Käsikirjan avulla voidaan kehittää maitotilayrityksen 
toimintaa tavoitteellisesti ja päättää, mitä kehittämistoimia 
tehdään, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. 

4. Käsikirjan avulla perehdytään toimintaympäristöön ja 
toimintaympäristön muutoksiin.

5. Käsikirja auttaa tavoitteiden asettamisessa, vaihtoeh-
toisten toimintatapojen hakemisessa sekä tuottavuuden ja 
kannattavuuden parantamisessa. 

6. Käsikirjan avulla maitotilayrittäjä voi viestiä selkeästi 
ajatuksistaan ja yritystoiminnan kehittämisestä kaikille si-
dosryhmille. 
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7. Käsikirja mahdollistaa strategisen ajattelun testaamisen 
etukäteen ennen kuin kehittämistoimet aloitetaan.

Jokainen maitotilayritys on voimavaroiltaan erilainen. Osaami-
nen, eläinaines ja pellon laatu ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka 
vaihtelevat maitotilayrityksittäin. Myös tavoitteissa on eroja. 
Maitotilayrittäjän on tärkeää löytää oma paras tapa harjoittaa yri-
tystoimintaa. Käsikirja tukee myös asiantuntijoiden työtä, kun he 
auttavat maitotilayrittäjää kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja 
päätösten teossa. Vastuu päätöksistä on aina maitotilayrittäjällä, 
sillä hän kantaa vastuun päätöksiin liittyvistä riskeistä. 

1.3 Kokonaisvaltainen johtamisprosessi

Käsikirjan sisältö perustuu ”Kokonaisvaltaisella johtamisella 
kannattavuutta maidontuotantoon” –tutkimuksen ja tutkijaryh-
män aiempien tutkimusten tuloksiin. Kokonaisvaltaisella johta-
misella tarkoitetaan pitkän ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä 
kokonaisuutena, missä pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan 
lyhyen aikavälin johtamisella eli kaikki toiminta tähtää strategian 
toteuttamiseen. (mm. Ryhänen & Laitila 2012; 2014; Ryhänen 
& Närvä 2019.) Kokonaisvaltainen johtamisprosessi esitetään 
kuviossa 1.1.
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KOKONAISVALTAINEN JOHTAMISPROSESSI

Tahtotilan muodostaminen
• Toimintaympäristön tarkastelu
• Tulevaisuuden hahmottaminen 
• Resurssien tarkastelu
• Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien 

ja uhkien tarkastelu
• Visio, arvot ja toiminta-ajatus

Tahtotila toimintamalliksi
• Toimintamallin laatiminen
• Kehitysmittarit

Strateginen ajattelu

Tahtotilan vienti käytännön toimiksi
• Toimintasuunnitelma
• Suoritusmittarit 
• Toimeenpano
• Käytännön töiden johtaminen

Tavoitteet
Strategiset valinnat
Strategiasuunnitelma

Strateginen johtam
inen

O
peratiivinen johtam

inen

Kuvio 1.1. Kokonaisvaltainen johtamisprosessi (Ryhänen 
ym. 2019, 163).

I osa (Luvut 2 - 4) koostuu kolmesta toisiinsa liittyvistä osioista. 
Kuviossa 1.1 strategian laatiminen on esitetty sinisellä (osio A), 
toimintamallin laatiminen on esitetty punaisella (osio B) ja käy-
tännön työtehtävien toteuttaminen vihreällä (osio C).
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Osio A: strategian luominen (Kuvio 1.2).

a) Strateginen ajattelu ja nykytilan kuvaaminen muodosta-
vat lähtökohdan strategian luomiselle. 

b) Tarkastellaan toimialaa ja toimintaympäristöä, haetaan 
tietoa toimintaympäristöstä, hahmotellaan tulevaisuutta 
ja ennakoidaan muutoksia (mahdollisesti yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa). 

c) Tarkastellaan maitotilayrityksen resursseja ja resurssien 
saatavuutta. Maitotilayrittäjä pohtii osaamistaan suh-
teessa muihin maitotilayrittäjiin. 

d) Tarkastellaan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 
ja uhkia hyödyntäen edellä kohdissa a, b ja c tuotettua 
tietoa.

e) Muodostetaan visio, kirjataan arvot ja toiminta-ajatus, 
tehdään strategiset valinnat ja asetetaan tavoitteet.

f) Tehdään strategiasuunnitelma vision ja tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

g) Päätetään, miten strategiasuunnitelma toteutetaan.
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Kuvio 1.2. Strategian luominen.

Osiota A hyödynnetään kaksivaiheisesti:
1) Luodaan alustava strategia, joka esitellään ja annetaan 

kaikille maitotilayrityksissä toimiville kommentoitavak-
si. Strategian etuja, haittoja ja toimivuutta tarkastellaan 
osioita B ja C hyödyntäen. 



16 17

2) Täydennetään ja täsmennetään osio A niin, että uuteen 
strategiaan voidaan sitoutua. Sen jälkeen viimeistellään 
toimintamalli ja toimintasuunnitelma osioita B ja C hyö-
dyntäen. Lopuksi toiminta sopeutetaan kokonaisuudeksi. 

Osio B: toimintamallin laatiminen (Kuvio 1.3).
a) Strategiasuunnitelma muunnetaan käytännön tehtäviksi.

Kuvio 1.3. Toimintamallin laatiminen.
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Toimintamalli laaditaan osion A pohjalta kaksivaiheisesti:
1) Alustavan strategian pohjalta laaditaan toimintamalli 

(osio B), jonka perusteelta tehdään toimintasuunnitelma 
osiossa C. 

2) Kun uusi strategia on lopullisesti hyväksytty osiossa A, 
viimeistellään osio B yhden mukaiseksi osion A kanssa. 
Sillä varmistetaan, että maitotilayritystä johdetaan koko-
naisvaltaisesti uuden strategian mukaisesti.

Osio C: käytännön työtehtävien toteuttaminen (Kuvio 1.4).
a) Toimintasuunnitelmassa esitetään selkeästi ja yksityiskoh-

taisesti käytänteet, työtehtävät, vuorovaikutus ja vastuut. 
Kun kaikki maitotilayrityksessä toimivat ovat osallistuneet 
strategian tekoon, se sitouttaa heidät siihen, mitä ollaan 
tekemässä, miten ja miksi. Lisäksi se auttaa heitä ymmär-
tämään tavoitteet, tehtävät ja vastuut strategian toteuttami-
sessa.

b) Päätetään käytännön töiden toteuttamisesta. Jätetään tilaa 
myös joustavuudelle, sillä kaikki ei käytännössä toteudu 
suunnitelman mukaan.
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Kuvio 1.4. Operatiiviset tavoitteet, suunnittelu ja johtami-
nen strategiaa toteuttaen.
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Osion B pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma kaksivaiheisesti:

1) Alustavan strategian (osio A) ja toimintamallin (osio B) 
pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma (osio C), jolla 
toimintamalli saatetaan käytännön työtehtäviksi. 

2) Tämän jälkeen palataan osioon A, joissa strategia vii-
meistellään ja osioon B, jossa toimintamalli täsmenne-
tään toteuttamaan uutta strategiaa. Lopuksi osio C saa-
tetaan yhden mukaiseksi osion B toimintamallin kanssa. 
Näin varmistetaan, että maitotilayrityksessä käytännön 
työtehtävät tehdään uutta strategiaa toteuttaen.
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2 STRATEGIAN LUOMINEN
Ryhänen, Matti1, Närvä, Margit1 & Sipiläinen, Timo2

1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki, etunimi.
sukunimi@seamk.fi

2 Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, timo.
sipilainen@helsinki.fi 

2.1 Johdanto

Onnistunut strategia mahdollistaa pitkän aikavälin menestyk-
sen. Strategian laatiminen on tietoista suunnittelua ja suunnan 
valitsemista muuttuvassa maailmassa. Maitotilayrittäjän on 
tiedettävä, mitä haluaa ja mihin pyrkii. Strategiatyöhön kuuluu 
maitotilayrityksen ulkoinen ja sisäinen tarkastelu, tavoitteiden 
asettaminen ja toimeenpano. Maitotilayrityksessä menestyste-
kijöitä haetaan pääsääntöisesti tuottavuuden parantamisesta, 
maitolitran tuotantokustannuksen alentamisesta ja laadukkaasta 
toiminnasta. 

Käsikirjan oheen on tuotettu erillinen työkirja, jota maitotilayrittäjä 
voi hyödyntää tarpeensa mukaan. Työkirjan hyödyntämisen toivo-
taan auttavan kokonaisvaltaisessa johtamisessa ja kannattavassa 
yritystoiminnassa. Tämän käsikirjan luvut 2 - 4 tukevat työkirjan 
tekoa. Työkirjan laatimisen laajuuteen ja syvyyteen vaikuttavat 
lähtökohdat, elämäntilanne ja yritystoiminnan kehittämistarve. 
Maitotilayrittäjä päättää, missä laajuudessa työkirjaa hyödyntää. 

2.2 Strateginen ajattelu

Maitotilayrittäjän toimintaedellytyksiin vaikuttaa suuresti muutok-
set tulevaisuuden maitotuotemarkkinoilla, jotka ovat maailman 
laajuiset. Maitotilayrityksen strategiaa laadittaessa hyödyllistä on 
ennakoida laaja-alaisesti toimintaympäristön muutoksia. Strategi-
sella ajattelulla maitotilayrittäjä muodostaa tavoitteellisen näke-
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myksen tulevaisuudesta. Keskeistä on kyky ajatella tulevaisuutta 
ja nähdä sinne (Mintzberg 1991, 21 - 22; Santalainen 2006, 22 - 28). 
Toimintaympäristön muutosten ennakointi, ennakkoluulottomuus 
ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistaminen auttavat menes-
tymismahdollisuuksien löytämisessä. 

Maitotilayrittäjän strateginen ajattelu voi tukea itsellistä yrittä-
mistä, kumppanuussuhteiden hyödyntämistä, yhteistyöverkoston 
rakentamista tai urakointipalveluiden käyttöä. Lähiympäristö voi 
luoda mahdollisuuksia tai uhkia. Kilpailu pellosta ja osaavasta 
työvoimasta voi olla kovaa, mutta uusilla toimintatavoilla tätä uh-
kaa voi välttää. Osa kyläyhteisöistä antaa hyvät edellytykset mai-
totilayrittämisen kehittämiseen, kun taas toisissa hidastetaan, 
haitataan tai jopa pyritään estämään yritystoiminnan kehittämi-
nen. Näkemys maitotilayrittämisen tulevaisuuden edellytyksistä 
saadaan vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 

Millaisia muutoksia näette tapahtuvan maitoalalla 10 vuoden 
kuluessa?
• Koko maailma
• Eurooppa
• Suomi

Millaisia muutoksia näette tapahtuvan lähiympäristössänne  
10 vuoden kuluessa (pellon ja osaavan työvoiman saatavuus, 
uudet toimintatavat, yhteistyömahdollisuudet jne.)?
• Maakunta
• Kunta
• Lähiympäristö

2.3 Nykytilan kuvaaminen

Maitotilayrityksen nykyinen toiminta on lähtökohta kehittämisel-
le. Mitä paremmin maitotilayrittäjä tunnistaa ominaisuutensa, 
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resurssinsa ja asemansa, sitä paremmin hän pystyy toimimaan, 
tekemään valintoja ja kehittämään yritystoimintaa. Strategiatyötä 
tarvitaan erityisesti, kun vastataan toimintaympäristön tuomiin 
haasteisiin. Nykytilan kuvauksella saadaan käsitys yritystoimin-
nan kehittämisen lähtökohdista. 

Seuraavilla kysymyksillä haetaan näkemystä nykytilasta eli 
”missä nyt ollaan?”
• Millaisessa toimintaympäristössä toimitte (luonnonolot, 

sijainti, kumppanit)?
• Mitkä tekijät ja asiat vaikuttavat menestymiseenne tällä 

hetkellä?
• Millaisia maitotilayrittäjiä olette suhteessa muihin maito-

tilayrittäjiin (”itsetutkiskelua” esimerkiksi koulutuksesta, 
osaamisesta, työkokemuksesta, iästä, terveydestä ja persoo-
nallisuudesta). Miten ne vaikuttavat yrittämiseenne? 

Piirros auttaa kokonaisuuden hahmottamista ja asiayhteyksien 
tunnistamista. Piirros nykytilasta muodostaa lähtökohdan mai-
totilayrityksen toiminnan kehittämiselle. Kuviossa 2.1 on esitetty 
esimerkkinä rakennekuva maitotilayrityksestä, jossa kaikki työt 
tehdään itse.
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2.4 Vaihtoehtoisten toimintatapojen kartoittami-
nen

Maitotilayrityksen toiminta voidaan järjestää monella tavalla. 
Maitotilayrittäjän kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden toiveet 
vaikuttavat valintoihin. Kun nykytila on kuvattu, kartoitetaan vaih-
toehtoiset toimintatavat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten itse 
tekemistä, yhteistyötä, urakoitsijoiden hyödyntämistä ja muita 
mahdollisia toimintatapoja vertailemalla on mahdollista selvittää 
paras strategia maitotilayritykselle. Tulevaisuuden toimintatapa 
valitaan vasta, kun strategia on laadittu ja tuotantosuunnitelmat 
tehty. 

Esittäkää piirtämällä maitotilayrityksenne nykytila rakenneku-
vana. 

Kyntö

Maidon-
tuotanto

Hoito

Maitotilayritys, 
jossa kaikki työt 

tehdään itse

Lypsy

Rehuohran 
viljely

Säilörehun 
tuotanto

Hiehon 
kasvatus

Ruokinta

Muokkaus

Kylvö Korjuu

Karhotus

Niitto

Yksinkertaistettu rakennekuva auttaa 
hahmottamaan strategisia kysymyksiä. Tämän 
pohjalta voi pohtia, millainen rakennekuva on 
5–10 vuoden kuluttua (esim. Kuvio 2.3)

Jne.

Puhtaana 
pitäminen

Ruokinta

Hoito

Jne. Jne. Jne.

Kuvio 2.1. Esimerkki maitotilayrityksen rakennekuvasta.
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2.5 Tiedon hankinta

Vankka tietopohja ja osaaminen auttavat maitotilayrityksen johta-
mista. Perusteltujen päätösten tekeminen edellyttää luotettavan 
tiedon hankintaa ja tulevaisuuden ennakointia. Järjestelmällinen 
tiedon hankkiminen ja sen perusteella johtaminen tuottaa yleensä 
paremman lopputulokseen kuin ”vaistonvarainen” toiminta. 

Päätöksentekohetki eli nykyhetki on menneisyyden ja tulevai-
suuden välissä. Menneisyys ja nykyhetki on tunnettava ja tule-
vaisuutta on ennakoitava, sillä sinne pyritään. Nykyhetki onkin 
ponnahduslauta tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ennakoimalla 
saadaan tietoa tekijöistä ja asioista, jotka vaikuttavat toimialaan 
ja omaan maitotilayritykseen. Muutokset toimintaympäristössä 
tuovat mahdollisuuksia hyödynnettäväksi ja haasteita ratkaista-
vaksi. Kyky hahmottaa toimintaympäristöä ennakoivasti parantaa 
menestymisedellytyksiä. 

2.5.1 Toimintaympäristön tarkastelu

Toimintaympäristö muodostuu lähiyhteisöstä, luonnonoloista, 
insti tutionaalisista ja yleistaloudellisista tekijöistä. Maitotilayrit-
täjä ei voi vaikuttaa luonnonoloihin ja toimintaympäristöönsäkin 

Kuvatkaa toiveenne ja kiinnostuksenne kohteet  
(Mitä te haluatte?).
• Millaiset toimintatavat yleistyvät maitotilayrityksissä? 
• Mitkä toimintatavat ovat maitotilayrityksessänne mahdollisia?
• Mitä eri toimintatavat edellyttävät (riittävät resurssit,  

osaaminen, yhteistyöhalu ja/tai -kyky jne.)?
• Mitä haasteita uusien toimintatapojen käyttöön liittyy?

Pohtikaa vaihtoehtoisiin toimintatapoihin liittyviä riskejä.
• Millainen halu ja kyky teillä on ottaa riskejä, jotka liittyvät 

uusiin toimintatapoihin.
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vain rajallisesti. Maitotilayrittämistä ohjataan esimerkiksi ra-
kenne-, tuotanto- ja tukipolitiikan keinoin. Verotuksella, han-
keavustuksilla ja lainoituksilla ohjataan maitotilayrittämistä. 
Ohjauskeinoilla vaikutetaan tuotantotapaan, tuotannon ympä-
ristövaikutuksiin ja tuotteiden laatuvaatimuksiin. 

Toimintaympäristön tarkastelulla1 selvitetään ulkoisten tekijöiden 
vaikutusta maitotilayrittämiseen. Kun muutoksia tunnistetaan 
etukäteen ja niiden vaikutukset ymmärretään, muutoksiin voi-
daan varautua. Positiivisten tekijöiden hyödyntäminen ja negatii-
visilta suojautuminen mahdollistuu, kun ollaan aktiivisia.

1 Työkaluksi valittiin PESTEL-analyysi. Strategiatyökaluihin voi tutustua mm. Vuorisen 
(2014) julkaisusta.
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Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. 
Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyn-
tää asiantuntijoita.)

• MAATALOUSPOLIITTISET MUUTOSVOIMAT: (mm. 
maatalouspolitiikan uudistukset, ohjaustoimet, korvausten ja 
tukien muutokset, kaupan vapautus/esteet, rakennemuutos 
ja ”vihreiden arvojen” nousu). 

• TALOUDELLISET MUUTOSVOIMAT: (mm. hintavaihtelut, 
kuluttajien ostovoiman muutokset, korkojen vaihtelut, inflaa-
tion muutokset ja investointiedellytykset).

• SOSIAALISET MUUTOSVOIMAT: (mm. tulojakauman muutok-
set, väestörakenteen muutos, asenteet, kulutustottumukset 
ja etniset tekijät).

• TEKNOLOGISET MUUTOSVOIMAT: (mm. uudet tuotantoväli-
neet, automatisoinnin kasvu, digitalisaatio ja ohjelmistosovel-
lutukset).

• EKOLOGIS-EETTISET MUUTOSVOIMAT: (mm. vastuullisuus ja 
hyvinvointi, ympäristön suojelu, lannankäsittelyn muutokset, 
energian käyttö, päästöjen vähentäminen, ilmaston muutok-
set ja eläinten hyvinvointimerkkien käyttöönotto).

• LAINSÄÄDÄNNÖLLISET MUUTOSVOIMAT: (mm. kuluttaja-, 
tuoteturvallisuus, kilpailu- ja työvoimalainsäädäntö, kaavoi-
tus, sopimukset, viljelyrajoitukset ja verotus).

Listatkaa muutosvoimat vaikuttavuuden mukaiseen järjes-
tykseen. Arvioikaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja 
toteutumisaikaväliä. Pohtikaa vaihtoehtoja positiivisten muu-
tosvoimien hyödyntämiseksi tai negatiivisilta suojautumiseksi2. 

2 Maitotilayrittäjä voi päätyä esimerkiksi seuraaviin lopputulemiin:

 1. Markkinaohjautuvuus kasvaa ➞ paranna maitotilayrityksen toimintaedellytyksiä 
ja hae kustannusten alentamismahdollisuuksia.

 2. Yrityskoon kasvattaminen tarpeen ➞ perusta yhteisyritys, kehitä yhteistyötä ja 
verkostoidu.

 3. Osaamisen tarve kasvaa ➞ kouluttaudu ja hanki ulkopuolista lisäosaamista.
 4. Valvonta ja siihen liittyvä paperityö kasvaa ➞ ulkoista osa ammattilaisille. 
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2.5.2 Tulevan kehityskulun ennakointi 

Kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan tulevaisuutta, joten 
riskejä ja epävarmuutta on siedettävä. Mitä paremmin tulevai-
suuteen varaudutaan, sitä vähemmän yllätytään. Yllättäväkään 
tapahtuma ei ole kaikille yhtä yllättävä. Tulevien tapahtumien 
ennakointi ei ole ennustamista vaan varautumista erilaisiin tu-
levaisuuden kehityskulkuihin eli skenaarioihin3. Tulevaisuuden 
kehityskulkuja voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavasti:

• todennäköisimmin toteutuva tulevaisuuden kehityskulku,
• yritystoiminnan kannalta edullinen tulevaisuuden kehi-

tyskulku ja
• yritystoiminnan kannalta epäedullinen tulevaisuuden 

kehityskulku.

Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja voi ajatella pelinä, 
jossa toisena pelaajana on esimerkiksi poliittiset päättäjät, mark-
kinat, sää ja pellosta kilpailevat maatalousyrittäjät. Ensimmäinen 
päätös vaikuttaa seuraavaan päätökseen. Päätöstä tehdessä ei 
tiedä, mitä vastustaja tekee seuraavaksi, mutta sitä voi ennakoida. 
Tärkeää on pohtia vaihtoehtoisia päätöksiä ja pyrkiä valitsemaan 
niin, että päätökset olisivat parhaita mahdollisista. 

Tulevaisuus on epävarma, mutta onnistumismahdollisuutta voi 
parantaa ennakoimalla. Esimerkiksi ennusteilla ja barometreilla 
voi hankkia tietoa tulevaisuuden ennakointiin. Vaihtoehtoisten 
tulevaisuuden kehityskulkujen tarkastelussa voi hyödyntää 
toimintaympäristön tarkastelusta saatua tietoa. Näin toimien 
voidaan tuottaa jopa 15 - 20 vuoden päähän ulottuvia vaihtoeh-
toisia tulevaisuuden kuvia. Tuloksia voi hyödyntää myös riskien 
tarkastelussa ja varasuunnitelmien laatimisessa.

3 Maatalousyrittämistä varten laadittuun esimerkkiin voi tutustua mm. Olsonin (2004, 
308 - 314) julkaisusta.
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Laatikaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joihin 
varaudutte. Keskittykää maitotilayrityksen toimintaan eniten 
vaikuttaviin tekijöihin. Miten toimitte, jos kyseinen tulevaisuu-
den kehityskulku toteutuu?

• Todennäköisin tulevaisuuden kehityskulku:
• Yritystoiminnan kannalta edullinen tulevaisuuden 

kehityskulku: 
• Yritystoiminnan kannalta epäedullinen tulevaisuuden 

kehityskulku:

2.5.3 Resurssien tarkastelu

Resurssien tarkastelulla tunnistetaan maitotilayrityksen sisäi-
set vahvuudet ja heikkoudet ja se, mitä resursseja ja miten niitä 
käyttämällä saadaan eniten hyötyä. Yritystoiminta perustetaan 
vahvuuksille, sillä heikkoudet eivät ole menestyksen lähde. 
Parhaiten menestyneiltä voi oppia. Oppia kannattaa hakea myös 
ulkomailta ja muilta toimialoilta. Maitotilayrittäjä on tärkein 
resurssi. Hänen halunsa ja kykynsä toimia maitotilayrittäjänä 
sekä tietonsa, taitonsa ja osaamisensa vaikuttavat keskeisesti 
menestymiseen. Muita tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi 
fyysiset, taloudelliset ja henkilöresurssit sekä resurssien käyttö 
ja tuotantoprosessien toteutus. Menestystä tavoitellaan aineel-
listen ja aineettomien resurssien käytöllä:

• maitotilayrittäjät: esimerkiksi halu ja kyky toimia maito-
tilayrittäjinä, motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä 
oppimiskyky ja -halu,

• fyysiset resurssit: esimerkiksi pelto, koneet, laitteet, 
rakennukset, eläimet ja tietojärjestelmät, 

• taloudelliset resurssit: esimerkiksi oma ja vieras pää-
oma sekä rahan riittävyys ja vakuudet ja 

• henkilöresurssit: esimerkiksi työvoiman määrä ja laa-
tu, työvoiman motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä 
oppimiskyky ja -halu. 
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• yhteistyö: esimerkiksi kumppaneiden halu ja kyky toimia 
yhdessä, motivaatio, osaaminen, oppimiskyky sekä pel-
lon hyödyntäminen, koneiden ja laitteiden suorituskyky ja 
laatu.

Nykyiset resurssit ja taloudellinen tilanne vaikuttavat yritystoi-
mintaan. Pitkäaikaista etua tuovia resursseja ovat esimerkiksi 
osaavat maitotilayrittäjät ja tuottavat pellot. Peltojen sijainti 
navetan lähellä on tärkeää sekä kustannus- että ilmasto- ja 
ympäristösyistä. Resurssit ovat hyödyllisiä vain, jos niiden hyö-
dyntämisestä saadut tuotot ylittävät kustannukset. Pitkäaikaista 
etua saa ainoastaan, jos resurssia on vaikea korvata ja hankkia. 
Esimerkiksi osaamista ja kokemusta on vaikea kopioida. Myös 
osaavan työvoiman hankinta on haastavaa. Seuraavan kehikon 
avulla voidaan tarkastella maitotilayrityksen resursseja. 
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Listatkaa seuraavaan kehikkoon4 tärkeimmät resurssinne 
(sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, 
tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja 
hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.

Resurssi Tuoko resurssi  
etua muihin 
maitotilayrittäjiin 
verrattuna?

Hyödynnetäänkö 
resurssia  
täysimääräisesti?

Maitotilayrittäjät:
• yrittäjä 1
• yrittäjä 2
• :

Fyysiset:
• eläimet
• pelto
• koneet
• :

Taloudelliset:
• maksuvalmius
• oma pääoma
• :

Henkilöresurssit:
• työntekijät
• urakoitsijat
• :

Yhteistyö:
• verkosto 1
• verkosto 2
• :

4 Johdettu VRIO-mallista (Barney 2007; Ryhänen ym. 2019, 128 - 130) maitotilayrittämistä 
varten.
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Millainen halu teillä on toimia maitotilayrittäjinä nyt ja 
tulevaisuudessa5?

Millaisena koette kykynne toimia maitotilayrittäjinä suhteessa 
muihin maitotilayrittäjiin nyt ja tulevaisuudessa?
• Mitkä ominaisuutenne6 maitotilayrittäjinä ovat hyödyksi tai 

haitaksi?
• Millainen on kykynne omaksua uusia ajatuksia ja 

toimintatapoja?

Mitkä resurssit tuovat maitotilayrityksellenne etua?
• Millä toimilla ne on saatu etua tuoviksi? 
• Mitkä etua tuovat resurssit ovat vaikeasti korvattavissa?
• Miten resurssien hyödyntämistä voi parantaa?

Millaisena resurssina näette lähiympäristön (mm. 
tilusjärjestelyt kuten peltojen rakenteen ja muodon 
parantaminen sekä lohkokoon kasvattaminen)?

Millaisena resurssina näette yhteistyön?

5 Työpajoissa maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat korostivat maitotilayrittäjän 
itsearvioinnin tärkeyttä. Keskeisimmäksi asiaksi he tunnistivat halun toimia 
maitotilayrittäjänä. Lisäksi he painottivat osaamisen, tiedon ja taitojen merkitystä. 
Yksi maitotilayrittäjä kysyikin: ”kuka analysoi maitotilayrittäjää, sillä jos sen tekee 
itse, onko tulos liian ruusuinen”. Hyvä asiantuntija voisi kyseenalaistaa rakentavasti, 
mikä auttaisi parantamaan todellisuuskuvaa. Haasteena maitotilayrittäjät ja 
sidosryhmien edustajat näkivät asioiden henkilöitymisen maitotilayrittäjään, mistä 
pitäisi päästä yli. ”Maitotilayritys pitäisi nähdä maitotilayrittäjän takaa”.

6 Ominaisuuksien tunnistaminen kuten menestymisenhalu, uutteruus, sitkeys, 
tunnollisuus, uskaliaisuus, maltillisuus, toisiin luottaminen, itsetunto, luovuus, 
sinnikkyys, stressin sieto, määrätietoisuus, halu ottaa riskejä, kyky hallita riskejä, 
kovuus, jne. Nämä tekijät vaikuttavat maitotilayrityksen toiminnan kehittämisedel-
lytyksiin ja -mahdollisuuksiin, esimerkiksi erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. 
Maitotilayrittämisessä tarvitaan aloitteellisuutta, jotta mahdollisuudet ja edellytykset 
voidaan hyödyntää. Omia persoonallisuuden piirteitään voi halutessaan selvittää 
persoonallisuustestien avulla.
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2.5.4 Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja 
uhkien tarkastelu 

Hyvä johtaja käyttää vahvuuksia, vähentää heikkouksia, hyödyntää 
mahdollisuuksia ja välttää uhkia. Lähtökohta tarkastelulle on 
nykytila ja yritystoiminnan kehittämisedellytykset, mistä edellä 
on tuotettu tietoa toimintaympäristöä ja resursseja tarkastele-
malla. Keskeistä on ajatella tulevaisuutta. Tarkastelu7 tehdään 
todennäköisimmän tulevaisuuden kehityskulun pohjalta. Muita 
tulevaisuuden kehityskulkuja tarkastellaan tarpeen mukaan. 

Tarkastelussa selvitetään oman maitotilayrityksen vahvuudet ja 
heikkoudet sekä pohditaan, miten vahvuuksia voi hyödyntää ja 
heikkouksia vähentää, sekä selvitetään, millaiset maitotilayri-
tykset ovat tulevaisuudessa vahvimmassa asemassa. Malli on 
esitetty taulukossa 2.1 ja käytännön esimerkki liitteessä 2.1. 
Niissä esitetään tekijät ja asiat, jotka vaikuttavat maitotilayri-
tyksen menestymiseen. Maitotilayrittäjä voi vaikuttaa toimillaan 
vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. Mahdollisuudet ja uhat tulevat 
maitotilayrityksen ulkopuolelta.

7 Strategiakirjallisuudessa se tunnetaan SWOT-analyysina.
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Taulukko 2.1. Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksi-
en ja uhkien tarkastelu.

Vahvuudet:  
Positiiviset tekijät, jotka 
auttavat menestymään. 
• Maitotilayrityksen sisäiset 

vahvuudet.
• Millä resursseilla saadaan 

etua?
• Positiiviset tekijät, jotka 

auttavat menestymään. 

Heikkoudet:  
Negatiiviset tekijät, jotka 
estävät menestymistä.
• Maitotilayrityksen sisäiset 

heikkoudet.
• Miten ne muutetaan 

vahvuuksiksi?  
• Negatiiviset tekijät, jotka 

estävät menestymästä. 

Mahdollisuudet:  
Positiiviset tekijät, jotka 
auttavat menestymään 
tulevaisuudessa. 
• Ennakointi, hyödyntäminen
• Miten toimintaympäristön 

mahdollisuudet 
hyödynnetään?

• Tekijät, joiden 
hyväksikäyttö auttaa 
menestymään. 

Uhat:  
Negatiiviset tekijät, jotka 
vaikeuttavat menestymistä 
tulevaisuudessa.
• Ennakointi, suojautuminen
• Miten toimintaympäristön 

uhat muutetaan 
mahdollisuuksiksi?

• Tekijät, joiden vaikutuk-
sesta menestyminen voi 
vaikeutua. 

Taulukon 2.1 jokainen kohta tarkastellaan erikseen ja suhteessa 
muihin kohtiin. Määritetään toimet, joilla vältetään, lievennetään 
tai poistetaan heikkouksia tai muutetaan niitä vahvuuksiksi sekä 
miten käytetään vahvuuksia hyväksi ja miten niitä vahvistetaan. 
Lisäksi määritetään toimet, joilla mahdollisuudet varmistetaan 
ja hyödynnetään sekä uhkia kierretään, lievennetään tai poiste-
taan. Lopuksi tarkastellaan vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa 
mahdollisuuksiin ja uhkiin, mikä mahdollistaa nykytilanteen ja 
tulevaisuuden näkymien tarkastelun samanaikaisesti. Näin toimi-
en luodaan tavoitteellinen kehittämisote sekä kyky puolustautua 
ja suojautua uhilta. 
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Kootkaa seuraavaan kehikkoon maitotilayrityksenne vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Voitte käyttää apunanne 
liitteen 2.1 esimerkkiä.

Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdollisuudet Uhat

Hyödyntäkää vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja 
uhkien tarkastelussa taulukkoa 2.1. Pohtikaa, miten kutakin 
vahvuutta hyödynnätte ja vahvistatte, kutakin heikkoutta 
vältätte, lievennätte tai poistatte, kutakin mahdollisuutta 
hyödynnätte sekä kutakin uhkaa kierrätte, lievennätte tai 
poistatte (käytännön esimerkki on esitetty liitteessä 2.1). 

Tarkastelkaa vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa mahdolli-
suuksiin ja uhkiin vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
• Miten hyödynnätte parhaiten vahvuuksianne suhteessa 

toimintaympäristön antamiin mahdollisuuksiin eli hyödynnät-
te menestystekijät?

• Miten hallitsette uhkia vahvuuksienne avulla, eli otatte uhat 
hallintaan?

• Miten kykenette vähentämään heikkouksianne suhteessa 
toimintaympäristön antamiin mahdollisuuksiin eli muutatte 
heikkoudet vahvuuksiksi?

• Miten varaudutte mahdollisiin heikkouksien ja uhkien yhdes-
sä tuomiin haasteisiin eli suojaudutte kriisitilanteelta?

Pk-yrityksissä kriisitilanteen strategiasuunnitelma otetaan 
käyttöön, kun tilanne niin vaatii. Navetoiden kestoaika on pitkä, 
jopa 20 - 30 vuotta, joten maitotilayrittäjän on varauduttava 
navettainvestoinnissaan myös kriisitilanteiden varalle. 
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2.6 Maitotilayrittäjän tahtotila

Ongelmat voivat johtua siitä, että ei ole selkeästi määritetty, mitä 
maitotilayrittämisellä tavoitellaan8. Siksi onkin erityisen tärkeä 
päättää, mitä tavoittelee ja kirjoittaa päätös näkyville tahtotilana: 
”mitä maitotilayritykseltä haluan ja minkä verran haluan sen 
tuottavan rahaa (voittoa)”. Maitotilayrittäjän tahtotila muodos-
taakin lähtökohdan vision ja toiminta-ajatuksen määrittämiselle. 
Se antaa raamit kaikelle muulle toiminnalle. 

Kirjoittakaa tahtotilanne: mitä haluatte maitotilayritykseltänne 
ja millaisen taloudellisen tuloksen haluatte saavuttaa.

2.6.1 Arvot, visio ja toiminta-ajatus 

Yritystoiminnan perustan määrittää arvot, visio ja toiminta-ajatus. 
Arvot vaikuttavat valintoihin. Kun tahtotila tiedetään, määritetään 
visio ja toiminta-ajatus. Luvun 2.5 tuloksia voi hyödyntää vision 
ja toiminta-ajatuksen määrittämisessä, ja antamaan vastauksia 
mm. kysymyksiin, mitä tavoitellaan, mitä töitä tehdään itse, mitä 
yhteistyönä ja mitä ulkoistetaan. 

Arvoilla kuvataan, miten maitotilayrityksessä toimitaan. Arvot 
vaikuttavat tavoitteisiin sekä tuotantotapaan ja -menetelmiin. 
Maitotilayrittäjillä, kuten ihmisillä yleensä, on erilaisia arvoja. 
Osa käyttää kaikkia sallittuja keinoja, osa toimii luonnonmukai-
sesti ja osa toimii jonkin filosofian pohjalta. Yhteinen arvopohja 
on tärkeä, sillä se sitouttaa yhteiseen tekemiseen. 

Visiolla esitetään selkeä tulevaisuuden kuva, jonka maitoti-
layrittäjä tahtoo toteuttaa. Sillä kerrotaan, millaista menestystä 

8 Maitotilayrittäjät eivät olleet yleensä tehneet kirjallista strategiaa ja selkeästi 
määrittäneet, mitä he yritykseltään haluavat (mm. Ryhänen & Laitila 2012; 2014, 
Ryhänen & Närvä 2019).



40 41

tavoitellaan esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Se antaa suunnan 
toimille, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja auttaa keskittymään 
keskeisiin asioihin.

Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen: Miksi haluamme olla 
maito tilayrittäjiä? Lisäksi se vastaa kysymykseen, mitä tuotan-
nonhaaroja ja toimintoja maitotilayrityksen toimintaan sisällyte-
tään. Sitä täsmennetään osaamisen, meijerin tarpeiden, maata-
louspoliittisten muutosvoimien ja muiden seikkojen perusteella.

• KUVATKAA ARVONNE, jotka ohjaavat toimintaanne. (Ne 
ovat pysyviä periaatteita, joiden mukaan toimitte. Niitä ei 
kyseenalaisteta, ei ainakaan kovin usein).

• LAATIKAA VISIO. Esittäkää näkemyksenne tulevaisuuden 
toimintaympäristön kuvasta (vähintään 10 vuotta) ja 
millaisena näette maitotilayrityksenne tässä ympäristössä. 
Perustakaa se arvoihinne, mikä sitouttaa ja luo merkitystä. 
(Visioikaa hyötynäkökulmasta: mm. toimintatapa ja 
yrityskoko, sillä ne ohjaavat toimintaa ja antavat sopivan 
haasteen. Kaikki tekeminen vaikuttaa tulevaisuuteen.)

• ESITTÄKÄÄ TOIMINTA-AJATUS. Kuvatkaa, mille toimintanne 
rakennatte ja miksi olette maitotilayrittäjä. Se ohjaa 
tavoitteelliseen toimintaan.

2.6.2 Tavoitteet

Tavoitteilla kerrotaan, mitä halutaan saavuttaa. Tavoite voi olla 
esimerkiksi kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuu-
den parantaminen, tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen, 
resurssien uudelleen kohdentaminen ja toiminnan laadun ke-
hittäminen. Tavoitteet ovat vertailutaso, johon pyritään. Tavoit-
teiden on oltava mitattavia, jotta voidaan selvittää, miten niiden 
saavuttamisessa onnistutaan. Tavoitteet on jaettu liitteessä 2.3 
strategisiin, taloudellisiin ja kehittämistavoitteisiin. Liitteen jakoa 
kannattaa hyödyntää, kun tehdään perusteellista tavoitteiden 
asettamista.
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Määrittäkää haasteelliset, toteutettavissa ja mitattavissa olevat 
tavoitteet sekä laatikaa aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle.

2.6.3 Strategiasuunnitelma ja -valinnat

Strategia on käytännön tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Stra-
tegia vastaa kysymykseen, mitä on tehtävä, jotta visio ja tavoitteet 
saavutetaan. Strategia antaa yritystoiminnalle suunnan ja auttaa 
laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Strategiasuunnitelma 
muodostuu valinnoista. Liitteen 2.2 esimerkkiä voi hyödyntää 
valintojen teossa. On myös huolehdittava, että jokainen maito-
tilayrityksessä toimiva edistää jokapäiväisissä käytännön töissä 
strategian toteutumista omalla työllään. 

STRATEGIASUUNNITELMA JA -VALINNAT
Tärkeää on selvittää, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi on 
tehtävä, mihin panostetaan ja mistä luovutaan. Reitin/polun 
kuvaaminen, miten visio ja tavoitteet saavutetaan, auttaa 
suunnitelman laatimisessa. 
• Millä tavalla ja millä keinolla toteutatte visionne 

(toimintatavan valinta)?
• Mihin panostatte ja mistä luovutte?
• Missä järjestyksessä etenette vision toteuttamisessa? 
• Arvioikaa toteutusaikataulu.
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Kuviossa 2.2 on esitetty esimerkki strategiasuunnitelmasta. 
Kuvion vasemmassa laidassa on kuvattu yritystoimintaan vaikut-
tavat tekijät, joihin maitotilayrittäjä voi vaikuttaa ja joihin ei voi 
vaikuttaa. Maitotilayrittäjä voi päättää resurssien käytön, tehdä 
yhteistyötä ja verkostoitua. Hintataso, sääolot ja toimintaympä-
ristö ovat ulkoa annettuja. Kuvion keskellä vihreällä pohjalla on 
esitetty maitotilayrityksen toimintatapa, missä viivoilla on kuvattu 
materiaali-, palvelu- ja tietovirtoja. Tuotokset on esitetty kuvion 
oikeassa laidassa. Meijeri päättää maidon hinnoittelusta. Siten 
maitotilayrittäjän perusstrategia on kustannusjohtajuus9 eli mai-
tolitran alhaisen tuotantokustannuksen tavoittelu. 

9 Meijerit asettavat vaatimukset maidolle ja sen tuotantotavalle, joten maitotilayrittäjä 
ei voi omaehtoisesti erilaistaa meijeriin toimittamaansa maitoa ja hakea siten 
lisähintaa. Maitotilayrittäjä voi päättää ainoastaan meijerin antamissa raameissa, 
miten ja millaista maitoa tuottaa olipa se tavanomaista tai luomua. Tällöinkin 
maitotilayrittäjä on hinnanottajan asemassa eli hän ei voi vaikuttaa hintatasoon. Jos 
maitotilayrittäjä jatkojalostaa maitoaan ja markkinoi jalostamiaan tuotteita, hän voi 
erilaistamisella ja brändäyksellä tavoitella lisähintaa.

 Muita perus- ja selviytymisstrategioita erilaisissa maatalousyrityksissä voi olla 
esimerkiksi:

• erilaistaminen, jolla tuote saadaan jollakin tapaa ainutlaatuiseksi,
• erikoistuminen kapeille markkinoille,
• kasvu, jolla tavoitellaan mittakaavaetuja ja alhaisia kustannuksia litraa tai kiloa 

kohti,
• mahdollisuuksien etsiminen, mm. erikoistuotteilla tavoitellaan lisäarvoa,
• suojautuminen, jolla ylläpidetään ja suojataan omaa asemaa,
• kustannusten leikkaaminen, jolloin tavoitteet ja aikataulut laitetaan uusiksi ja
• reagoiminen, kun ei kyetä luomaan etua (vaarana yrityskuolema).
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Pelto
Rakennukset
Koneet, laitteet
Eläimet
Työnmäärä
Pääomapanos
Rehut ym.
Muut panokset

Hintataso
Toimintaympäristö
Sää 

Maito
Välitysvasikat
Lehmänliha

Yhteistyö
Verkostot
Urakoitsijat

Kuljetus, 
tuotteiden 
jalostus ja 
markkinointi 
ulkoistettu 
meijerille ja 
teurastamolle

Säilörehun tuotanto 
yhteistyönä

Rehuviljan tuotanto 
ulkoistettu

Yhteistyö ja 
yhteistyöverkostot 

Hiehojen kasvatus
ulkoistettu

Erikoistunut 
uudistushiehojen 
kasvattaja

• Huolto ja kunnossapito kilpailutetaan.
• Palkataan osaavaa työvoimaa ja tehdään yhteistyötä.

Maidon tuotanto
omassa yrityksessä 

Kuvio 2.2. Esimerkki maitotilayrityksen strategiasuunni-
telman kokonaiskuvauksesta. 

Laatikaa uuden strategian mukainen kuvaus maitotila-
yrityksenne toiminnasta. Voitte käyttää tarvittaessa 
esimerkkinä kuviota 2.2. 

Uusi toimintatapa kiteytetään rakennekuvapiirrokseksi (Ku-
vio 2.3), mikä auttaa muutostarpeiden hahmottamisessa, kun 
nykytilasta (Kuvio 2.1) siirrytään tulevaisuuden tavoitetilaan. 
Uusi strategia toteutetaan kehittämisprojektina, mikä esitetään 
luvussa 5. Ennen toteutusta kannattaa laatia tuotantosuunnitel-
ma (Luku 6), joka tuottaa tietoa uuden strategian toteuttamisen 
kannattavuusedellytyksistä.
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Kuvio 2.3. Esimerkki maitotilayrityksen tulevaisuuden 
rakennekuvasta.

Pohtikaa, millaiseksi uusi yrityskokonaisuus muodostetaan. 
Näkemyksenne voitte hahmottaa rakennekuvana. Pohtikaa 
alustavasti, miten toteutatte toimintatavan muutoksen?
• Yritystoiminnan kehittäminen (investoinnit, tuotantoprosessit 

jne.),
• Uusien tuotantovälineiden käyttöön ottaminen (mitä itse, mitä 

yhdessä),
• Osaamisen hankkiminen (mitä itse, mitä yhdessä, miten 

muutoin) ja
• Vaikutukset sidosryhmiin jne.

2.7 Tulosten seuraaminen, ylläpito ja  
uudistaminen

Kokonaisvaltaisen johtamisprosessin toteuttamista seurataan. 
On tiedostettava, että uusittu strategia tuottaa tuloksia pitkällä 
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aikavälillä. Siksi strategian toteuttamisen onnistumista seurataan 
ajassa. Välitavoitteita asettamalla saadaan tietoa, miten strate-
gian uudistamisessa ollaan onnistumassa. Lisäksi ennakoidaan 
muutoksia. Kokonaisvaltaista johtamista varten tarvitaan pa-
lautejärjestelmä, joka tuottaa säännöllistä ja luotettavaa tietoa 
seuraavasti:

1. Päivitetään ympäristö- ja resurssinäkymät sekä tulevai-
suuskuva.

2. Selvitetään, saavutetaanko tulokset.
3. Pohditaan, onko toimittu vision, arvojen ja toiminta-aja-

tuksen mukaisesti.
4. Pohditaan, ovatko strategiset tavoitteet oikeat ja miten 

ne ovat ohjanneet toimintaa.
5. Selvitetään, miten tuotantotoiminnassa on onnistuttu ja 

voiko sitä kehittää. 
6. Selvitetään, miten työtehtävissä on onnistuttu, ja onko 

tavoitteet saavutettu. 
7. Pohditaan, onko riskien hallinta ajan tasalla.
8. Selvitetään, miten hyvin johtaminen on kokonaisuutena 

onnistunut.
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3 TOIMINTAMALLI

Ryhänen, Matti1, Sipiläinen, Timo2 & Närvä, Margit1 
1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki,  

etunimi.sukunimi@seamk.fi
2 Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto,  

timo.sipilainen@helsinki.fi 

3.1 Johdanto

Kokonaisvaltaisen johtamisen keskeisin tehtävä on vision ja stra-
tegian toteuttaminen sekä tavoitteiden saavuttaminen. Strategian 
laatiminen ei takaa menestystä, jos strategiaa ei onnistuta to-
teuttamaan käytännön työtehtävissä. Siksi onkin erityisen tärkeää 
saattaa strategia muotoon, jonka maitotilayrityksessä toimivat 
ymmärtävät samalla tavalla ja toimivat sen mukaisesti. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimintamallia, jolla stra-
tegian toteutus viestitään kaikille maitotilayrityksessä toimiville. 
Toimintamallin laatiminen etenee syy-seuraussuhteiden mukai-
sesti, millä varmistetaan, että strategia saadaan toteutumaan 
halutusti käytännön työtehtävissä. Luvussa 2 tuotettu tieto on 
lähtökohta toimintamallin laatimiselle.

3.2 Toimintamallin laatiminen

Toimintamallilla viestitään strategian vienti käytäntöön. Kan-
nattavuuden parantamisessa keskeinen tavoite on maitolitran 
tuotantokustannuksen alentaminen. Keskeisiä keinoja ovat 
uusien tuotantovälineiden ja -menetelmien käyttöön ottaminen, 
tuotantovälineiden käytön tehostaminen ja kokoetujen hyödyn-
täminen. Talouden lainalaisuuksien tunteminen auttaa optimaa-
lisen maitomäärän ja optimaalisten panosmäärien valinnassa 
(ks. Ryhänen & Sipiläinen 2018). Toimintamallin laatimisessa10 
edetään seuraavasti:

10 Toimintamallin toteuttaminen etenee vastakkaisessa järjestyksessä kuin sen 
laatiminen.
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1. Esitetään halutut lopputulokset (kannattavuuden paran-
taminen), joiden saavuttaminen määrittää vaatimustasot 
toimintamallin muille vaiheille. 

2. Tunnistetaan tekijät, joilla halutut lopputulokset (kannat-
tavuuden parantaminen) saavutetaan ja millaista toimin-
taa lopputulosten saavuttaminen edellyttää. 

3. Selvitetään, mitä toteuttaminen käytännössä vaatii ja 
mitkä konkreettiset toimet mahdollistavat haluttujen 
tulosten (kannattavuuden parantaminen) saavuttamisen.

4. Havainnoidaan uusia kehittämistarpeen synnyttäjiä.

Kuviossa 3.1 on esitetty esimerkki toimintamallin laatimisesta, 
joka etenee alhaalta ylöspäin. Syy-seurausketju (halutut loppu-
tulokset, kannattavuutta parantavat tekijät, mahdollistavat tekijät 
ja kehittämistarpeen synnyttäjät) on esitetty sinisillä nuolilla. 
Ruskealla laatikolla on kuvattu tekijät, jotka ovat tuoneet tarpeen 
uusia strategia. Kehittämistarpeen synnyttäjiin on vastattava, 
mahdollistavat tekijät on hankittava ja kannattavuutta parantavat 
tekijät on hyödynnettävä, jotta haluttu lopputulos on mahdollista 
saavuttaa. Kehittämistarpeen synnyttäjät sysäävät liikkeelle pro-
sessin, jolla tavoitellaan haluttuja lopputuloksia (kannattavuuden 
parantaminen).
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KEHITYSMITTARIT

Mahdollistavat tekijät
• Yhteistyöverkoston luonti
• Erikoistumisen hyödyntäminen
• Lisäosaamisen hankkiminen
• Tuotantoprosessien uusiminen

Kannattavuutta parantavat tekijät
• Tuottavuuslisäys
• Tehokkuusparannus
• Prosessien toimivuuden lisäys
• Yksikkökustannusten lasku

Halutut lopputulokset
• Kannattavuuden paraneminen
• Oman pääoman kasvattaminen

Kapasiteetin käyttöasteen muutos

Yrityskoon muutos

Osaamiseen panostamisen muutos

Hävikin muutos

Kannattavuuskertoimen muutos

Pääoman tuottoprosentin muutos

Omavaraisuusasteen muutos

Tuotos-panossuhteen muutos 

Poikimakertojen muutos

Toiminnan laadun muutos

Yksikkökustannuksen muutos

MAITOTILAYRITYKSEN TOIMINTAMALLI 
Meijeri määrittää maidon laatukriteerit ja hinnoittelun 
tuotelaatu annettu

Kehittämistarpeen synnyttäjät
• Uudet innovaatiot 
• Teknologian kehitys
• Hinta- ja tukimuutokset
• Yhteistyöhalu

Kuvio 3.1. Esimerkki toimintamallin laatimisesta ja kehi-
tysmittareista. 

Kuvion 3.1 esimerkissä kannattavuutta parantaviksi tekijöiksi 
on määritetty tuottavuuslisäys, tehokkuusparannus, prosessien 
toimivuuden lisäys ja kustannusten lasku maitolitraa kohti. Jotta 
kannattavuutta voi parantaa, tarvitaan mahdollistavat tekijät. Siksi 
on selvitetty toimet ja asiat, joilla mahdollistetaan kannattavuuden 
(haluttu lopputulos) saavuttaminen. Musta nuoli kuvaa kehittämis-
tarpeen synnyttäjien ja haluttujen lopputulosten välistä yhteyttä.
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3.3 Kehitysmittareiden valinta

Kehitysmittareiden valintaa ohjaa strategia. Kehitysmittarit vali-
taan ennen tavoitteiden asettamista. Mittaus tehdään tavoitteiden 
asettamisen jälkeen. Esimerkiksi säilörehun tuotannon kehitys-
mittariksi voi valita säilörehun tuotantokustannuksen, €/1000 kg 
ka. Kehitysmittarille asetetaan tavoitetaso kuten esimerkiksi alle 
150 €/1000 kg ka, jonka saavuttamista seurataan mittaamalla.

Kuvion 3.1 esimerkissä vihreiden laatikoiden tekijöitä mitataan 
sinisten laatikoiden kehitysmittareilla. Kehitysmittarit esitetään 
samassa järjestyksessä kuin mitattavat asiat. Taloudelliset kehi-
tysmittarit (esimerkiksi lopputulokset, kannattavuutta paranta-
vat tekijät) liittyvät yleensä määrien, kannattavuuden, panosten 
käytön tehokkuuden ja tuotosmuutosten kuvaamiseen. Suhdelu-
kuja kannattaa käyttää, sillä ne suhteuttavat tuotoksen tekijään, 
kuten esimerkiksi voitto/tekijä. Kehitysmittareille asetetaan 
tavoitetasot, joita tavoitellaan. Jotta kehitystä voidaan arvioida 
ja toimintaa ohjata haluttuun suuntaan, tarvitaan mittaamista11. 
Kehitysmittareita voi määrittää esimerkiksi seuraavasti:

• Tuloksia kuvaavia kehitysmittareita ovat esimerkiksi mää-
rät, tuottavuus ja kannattavuus. Suhdelukuja, kuten maito-
määrä työtuntia kohti, voi käyttää kehitysmittareina. Maito-
tilayrittäjä pystyy vaikuttamaan sekä maidon että työtuntien 
määrään. Kuvion 3.1 esimerkin lopputuloksia kuvaavan 
laatikon kehitysmittareiksi on valittu kannattavuuskerroin12, 
pääoman tuottoprosentti13 ja omavaraisuusaste14. Kustan-
nukset maitolitraa kohti, lehmien jalostus, (esim. maidon 

11 Mittarivalinta tehdään ennen tavoitteiden asettamista ja mittaaminen tavoitteiden 
asettamisen jälkeen. (Mittariksi valitaan esimerkiksi kannattavuuskerron. Sen 
jälkeen tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi kannattavuuskertoimen arvo 1,00. 
Viimeinen vaihe on mittaaminen, jolla saadaan tieto, miten tavoite on saavutettu.)

12 (maataloustulo / (oman pääoman korkovaatimus + oman työn palkkavaatimus)).
13 (100 * (nettotulos + korot + rahoituskulut) / taseen loppusumma)). Nettotulos on 

maitotilayrittämiseen sijoitetulle omalle pääomalle jäävä korvaus (sisältää verot).
14 Omavaraisuusaste on oman pääoman ja kokonaispääoman suhde (%). 

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta ja rahoitusriskiä.
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pitoisuudet, lehmien kestävyys) ja säilörehun laatu (esim. 
pH ja syönti-indeksi) voivat olla kehitysmittareita. Kehitys-
mittareille asetetaan tavoitteet, kuten kannattavuuskerroin 
on vähintään 1, säilörehun tuotantokustannus on alle 150 
€/1000 kg ka ja maidon valkuaispitoisuus on yli 3,45.

• Mahdollistavien tekijöiden mittaamisessa käytetään 
kehitysmittareita, jotka kertovat tekijöistä, joilla halutut 
tulokset saavutetaan kuten kapasiteetin käyttöasteen 
nosto15, hävikin vähentäminen ja lehmien poikimakerto-
jen lisääminen. Johtamisen hyvyyttä on haastava mitata. 
Ennen mittaamista on määritettävä, mitä tarkoittaa hyvä 
johtaminen. Taloudellinen tulos voi olla hyvä, kun maidon 
hinta on korkea markkinatilanteen vuoksi, mikä ei kerro 
yksikäsitteisesti johtamisen hyvyydestä. Osaavat kump-
panit voivat olla keskeinen mahdollistava tekijä tulevai-
suuden maitotilayrittämisessä.

Kehittämistarpeen synnyttäjiä (ruskea laatikko kuviossa 3.1 ja 
3.2) havainnoimalla ja tietoa hankkimalla voi löytää kehittämis-
mahdollisuuksia. Maitotilayrittäjän osaaminen ja tarkkaavaisuus 
vaikuttavat tiedon saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Syste-
maattinen tiedon etsiminen, tietolähteiden luotettavuus ja se, 
miten hyvin tieto on hyödynnettävissä vaikuttavat maitotilayri-
tyksen toiminnan kehittämiseen. 

Kehitysmittareiksi valitaan mittareita, joilla parhaiten edistetään 
strategian toteuttamista. Kun kehitysmittarit on valittu ja tavoite-
tasot määritetty, valitaan tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat 
henkilöt. Kehitysmittareiden pohjalta asetetaan työtehtäville 
tavoitteet, joiden saavuttamista mitataan suoritusmittareilla. 
Kehitysmittareilla haetaan vastausta, milloin strategia on hyvin 

15 Kapasiteetilla tarkoitetaan enimmäissuorituskykyä (vrt. mm. Neilimo & Uusi-
Rauva 2005, 50; Puolamäki 2007, 61 - 62; Ryhänen ym. 2012, 61 - 63). Kapasiteetin 
käyttöaste kuvaa, minkä verran enimmäissuorituskyvystä on käytössä.
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toteutettu ja suoritusmittareilla vastaavasti, milloin työtehtävät 
on hyvin tehty. Jotkin mittarit sopivat sekä kehitys- että suo-
ritusmittariksi kuten määrät, pH, jne. Olennaista on mittarin 
käyttötarkoitus ja se, mitä käytöllä tavoitellaan. 

Rahamääräisiä tekijöitä on helppo mitata, etenkin jos on hyvät 
muistiinpanot. Tuotannon ja talouden suunnittelulaskelmilla 
saadaan tietoa vaihtoehtojen välisistä kannattavuuseroista. Ih-
misiin liittyviä tekijöitä, kuten motivaatiota, on haastava mitata, 
vaikka niillä on vision toteuttamisessa tärkeä merkitys. Ihmisiin 
liittyvät tekijät ovat vaikeammin ohjattavissa kuin asioihin liittyvät 
tekijät, sillä esimerkiksi motivaatioon liittyy inhimillisiä tekijöitä. 
Ne voivat vaikuttaa suuresti työn tuottavuuteen ja laatuun. 

Kuvion 3.2 toimintamalli- ja kehitysmittarikehikkoa voi käyttää 
oman maitotilayrityksen toimintamallin laatimiseen. Vihreisiin 
laatikoihin voi valita halutut lopputulokset ja niihin vaikuttavat 
tekijät sekä sinisiin laatikoihin niitä vastaavat kehitysmittarit. 
Laatiminen etenee alhaalta ylös ja toteuttaminen ylhäältä alas. 
Toimintamallin laatimisessa on tiedostettava meijerin maidon 
laadulle ja tuotantotavalle asettamat vaatimukset, millaisia 
tuotantovälineitä tarvitaan, mitä tuotantoprosesseja ja toimintoja 
toteutetaan itse ja mitä yhteistyönä, mitä resursseja käytetään ja 
millaista osaamista hankitaan. 



54 55

Kehittämistarpeen synnyttäjät
-
-
-

Mahdollistavat tekijät
-
-
-
-

Kannattavuutta parantavat tekijät
-
-
-
-

Halutut lopputulokset
-
-
-
-

MAITOTILAYRITYKSEN TOIMINTAMALLI 
Meijeri määrittää maidon laatukriteerit ja hinnoittelun 
tuotelaatu annettu

KEHITYSMITTARIT

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Kuvio 3.2. Oman maitotilayrityksen toimintamalli ja kehi-
tysmittarit.
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4.1 Johdanto

Kuviossa 4.1 on esitetty kokonaisvaltaisen johtamisprosessin 
(Kuvio 1.1) mukaisesti maitotilayrityksen strategian vieminen 
käytännön tehtäviksi toimintamallin (Kuvio 3.1) avulla. Toimin-
tamallin ruskean laatikon ja vihreiden laatikoiden avulla strate-
gia saatetaan toimintasuunnitelmaksi ja käytännön tehtäviksi. 
Oleellista on ymmärtää, että kuvion alaosassa esitetyt käytännön 
tehtävät määräytyvät kuvion yläosan strategian ohjaamana. Tau-
lukon alaosan risteyskohdat kuvaavatkin kunkin toimijan tehtävän 
kytkeytymistä strategiaan.

STRATEGIAN LUOMINEN (Luku 2)
• Laaditaan strategiasuunnitelma toteuttamaan maitotilayrittäjän tahtotilaa 

• Asetetaan tavoitteet

TEHTÄVÄ                                         Kehittämistarpeen 
synnyttäjät

Mahdollistavat 
tekijät

Kannattavuutta 
parantavat tekijät Lopputulokset

Maidon tuotanto Havainnointi Hankinta Toteuttaminen Mittaaminen 

Säilörehun tuotanto Havainnointi Hankinta Toteuttaminen Mittaaminen 

Rehuviljan tuotanto Havainnointi Hankinta Toteuttaminen Mittaaminen 

Hiehojen kasvatus Havainnointi Hankinta Toteuttaminen Mittaaminen 

TOIMINTAMALLI (Luku 3)
• Strategia muunnetaan toimintamallilla käytännön tehtäviksi

• Strategian toteutus viestitään kaikille maitotilayrityksessä toimiville

Te
ht

äv
är

oo
lit

Kehittämistarpeen 
synnyttäjät

Mahdollistavat 
tekijät

Kannattavuutta 
parantavat tekijät

Lopputulokset

TOIMINTASUUNNITELMA JA TEHTÄVÄT (Luku 4)

Kuvio 4.1. Maitotilayrityksen strategian vienti käytäntöön 
(Ryhänen ym. 2019). 
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Kuviossa 4.1 tietoa kehittämistarpeista välitetään myös taulukon 
alaosasta yläosaan, kun tehtäviä toteuttavat ovat havainnoineet 
esimerkiksi lypsyprosessin kehittämistarpeen; esimerkiksi to-
teutuma ja tavoite poikkeavat toisistaan. Mahdollistavat tekijät 
hankitaan, jotta tavoite voidaan toteuttaa. Havainnointi voi tuottaa 
tietoa myös strategian uusimistarpeesta. 

4.2 Toimintamalli toimintasuunnitelmaksi

4.2.1 Toimintasuunnitelman laatiminen 

Toimintasuunnitelma laaditaan toimintamallin pohjalta ja kehi-
tysmittarien ohjaamana (Kuviot 3.1 - 3.2 ja 4.1). Visio, tavoitteiden 
saavuttamispyrkimykset ja mahdollistavien tekijöiden tarkastelu 
ohjaavat toimintasuunnitelman laatimista. Toimintasuunnitelman 
laatimisen yhteydessä valitaan suoritusmittarit, joilla saadaan 
tietoa, miten hyvin työtehtävissä on onnistuttu. Liitteessä 4 on 
esitetty syvällinen kehikko toimintasuunnitelman laadintaa var-
ten. Sitä voi hyödyntää tarvittaessa etenkin silloin, kun tehdään 
isoja pitkälle aikavälille vaikuttavia kehittämispäätöksiä.

4.2.2 Toimintasuunnitelmasta käytännön tehtäviksi

Kuvion 4.1 alaosassa on esitetty strategiasuunnitelmasta johdetut 
käytännön tehtävät. Työtehtävä- ja työaikasuunnitelmat tehdään 
yleensä vuosisuunnitelmina. Lisäksi niitä voidaan laatia kesä- ja 
talvikausille, sillä vuodenajat vaikuttavat maitotilayrityksessä 
työtehtäviin ja työnmäärään. Työtehtävät, suoritusmittarit, vastuut 
ja tulostavoitteet voidaan määrittää seuraavasti:

1. Määritetään työtehtävät (toteutettava strategiaa),
2. Asetetaan työtehtäville suoritusmittarit (varmistetaan 

tekijän suorituskyky),
3. Sovitaan suoritustavoitteista (ja tavoitteiden saavuttami-

sen mittaamisesta) ja
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4. Jaetaan vastuut työtehtävittäin (vastuunkanto).

Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisessa prosessien 
tarkastelu on tärkeää. Tuotannon järjestäminen kannattaa esittää 
piirroksena, sillä piirtäminen auttaa varmistamaan, että kaikki 
keskeiset tekijät sisältyvät tarkasteluun. Lisäksi piirtäminen ha-
vainnollistaa kokonaisuutta. Kuviossa 4.2 on esitetty esimerkkinä 
maitotilayrityksen kokonaisprosessi, joka koostuu kasvituotannon 
ja maidontuotannon osaprosesseista, jotka on jaettu alipro-
sesseiksi, joihin sisältyy peräkkäisiä ja rinnakkaisia toimintoja. 
Nuolilla on esitetty prosessien ja toimintojen väliset kytkökset 
niin, että edellisen vaiheen tuotos on seuraavan vaiheen panos. 

Säilörehun 
tuotanto

Hiehojen kasvatusprosessi

Hoitoprosessi

Lypsyprosessi

N
ur

m
en

 tu
ot

an
to

 

Puhtaanapitoprosessi

Vi
lje

ly
sm

aa

Tuotokset
• Maito
• Vasikat
• Naudanliha
• Lanta (oma pelto/

sopimuspellot) 

MAIDONTUOTANNON OSAPROSESSIT

Ruokintaprosessin toimintoketju 

KOKONAISPROSESSI

KASVITUOTANNON OSAPROSESSIT

KuHankintaprosessi, kunnossapitotyöt, kirjanpito jne.

Johtamisprosessi

N
ur

m
en

uu
di

st
us

Va
ra

st
oi

nt
ip

ro
se

ss
i

R
eh

uv
ilj

an
tu

ot
an

to

Kuvio 4.2. Esimerkki maitotilayrityksen kokonaisprosessin 
kuvauksesta.

Kuvion 4.2 esimerkissä kotieläintuotannon osaprosessikokonai-
suus sisältää maidontuotantoprosessin ja hiehojen kasvatus-
prosessin. Maidontuotanto ja hiehojen kasvatus voidaan jakaa 
edelleen aliprosesseihin ja toimintoihin. Käyttötarkoituksen ja 
tarkastelun yksityiskohtaisuuden mukaan ne voi määritellä eri 
tavoin. Kasvituotannon osaprosessikokonaisuus alkaa viljelys-
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maalle tehtävistä toimista ja päättyy varastointiprosessiin. Se 
tuottaa rehua ruokintaprosesseihin. 

Laatikaa maitotilayrityksellenne uuden strategian mukainen 
kokonaisprosessikuvaus. Voitte käyttää esimerkkinä kuviota 4.2.

Tuotantoprosessien tarkka kuvaaminen mahdollistaa vaihtoeh-
toisten toimintatapojen kustannusvertailun. Kuviossa 4.3 on esi-
tetty esimerkkinä säilörehun tuotantoprosessi ja siihen sisältyvät 
toiminnot. Ensimmäinen vuosi kuvaa säilörehunurmen perusta-
mista suojaviljaan. 2. - 4. vuosi ovat säilörehun tuotantovuosia, 
joissa ensimmäinen toiminto on lannoitus ja viimeinen varastointi. 
Prosessikuvaukset auttavat myös työtehtäväkuvausten kirjoit-
tamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja keinojen valinnassa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi ne selkeyttävät katetuot-
tolaskelmien tekoa ja mahdollistavat laskelmien keskinäisen 
vertailun, kun osa kustannuksista on kaikissa vaihtoehdoissa 
samoja eli kiinteitä. Prosessikuvaukset uudistetaan tarvittaessa.

NURMI PERUSTETAAN ENSIMMÄISENÄ VUOTENA 
SUOJAVILJAAN. ENSIMMÄISENÄ VUOTENA PROSESSIN 
TUOTOS ON REHUVILJA (MAIDONTUOTANNON PANOS). 
SÄILÖREHUSATOA KORJATAAN 2–4 VUOTENA.

SÄILÖREHUN TUOTANTOPROSESSI: Uusi teknologia

kyntö –>ulkoistus
äestys –>ulkoistus

lannoitus –>ulkoistus
kylvö ja jyräys –>ulkoistus

rikkakasvien torjunta –>ulkoistus

kasvitautien torjunta –>ulkoistus
puinti –>ulkoistus

kuljetus kuivaamolle 
kuivaaminen
kuljetus varastoon ja
varastointi 

1. lannoitus
1. kasvuston tarkastus ja suojelu
1. Niitto –>ulkoistus
1. karhotus –>ulkoistus

1. säilörehun korjuu –>ulkoistus

1. kuljetus varastoon –>ulkoistus
1. tiivistys varastossa –>ulkoistus

1. varastointi –>ulkoistus
2. lannoitus
2. kasvuston tarkastus ja suojelu 
2. niitto –>ulkoistus
2. karhotus –>ulkoistus

2. säilörehun korjuu –>ulkoistus
2. kuljetus varastoon –>ulkoistus

2. tiivistys varastossa –>ulkoistus

2. varastointi –>ulkoistus

1. vuosi 2–4. vuosi

Kuvio 4.3. Esimerkki säilörehun tuotantoprosessista suo-
javiljaan perustettaessa.
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4.2.3 Suoritusmittarit

Maitotilayrittäminen eroaa monilta osin maatalouden ulko-
puolisesta yrittämisestä, sillä maataloudessa toimitaan elävän 
luonnon ehdoilla. Maatalouspolitiikka ohjaa maatalousyrittäjien 
toimintaa. Maitotilayrittäjä saa tietoa maitotuotemarkkinoista 
meijerin välityksellä. Edellä kuvatut tekijät kannustavat ja toi-
saalta rajoittavat yrittämistä, mikä vaikuttaa maitotilayrittäjän 
tavoitteisiin, toimintaan ja mittarivalintoihin. 

Toimintamallin luonnin yhteydessä valittiin kehitysmittarit, joilla 
ohjataan käytännön toimintaa strategian toteuttamiseen. Suori-
tusmittareilla ohjataan töitä haluttuun suuntaan. Suoritusmit-
tareilla selvitetään työtehtävien toteuttamisessa onnistumista. 
Suoritusmittareiksi sopivat mittarit, jotka kuvaavat tuloksia, joihin 
maitotilayrityksessä toimivat henkilöt voivat työllään vaikuttaa 
ja mittareita, jotka kertovat muutosten suunnan ja suuruuden 
ja joita voidaan helposti seurata. Suoritusmittareille16 asetetaan 
haastavat mutta saavutettavissa olevat tavoitetasot. 

Tavoitteiden on oltava mitattavia, kuten rahamäärä (€), tuotosmäärä 
(kg), aika (h), laatuasteikko ja/tai suhdeluku. Mitattavuus mahdollis-
taa tavoitetasojen saavuttamisen valvonnan ja toiminnan ohjaamisen 
kohti tavoitteita. Suoritusmittareina voi olla esimerkiksi työn tuot-
tavuus (EKM kg/työtunti), pääoman tuottavuus (EKM kg/pääoma), 
EKM kg/lehmä/vuosi, EKM kg/kg ka rehua, EKM kg/MJME rehua, 
maidon pitoisuudet, poikimaväli, katetuotot, solujen määrä, hoito-
kerrat vuoden aikana, siemennyksiä poikimakertaa kohti, säilörehun 
syönti-indeksi, säilörehun puhtaus, sängen pituus ja tasaisuus. 

16 Osa tulee annettuina, kuten meijerin vaatimukset ja maatalouspolitiikan 
ohjaustoimet.

Laatikaa maitotilayrityksellenne uuden strategian mukaiset 
prosessi- ja toimintokuvaukset. Voitte käyttää esimerkkinä 
kuviota 4.3.
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4.2.4 Työtehtäväsuunnitelma

Työtehtäväsuunnitelmaan merkitään työtehtävä, suoritusmittari, 
suoritustavoite, tekijä, vastuuhenkilö, toteutusaikaväli kuten esi-
merkiksi vuosi tai sisäruokintakausi ja havaitut kehittämistarpeet. 
Uuden strategian mukainen tehtäväjako voi olla esimerkiksi 
seuraava: lypsyprosessista vastaa EE, ruokintaprosessista vas-
taa AA, hoitoprosessista BB, puhtaanapitoprosessista CC sekä 

17 Osittaistuottavuusmittarit kuvaavat tuottavuutta (tuotos-panossuhdetta) yksittäisen 
panoksen käytön näkökulmasta. Osittaismittareita on tarkasteltava monipuolisesti, 
jotta saadaan kuva maitotilayrityksen kokonaistuottavuudesta, joka on olennaista 
maitotilayrityksen taloudellisen tuloksen kannalta. Työn osittaistuottavuutta voidaan 
kasvattaa lisäämällä pääoman käyttöä. Samanaikaisesti pääoman osittaistuottavuus 
saattaa laskea. Kun molemmat muutokset otetaan huomioon, kokonaistuottavuus voi 
nousta tai laskea. Kun maitotilayrityksessä toimitaan taloudellisesti optimaalisesti, 
yleensä pääomalla korvataan työtä, mikä usein näkyy työn osittaistuottavuuden 
nousuna ja samanaikaisesti pääoman osittaistuottavuuden laskuna. Taloudellisissa 
päätöksissä tuottavuuden lisäksi työn ja pääoman hintasuhde vaikuttaa niiden 
käyttösuhteeseen. 

Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 

• Mitkä tuotosmittarit valitsette?

- Maitomäärä (EKM kg)?

- Maidon pitoisuudet?

• Mitkä tuottavuusmittarit valitsette?

- Osittaistuottavuudet17 (käytännön maitotilayrityksessä 
mitattavissa; esimerkiksi työn tuottavuus (EKM kg / työtun-
ti) ja pääoman tuottavuus (EKM kg / 1000 € pääomaa)?

- Kokonaistuottavuus (käytännön maitotilayrityksessä haas-
tava mitata; tutkimus tuottaa tietoa)?

• Mitkä lehmien terveydentilan mittarit valitsette?

• Mitkä kannattavuusmittarit valitsette?

• Mitkä maksuvalmiustavoitteet asetatte?

• Mitä vaatimuksia asetatte osaamiselle, maineelle, hyvinvoin-
nille, vapaa-ajalle?
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eläinten terveydestä ja tautisuojauksesta vastaa DD, säilörehun 
tuotanto sekä rehuviljojen muokkaus- ja kylvötyöt ulkoistetaan 
JJ:lle, kasvinsuojelu VR:lle ja puinti BT:lle jne. Esimerkki työteh-
täväsuunnitelmasta on esitetty taulukossa 4.1. Suoritustavoitetta 
asetettaessa vastataan kysymykseen, milloin työ on hyvin tehty. 
Tavoitteena on hyödyntää työvoima tehokkaasti ja saada työt teh-
tyä ajallaan. Työtehtävät ulotetaan toteutusaikavälille jaettuna. 
Ne esitetään yhdellä tapaa ymmärrettävinä, jotta tiedetään, mitä 
tehdään, miten ja milloin. Jos tulokset poikkeavat suunnitellusta, 
etsitään syyt poikkeamiin, ratkaistaan ongelmat ja seurataan 
toteuttamista uudella tarkasteluaikavälillä.
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Taulukko 4.1. Esimerkki työtehtäväsuunnitelmasta.

Työtehtäväsuunnitelma 1.1.2021 - 31.12.2021

Työtehtävä Suoritus mittarit Suoritus-
tavoitteet

Tulos / 
Kehittä-
mistarve

Tekijät / 
Vastaava

Maidontuo-
tanto
- lypsy
- ruokinta
- jne.

EKM kg/lehmä/
vuosi, MJME rehua/
lehmä,
työnmäärä h/lehmä,
maidon pitoisuudet, 
bakteerit, solumää-
rä,
poikimaväli, 
katetuotto

10225 EKM kg
79000 MJME
34 tuntia,
r: 4,35, v: 3,35
b:<10000, s: <150000
365 päivää
1950 €/lehmä

AA, BB, CC, 
DD / EE

Hiehojen  
kasvatus
- ruokinta
- puhtaana pito
- jne.

tavoitepaino,
MJME rehua/hieho,
työnmäärä h/hieho,
poikimaikä,
luonne,
muuttuva kustannus

540 kg
47000 MJME
18 tuntia (9h/vuosi),
730 päivää
rauhallinen
<1300 €/hieho

FF, GG / HH

Säilörehun 
tuotanto
(ulkoistettu)

happoa l/tonni 
rehua,
happamuus,
syönti-indeksi,
silpun pituus,
sängen pituus,
säilöntä
suoritusteho

5 litraa/tonni,
3,7 < pH < 3,9, 
> 100
4-5 cm,
8-10 cm
ammoniakki-N < 7% 
tonnia/tunti

urakoin-
titiimi / 
pääurakoit-
sija JJ

 jne.         

Työtehtäväsuunnitelma suurissa maitotilayrityksissä kannattaa 
tehdä toiminnoittain kuten lypsy, ruokinta, puhtaanapito jne., mikä 
selkeyttää töiden johtamista. Työtehtävän toteuttajalle annetaan 
toimintaohje, suoritustavoite ja kerrotaan vastuuhenkilö, joka 
vastaa suoritustavoitteen saavuttamisesta. Jos suoritusmittareita 
ja -tavoitteita ei päätetä etukäteen ja strategian toteuttamisen 
tärkeyttä ei ymmärretä, strategian toteuttaminen voi kariutua 
henkilöiden välisiin näkemyseroihin. 
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Seuraavaa kehikkoa voitte hyödyntää työtehtäväsuunnitelman 
laadintaan. Listatkaa tärkeimmät työtehtävät, valitkaa keskeiset 
suoritusmittarit, asettakaa suoritustavoitteet, valitkaa tekijät ja 
vastaava sekä merkitkää tarvittaessa kehittämistarpeet. 

Työtehtäväsuunnitelma 1.1.xxxx - 31.12.xxxx

Työtehtävä Suoritus-
mittarit

Suoritus-
tavoitteet

Tulos / 
Kehittämis-
tarve

Tekijät / 
Vastaava

          

       

          

          

Maitotilayrittämisessä työtehtävät ja työnmäärä jakautuvat epä-
tasaisesti vuoden varrelle. Tarvittaessa työtehtäväsuunnitelma 
voidaan jakaa osiin. Kuvion 4.4 esimerkissä vuosi on jaettu kol-
meen osaan. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana arvioidaan, 
miten vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa edellisenä 
vuonna on onnistuttu. Tarvittavat korjaustoimet tehdään. Tou-
ko- ja elokuun välinen aika on kiireisintä aikaa, jolloin pääpaino 
on työtehtävien laadukkaassa johtamisessa ja suorittamisessa. 
Kesällä säiden vaihtelut ja toiminta luonnon ehdoilla tuovat li-
sähaasteita johtamiseen ja työtehtävien ajoittamiseen. Syys- ja 
joulukuun välisenä aikana laaditaan seuraavan vuoden toimin-
tasuunnitelma, työtehtäväsuunnitelmat sekä budjetti. 

Työaikasuunnittelussa otetaan huomioon työvoiman tarve, lain-
säädäntö, työehtosopimus, vapaa-aika jne. Työaikasuunnittelussa 
on tärkeää hyödyntää työvoimaa tehokkaasti ja tuottavasti. Huo-
mioon on otettava myös tasapuolisuus-, terveys-, turvallisuus- ja 
motivaatiotekijät. Lisäksi on sovitettava yhteen erilaisia tarpeita 
ja toiveita.
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Syyskuu – joulukuu
• Toimintasuunnitelmat 

seuraavalle vuodelle
• Osaamistarpeet
• Kumppanien palautteet

Tammikuu – huhtikuu
• Tulosten ja prosessien 

toimivuuden arviointi
• Kehityssuunnitelmien laadinta

Toukokuu – elokuu 
• Tuotantoprosessien ohjaus ja hallinta 

työhuippujen aikana

TALVIKAUSI

KESÄKAUSI

Kuvio 4.4. Esimerkki maitotilayrityksen vuosirytmistä ja 
tehtävistä.

Töiden tekoon on kyettävä vaikuttamaan tavoitteellisesti. Osaa-
misen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää työtehtäviä 
jaettaessa. Ihmisten johtaminen on haasteellista, sillä heidän 
käyttäytymistänsä ja toimintaansa ohjaavat tunteet, tottumukset, 
asenteet sekä käsitys oikeudenmukaisuudesta. Omaa rooliaan 
koskevien asioiden suunnitteluun osallistamisella ja oikeuden-
mukaisella palkitsemisella ja riittävällä vapaa-ajalla voidaan 
lisätä työmotivaatiota, hyvinvointia, jaksamista ja tuloksellisuutta. 
Kun toimitaan oikeudenmukaisesti, toimintaa ohjaavat yhteiset 
arvot ja kaikki sitoutuvat laadukkaaseen toimintaan, menesty-
misedellytykset paranevat ja ongelmilta vältytään. Myös tiedon 
kulku on varmistettava. Nämä seikat on tiedostettava ihmisiä 
johdettaessa ja työtehtäviä jaettaessa. Henkilöstöjohtamiseen 
voi perehtyä syvällisesti alan kirjallisuuden ja oppaiden avulla.
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5 STRATEGINEN 
KEHITTÄMISPROJEKTI
Ryhänen, Matti1 
1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki,  

etunimi.sukunimi@seamk.fi

5.1 Johdanto

Strateginen kehittämisprojekti (strategiaprojekti)18 on maito-
tilayrityksessä uuden strategian toteuttamista varten laadittu, 
toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustan-
nuksiltaan ja laajuudeltaan ainutkertainen kokonaisuus, jolle 
on määrätty muutoksen aikaansaamiseksi selkeärajainen ja 
kertaluonteinen tehtävä sekä yksikäsitteinen alku ja loppu (vrt. 
Artto, Martinsuo & Kujala 2006). Strategiaprojektiin sisältyy neljä 
toisiinsa liittyvää osa-aluetta: projektin suunnittelu, organisointi, 
toimeenpano ja valvonta. Strategiaprojektin toteuttamista varten 
tehdään erillinen projektisuunnitelma, jossa esitetään tavoite, 
aikataulu, budjetti, tekijät ja toimintatapa, millä parannetaan 
projektin hallittavuutta. Ennen strategiaprojektin aloittamista 
sille järjestetään rahoitus.

Strategiaprojektin läpivientiä varten valitaan projektivastaava ja 
varataan riittävät resurssit: työvoima, koneet, laitteet, tarvikkeet, 
rahoitus jne. Onnistuakseen strategiaprojekti vaatii eri alojen 
osaajien yhteistyötä, mikä edellyttää ihmisten tavoitteellista 
johtamista ja ammattiosaamista. Jotta strategiaprojekti saadaan 

18 Projektityöskentelystä on julkaistu lukuisia oppikirjoja. Suurin osa niistä painottuu 
tekniskaupallisiin pro-jekteihin. (Kymäläinen ym. 2016.) Maitotilayritysten 
strategiaprojekteista tutkittua tietoa ei juurikaan ole. Käytännön neuvontaa varten 
on luotu materiaalia (mm. Pro navetta - apua navettainvestointeihin 2020). 
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valmiiksi aikataulussa, sen etenemistä seurataan ja ohjataan. 
Käytännössä se merkitsee strategiaprojektin etenemisen aika-
taulutusta ja aikataulussa pysymistä sekä poikkeamiin puuttu-
mista. Esimerkiksi navetan rakentamisprojekti kannattaa antaa 
pääsääntöisesti ulkopuolisen asiantuntijan johdettavaksi. Tällöin 
hän valvoo, että rakentamisprojekti toteutetaan suunnitelman 
mukaisesti aikataulussa ja että se pysyy budjetissa.

Strategiaprojektin aikana maidontuotannosta, kasvinviljelystä ja 
muilta kehitettäviltä osa-alueilta hankitaan lisäosaamista sekä 
työvoima sitoutetaan uusittaviin tehtäviin, jotta strategiaprojektin 
valmistuttua maitotilayrityksessä päästään heti toteuttamaan 
uusittua toimintasuunnitelmaa. Samalla totutellaan uusiin ta-
voitteisiin, joita määrätietoisesti tavoitellaan. Yrityskulttuuri ja 
työilmapiiri saatetaan muutosmyönteiseksi. 

5.2 Projektin kuvaaminen

Havainnollisesti esitetyllä projektipiirroksella voidaan strategia-
projektikokonaisuus konkretisoida helposti ymmärrettäväksi. 
Piirros auttaa strategiaprojektin toteuttamisessa ja kehittä-
mistehtävien jakamisessa. Kuviossa 5.1 on esitetty esimerkki 
strategiaprojektikokonaisuuden kuvaamisesta. Kuvioon on sisäl-
lytetty keskeiset strategiaprojektiin liittyvät prosessit, toiminnot 
ja tehtävät. Strategiaprojektin onnistuminen vaatii, että jokainen 
osaprojekti suunnitellaan toteuttamaan strategiaa ja että ne to-
teutetaan vision mukaisesti. Jos näin ei toimita, todennäköisyys 
strategiaprojektin onnistumiselle alenee. Strategiaprojektipiir-
roksessa tulisi kuvata vähintään investoinnit, maidontuotannon 
kehittäminen, kasvinviljelyn järjestäminen, lisäosaamisen hank-
kiminen ja palveluiden hyödyntäminen.
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Kuvio 5.1. Strategiaprojektikokonaisuus strategian toteut-
tamisen välineenä. 

Strategiaprojektin toteuttaminen muuttaa usein suuresti mai-
totilayrityksen toimintaa ja lisää johtamisosaamisen tarvetta. 
Pääsääntöisesti uuden strategian toteuttamiseen tarvitaan lisäre-
sursseja ja nykyisten resurssien käytön uudelleen kohdentamista. 
Maitotilayrityksen kehittämistoimiin liittyy yleensä yrityskoon 
kasvattaminen ja uusien tuotantovälineiden käyttöön ottaminen, 
mikä edellyttää osaamistason nostamista ja kouluttautumista 
sekä ulkopuolisen ammattitaitoisen työvoiman palkkaamista. 
Strategiaprojektin toteuttamisen jälkeen uuden strategian mu-
kaisen toiminnan käyntiinlähtö on varmistettava. 

Pellon saatavuus vaikuttaa kehittämismahdollisuuksiin, sillä pelto 
on paikkaan sidottu resurssi. Peltotarpeen tyydyttämiseen on vaih-
toehtoisia tapoja, mutta se edellyttää monesti ajattelutavan muut-
tamista. Esimerkiksi monipuolinen yhteistyö kasvinviljelijöiden 
kanssa tuo uusia mahdollisuuksia. Karjanlannan levityssopimukset 
ja rehuviljan suorat ostot hyödyttävät kaikkia osapuolia. Yhteistyöllä 
voidaan erikoistua, lisätä tuottoja ja alentaa rahti- ja käsittelykus-
tannuksia. Yhteisestä viljelykierrosta hyötyy jokainen osapuoli, 
kun kasvien vuorottelu saadaan toteutumaan suunnitellusti ja kun 
kasvinviljelytyöt tehdään huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 
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Maitotilayrityksen strategiaprojektissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota riskien hallintaan. Strategiaprojektit ovat usein laaja-
alaisia ja niihin liittyy runsaasti erilaisia riskejä, jotka olisi tun-
nistettava etukäteen, jotta niihin voidaan varautua. Erityisesti on 
tunnistettava strategiaprojektin onnistumisen kannalta vahingol-
lisimmat vaaratekijät ja riskit sekä pyrittävä järjestelmällisesti 
vähentämään riskien toteutumista. (vrt. Kymäläinen ym. 2016.)

Strategiaprojektin hahmottamista ja ymmärtämistä lisää 
piirros, jossa strategiaprojekti kuvataan kokonaisuutena ja 
siihen liitetään osaprojektit ja muut keskeiset toiminnot. 

• Kuvatkaa strategiaprojektikokonaisuus piirroksena.

- Esittäkää keskeiset tekijät, joita muutatte strategia-
projektinne aikana. 

- Pohtikaa piirroksen pohjalta, miten maitotilayrityksenne 
toiminta rakennetaan strategisten valintojen varaan.

- Toimintaperiaatteet: miten toimitte, miten ette toimi ja 
mitkä valinnat ovat parhaita maitotilayrityksellenne.

- Priorisointi: valinnat, mikä on tärkeää, mihin panostetaan ja 
mistä luovutaan.

- Resurssien hankinta ja kohdentaminen.

- Tekniikan ja automaation hankinta ja hyödyntäminen.

• Millaista lisätyövoimaa ja millaista lisäosaamista, tietoa ja 
taitoa tarvitsette strategiaprojektin toteuttamiseen?

• Mitä lisäosaamista, tietoa ja taitoa tarvitsette uudistetun 
toimintasuunnitelman toteuttamiseen? 

• Selvittäkää strategiaprojektiin liittyvät riskit ja pohtikaa, 
miten riskejä hallitaan.

• Millaisia kirjallisia sopimuksia on tarpeen laatia ja  
millaisilla ehdoilla?

- Urakointisopimukset ja vastuut

- Vakuutukset

- Aikataulut jne.



74 75

5.3 Projektin toteuttaminen

Maitotilayrityksen strategiaprojektin toteuttaminen on haas-
teellinen ja monitahoinen tehtävä, joka hyvin toteutettuna lisää 
menestymisen edellytyksiä. Strategiaprojektissa onnistuminen 
määrittää raamit toiminnalle pitkälle tulevaisuuteen19. Strategia-
projektin toteuttamisen yhteydessä toiminta järjestetään yleensä 
monelta osin uudella tapaa. Taulukossa 5.1 on esitetty tiivistettynä 
strategiaprojektikokonaisuuden toiminnot ja keskeiset tehtävät.

Taulukko 5.1. Tiivistelmä strategiaprojektikokonaisuudes-
ta ja keskeiset tehtävät.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

19 Strategiaprojekti eroaa prosessien kehittämisprojekteista. Esimerkiksi uuden navetan 
rakentaminen ja käyttöönotto ovat strategiaprojekteja, mutta tuotantoprosessien 
tehostaminen navetassa ei ole sitä.

Toiminto Tehtävät

Järjestäminen • Järjestä rahoitus.
• Hanki koko strategiaprojektille vastaava.
• Järjestä aliprojekteille vastaavat.
• Varsinaisen maitotilayrittämisen 

kehittäminen.

Toteuttaminen • Laadi budjetti. 
• Sovi aikataulusta.
• Tee kirjalliset sopimukset koko 

strategiaprojektin vastaavan ja 
(aliprojektien vastaavien kanssa).

Vastuuttaminen • A.A. vastaa rakennusprojektista.
• B.B. vastaa maidontuotannon 

kehittämisestä.
• C.C. vastaa kasvinviljelyn järjestämisestä.
• D.D. vastaa koko maitotilayrityksen 

johtamisesta.

Valmistuminen • 30.9.2021
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Strategiaprojektin laadukas toteuttaminen edellyttää hyvää ja 
konkreettista suunnitelmaa, joka perustuu strategian toteuttami-
seen. Projektisuunnitteluun voi tutustua kirjallisuuden pohjalta 
ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiinsa. Projektisuunnitelmassa 
kerrotaan, mitä tavoitellaan, mitä tehdään, missä aikataulussa, 
millä resursseilla ja kuka on vastuussa. Kun projektisuunnitel-
ma on laadittu, päätetään keinot suunnitelman toteuttamiseksi, 
järjestetään resurssit, organisoidaan strategiaprojektin toiminta, 
jaetaan vastuualueet ja ohjataan henkilöt toteuttamaan strate-
giaprojektia. 

Strategiaprojektin aikana kaikki osaprojektit ja tehtävät toteu-
tetaan suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Strategiaprojektin 
edistymistä seurataan, jotta uuden toimintasuunnitelman mukai-
nen yritystoiminta pystytään aloittamaan heti strategiaprojektin 
valmistuttua. Uusitun toimintasuunnitelman tehtävien hallinta voi 
vaatia lisäkouluttautumista, uusien toimintatapojen omaksumista 
ja työntekijöiden perehdyttämistä. Uusiin tehtäviin sopeutumista 
tuetaan strategiaprojektin aikana. Motivointi on tärkeää, sillä 
motivoituneet ihmiset panostavat tosissaan tavoitteiden saavut-
tamiseen.

5.4 Projektin johtaminen

Koko strategiaprojektille on asetettava vastuuhenkilö kuten 
myös osaprojekteille eli investoinneille, maidontuotannon ke-
hittämiselle, kasvinviljelyn järjestämiselle ja tukitoimintojen 
hankkimiselle. Koko strategiaprojektin vastuuhenkilön tärkein 
tehtävä on koordinoida eri tahojen toimintaa, valvoa työn laatua 
ja hallita aikatauluja. Strategiaprojektin vastuuhenkilöllä20 tulee-
kin olla selkeä näkemys osaprojekteista, eri tehtävistä ja niiden 
jaksottamisesta. Johtaminen strategiaprojektissa kulminoituu 

20 Koko strategiaprojektin vastuuhenkilöllä on projektin aikana yleensä myös muita 
tehtäviä.



76 77

aikataulun, kustannusten, kehittämisprosessien ja resurssien 
hallintaan. Strategiaprojekti on saatava toteutumaan aikatau-
lusuunnitelman mukaisesti, jotta uuden strategian mukainen 
tuotantotoiminta käynnistyy ajallaan. Taulukossa 5.2 on esitetty 
esimerkki strategiaprojektin osaprojekteista ja tehtävistä sekä 
niihin liittyvistä toimenpiteistä. 

Taulukko 5.2. Esimerkki strategiaprojektin toimenpiteistä.

Osaprojekti tai 
tehtävä Toimenpiteet

Lisäosaamisen  
hankkiminen

Kouluttautuminen, kursseille osallistuminen, uusiin 
tuotantovälineisiin tutustuminen ja haltuunotto.

Rahoituksen  
järjestäminen

Eri rahoituslähteiden hyödyntäminen ja mahdollisen 
yhteisrahoituksen selvittäminen (yhteistyö).

Kehittämistoimien 
toteuttaminen

Päätetään, kuka vastaa ja mitä osaprojekteja 
ulkoistetaan ja mitä jätetään omalle vastuulle.

Uuden navetan 
rakennuttaminen/ 
rakentaminen 

Tehdään valinta ja toteutetaan.

Yhteistyöverkoston 
rakentaminen

Jos strategian mukainen, toteutetaan strategia-
projektin aikana ja yhteydessä.

Resurssien 
uudelleen  
kohdentaminen

Luovutaan tarpeettomista resursseista, hankitaan 
tarpeellisia resursseja, työvoimaresurssin käyttö 
uudistetaan.

Lisäeläinten  
hankkiminen

Toteutetaan niin, että strategiaprojektin valmistuttua 
navetan kapasiteetti on täyskäytössä.

Kasvinviljelyn  
järjestäminen

Toteutetaan niin, että strategiaprojektin valmistuttua 
voidaan toimia uuden toimintasuunnitelman 
mukaisesti.

Uusimuotoinen 
maitotilayrittämi-
nen aloitetaan

Varmistetaan, että kapasiteetti on täyskäytössä 
ja toiminta on toimintasuunnitelman mukaista 
(toteuttaa strategiaa).

Prosessien  
kehittäminen

Prosessien ja toimintojen kehittämistä tehdään 
jatkuvasti (strategiaprojektin aikana ja kehittämistyö 
jatkuu strategiaprojektin valmistuttua).

Palveluiden  
hyödyntäminen

Tehtävät ja vastuut jaetaan (mahdollinen yhteistyö ja 
verkostot otetaan käyttöön). 
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Maitotilayrityksen strategisen kehittämisprojektin johtamiseen 
sisältyy usein investointien lisäksi myös maidontuotannon ja 
kasvinviljelyn uudelleen järjestäminen, lisäosaamisen hankki-
minen sekä mahdollinen lisätyövoiman palkkaaminen ja yhteis-
työn aloittaminen21. Ammattitaitoinen vastuuhenkilö lisää eri 
osaprojekteissa ja tehtävissä onnistumisen todennäköisyyttä. 
Hän varmistaa toimillaan strategiaprojektin pysymisen budje-
tissa ja uuden toimintasuunnitelman mukaisen aloittamisen 
aikataulussa. 

Investointien toteuttaminen, maidontuotannon ja kasvinviljelyn 
uudelleen järjestäminen sekä uusien tuotantovälineiden käyt-
töön ottaminen ovat haasteellisia tehtäviä. Nykyaikaisen navetan 
rakentaminen on vaativin osaprojekti, jossa maitotilayrityksen 
vastattavaksi sidotaan suuri määrä pääomaa. Navettainvestoin-
nin suunnitteluprosessi ja investoinnin toteuttaminen vaativat 
todellista asiantuntijuutta22. Tuotantotoiminnan käyntiinlähtö 
uudessa navetassa on riippuvainen rakennusprojektin ja muiden 
osaprojektien onnistumisesta sekä aikataulussa pysymisestä.

21 Esimerkki pitkälle menevästä yhteistyöstä on esitetty Ryhäsen ym. (2015) julkaisussa.
22 Vaarana muutoin on rakentamiskustannusten karkaaminen.



78 79

Listatkaa seuraavaan kehikkoon strategiaprojektin osapro-
jektit tai tehtävät, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Jokaiselle 
osaprojektille ja tehtävälle valitaan vastuuhenkilö, joka 
vastaa tulosten saavuttamisesta vastuualueellaan budjetin ja 
aikataulun mukaisesti. (HUOM! Projektin tulos on esimerkiksi 
navetta ja navetan rakentamisprosessi on projekti).

Osaprojekti tai 
tehtävä Toimenpiteet Vastuuhenkilö

Pohtikaa myös osaprojektien ja tehtävien ajoittamista.
• Etenemisjärjestys 
• Aikataulutus

Maitotilayrittäjän keskeisin tehtävä on johtaa maitotilayritystä, 
ja muita tehtäviä voidaan antaa oman alansa ammattilaisten 
tehtäviksi. Suuri strategiaprojekti voi olla maitotilayrittäjälle 
fyysisesti ja psyykkisesti raskas, kun se toteutetaan varsinaisen 
maitotilayrittämisen rinnalla. Maitotilayrittäjän on arvioitava 
mahdollisimman realistisesti, mitä töitä hän osaa ja jaksaa tehdä 
itse strategiaprojektin aikana (vrt. Kataja & Turunen 2011). 

Maitotilayrittäjän osaaminen ja kapasiteetti eivät voi kasvaa 
jatkuvasti yrityksen kehittämisen tahdissa. Vastuita ja tehtäviä 
onkin jaettava ja on keskityttävä varsinaiseen ydinbisnekseen. 
Kapasiteetti- ja osaamisvajetta joudutaan täyttämään myös johta-
misessa. Jos strategiaprojekti toteutetaan itse, riski tehdä vääriä 
valintoja ja ratkaisuja kasvaa (mm. Haapasaari 2008; Yli-Hukkala 
2009). Kenenkään maitotilayrittäjän voimavarat ja osaaminen 
eivät riitä kaikkeen mahdolliseen. Maitotilayrittäjän on pidettävä 
koko ajan visio mielessä, että jokapäiväisten työtehtävien yksi-
tyiskohtien ei anneta viedä huomiota strategian toteuttamiselta. 
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5.5 Projektin talous

Strategiaprojektin onnistumisella on huomattava vaikutus tuotta-
vuuteen, taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen. Strategia-
projektissa onnistuminen saattaa ratkaista koko tulevaisuuden. 
Onnistunut strategiaprojekti voi turvata kannattavan yritystoi-
minnan edellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Epäonnistuneet, 
väärät tai väärin ajoitetut investoinnit voivat pahimmillaan johtaa 
maitotilayrityksen selvitystilaan. Investointien menot kohdistuvat 
hankintahetkeen, mutta tuloja saadaan tulevaisuudessa, jopa 
vuosikymmenten ajan. 

Rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen ja budjetissa pysymi-
nen on tärkeää. Budjetin pettäessä vakavien talousvaikeuksien 
riski kasvaa. Menojen seurantaan tarvitaankin aikatauluun si-
dottu projektibudjetti. Budjetin laatiminen onnistuu, kun strate-
giaprojektin tehtävät on järjestetty aikajanalle ja projektibudjetti 
laaditaan aikajanan pohjalta. Projektibudjettia ei sidota kalente-
riaikaan vaan projektiaikatauluun. Projektibudjetissa kuvataan 
vain strategiaprojektin menot. 

Projektibudjetin laatimisessa onnistuminen vaatii aikataulun 
suunnittelua ja strategiaprojektin tuntemista - mitä tehdään ja 
missä järjestyksessä tehdään. Vaihtoehtoja on paljon ja niistä 
tulisi löytää toteutettavaksi parhaat. Strategiaprojektin toteut-
taminen vaatii ennakkosuunnittelua, jotta projektin eri vaiheet 
saadaan toteutettua halutulla tavalla. Se vaatii erityisosaamista 
ja ammattitaitoa, jota maitotilayrittäjällä ei välttämättä ole. 

Vaihtoehtojen toimivuudessa voi olla eroja. Jos maitotilayrittäjä 
ei tunne uusia vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta, avuksi tarvitaan 
alan ammattilaisia. Itse tehden vaarana on, että strategiaprojek-
tissa epäonnistutaan, sopeutumisen menot kasvavat suurem-
miksi kuin suunniteltiin, tuotantokapasiteettia jää vajaakäytölle 
ja toimintasuunnitelmaa ei saada toteutettua. Vaarana voi olla 
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myös, että valitut ratkaisut eivät toimi tai käyttöönottoon liittyvät 
ongelmat lisäävät menoja ja vähentävät tuloja. Väärät valinnat 
voivat vaarantaa maksuvalmiuden. 
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6 TUOTANNON SUUNNITTELU 
Ryhänen, Matti1
1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki,  

etunimi.sukunimi@seamk.fi

6.1 Johdanto

Tuotannon suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tietoa, jot-
ta voidaan valita toimintavaihtoehdoista se, joka mahdollistaa 
strategisten ja taloudellisten tavoitteiden (Liite 2.3) saavuttami-
sen. Tavoitteena on hakea toimintaympäristön antamien mah-
dollisuuksien ja sen asettamien rajoitteiden puitteissa paras 
mahdollinen tuotantosuunnitelma strategian toteuttamiseksi. 
Vaihtoehtoisia suunnitelmia vertailemalla on mahdollista löytää 
paras suunnitelma toteutettavaksi. Määrätietoinen tuotannon 
suunnittelu auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

Maatalousyrittämiseen tuo omat erityispiirteensä tuotannon voi-
makas riippuvuus elävästä luonnosta. Maitotilayrittäjä hyödyntää 
tuotannossaan elollisen luonnon (biologisia) prosesseja, jotka 
ovat monimutkaisia ja usein vaikeasti hallittavia. Maatalouden 
tuotantoprosessien ymmärtäminen on tärkeä osa maitotilayrittä-
mistä. Omat lisähaasteensa tuotannon suunnitteluun tuovat sää-
vaihtelut ja Euroopan unionin maatalouspolitiikan vaatimukset. 
Elollisen luonnon, sääolojen ja maatalouspolitiikan asettamissa 
raameissa resurssien käytön tehokkuutta ja tuottavuutta pyritään 
lisäämään, jotta kannattavuutta voidaan parantaa. 

6.2 Tuotantoekonomian hyödyntäminen

Tuotantoekonomia antaa taloustieteellisen perustan tuotannon 
suunnittelulle, joten sen hallinta on tärkeää. Tuotantoekonomian 
lainalaisuuksien ymmärtäminen yhdistettynä tuotannolliseen 
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ja yritystaloudelliseen osaamiseen tarjoaa vahvan pohjan tuo-
tannon suunnittelulle. Tuotantoekonomian avulla ratkaistaan 
optimaaliset panosten käyttömäärät, valitaan parhaat tuotanto-
tavat ja tuotantovälineet sekä päätetään, tehdäänkö työt itse tai 
yhteistyönä. Näillä päätöksillä voidaan vaikuttaa tuottavuuteen, 
tehokkuuteen ja kannattavuuteen. 

Tuotantoekonomiassa tuotantoprosessien tuottavuutta mitataan 
yleisesti tuotoksen ja panosten käytön suhteella (y/x). Kun toi-
minnan kehittämisen myötä tuotos suhteessa panosten käyttö-
määrään kasvaa, tuottavuus kasvaa. Tällöin maitomäärä saadaan 
tuotettua vähemmällä panosmäärällä kuin aiemmin, tai samalla 
panosmäärällä saadaan tuotettua enemmän maitoa kuin aiem-
min. Samalla tuottojen ja kustannusten suhde paranee, koska 
tuotot kasvavat ja/tai kustannukset alenevat. Siten tuottojen kasvu 
tai kustannusten aleneminen tai ne yhdessä mahdollistavat voiton 
kasvattamisen ja kannattavuuden parantamisen. 

Maitotilayrittäjä ei voi vaikuttaa maidon ja panosten markki-
nahintoihin, sääoloihin ja muihin ulkoisen toimintaympäristön 
määrittämiin asioihin, sillä ne ovat hänen päätösvaltansa ulko-
puolella. Tuotantoprosessissa onnistumisen vaikutus kannatta-
vuuteen on esitetty kuvion 6.1 yläosassa. Kuvion alaosassa on 
esitetty panosten ja tuotteiden hinnat, tuotot, tuet, korvaukset ja 
panosten käytön aiheuttamat kustannukset sekä niiden vaikutus 
kannattavuuteen. 
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Tuotantoprosessi Tuotokset

Tuottavuus
(y/x)

Panosten
hinnat

Tuotteen 
hinta

Kannattavuus

Tekninen tehokkuus

Panokset

Tuotot, tuet ja 
korvaukset

Kustannukset

Kuvio 6.1. Maitotilayrityksen tuotantoprosessi ja kannatta-
vuuden määräytyminen. 

Kuviossa 6.2 on esitetty tuotantoekonomian pohjalta johdettu 
viitekehys tuotannon suunnittelun lähtökohdaksi. Viitekehyksen 
muodostaa maitotilayrittäjä, maitotuotteita jalostava meijeri, 
panos- ja tuotemarkkinat sekä hallinnon ohjaustoimet kuten 
mahdolliset kannusteet ja rajoitteet. Tuotantopanosten hinnat 
määräytyvät panosmarkkinoilla ja maidon hinta tulee annettuna 
meijeriltä. Maitotuotteiden hintataso määräytyy maitotilayrityk-
sen ulkopuolelta. Maitotilayrittäjä ei voi erilaistaa tuotettaan, 
koska meijeri tarvitsee prosesseihinsa tasalaatuista maitoa. 
Maatalouspolitiikalla voidaan edistää tai rajoittaa maitotilayrittä-
jän toimintaedellytyksiä ja ohjata markkinoita, millä vaikutetaan 
maitotilayrittäjien toimintaedellytyksiin. 
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HALLINTO
asettaa kannusteet ja rajoitteet

y

x x1

x2

Max. VOITTO
toimintaympäristön ja 
resurssien puitteissa

Tuotantokiintiö tai -sopimus
min. KUSTANNUKSET

MAITOTILA-
YRITTÄJÄ Tuote-

markkinat

MEIJERI
asettaa yhtenevät 

vaatimukset 
maidolle.

Maitotila-yrittäjä 
tuottaa meijerin 

vaatimusten 
mukaista maitoa.

Maitotilayrittäjä voi 
valita tuotantotavan, 

mutta hän ei voi 
tuotantotavan 

sisällä erilaistaa 
tuotettaan. 

Panos-
markkinat

Kuvio 6.2. Tuotannon suunnittelun lähtökohdat. 

Tuotantoekonomiassa lähtökohtana on voiton maksimointi tai 
kustannusten minimointi (Kuvio 6.2). Liitteessä 6 esitetään voiton 
maksimoinnin perusteet. Maitotilayrittäjä valitsee toimintaym-
päristön määräämissä rajoissa tuotantotavan, tuotantovälineet, 
tuotantopanosten käyttömäärät, panosyhdistelmät ja tuotanto-
määrän. Jos maidontuotantoa ohjataan jollakin rajoitteella kuten 
tuotantokiintiöllä tai -sopimuksella, kustannukset minimoidaan 
tuotettaessa rajoitteen verran maitoa. Erilaiset tuotantotavat, 
tuotantovälineet ja vaihtoehtoiset tuotantoprosessit tarjoavat 
maitotilayrittäjälle erilaisia vaihtoehtoja valittavaksi. 

6.3 Tuotannon suunnittelua tavoitteiden saavutta-
miseksi

Kun strategia on valmis, se toteutetaan, jos taloudelliset edelly-
tykset ovat riittävät. Tuotannon suunnittelu auttaa selvittämään, 
onko strategian toteuttaminen tältä osin mahdollista. Tuotannon 
suunnittelun lähtökohdan muodostaa nykytilanne (Kuvio 2.1). Uu-
den strategian laatimisen yhteydessä muodostettu kokonaisku-
vaus (Kuviot 2.2 ja 2.3) antaa raamit, jonka mukaisesti tuotannon 
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suunnittelussa edetään. Tuotannon suunnittelun kytkeytyminen 
kokonaisvaltaiseen johtamiseen on esitetty kuviossa 6.3 vihreällä 
värillä. Tuotannon suunnittelua voidaan tehdä eri vaiheissa ja 
tasoilla kuten esimerkiksi koko maitotilayrityksen tasolla ja/tai 
tuotannonhaarojen tasolla. 

Markkinat
Maatalouspolitiikka

Jne.

Omat toimintaedellytykset
Osaaminen, resurssit, resurssien saatavuus, ym.

Toimintaympäristö

Maitotilayrittäjän tahtotila

Taloudelliset
tavoitteet

Maitotilayrityksen strategia
Tuotantotavan, tuotannonhaarojen ja

toimintojen valinta

Kilpailustrategiana on 
kustannusjohtajuus

Toimintamalli
Strategia viedään käytännön 

toimiksi ja työtehtäviksi 

TTuuoottaannnnoonn  ssuuuunnnniitttteelluu  jjoohhttaammiisseenn  ttuukkeennaa

Toimintasuunnitelma
Strategia viedään käytännön 

toimiksi ja työtehtäviksi 

Strategiset
tavoitteet

Kuvio 6.3. Tuotannon suunnittelu kokonaisvaltaisen johta-
misen tukena.

Systemaattinen tuotannon suunnittelu auttaa tekemään pe-
rusteltuja päätöksiä strategian toteuttamiseksi ja tavoiteltuun 
lopputulokseen pääsemiseksi. Tuotantosuunnitelmia tehtäessä 
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on tiedostettava, että jokaisella maitotilayrityksellä on erilaiset 
lähtökohdat. Siksi tuotannon suunnittelua tehdään aina kyseisen 
maitotilayrityksen tiedoilla. Tuotantosuunnitelma laaditaan juuri 
kyseisen maitotilayrityksen toimintaympäristöä, resursseja ja 
tuotanto-oloja vastaavina. Näin toimien päästään parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen.

Tuotannon suunnittelun yhteydessä on tehtävä oikeita kysymyksiä 
ja niihin on kyettävä vastaamaan. Vastausten löytäminen edellyt-
tää osaamista ja huolellista harkintaa. Kysymyksiin vastaamisen 
haasteellisuutta lisää usein se, että moniin kysymyksiin joudutaan 
vastaamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi uusi strategia voi vaa-
tia suuria muutoksia koko maitotilayrityksen ja myös yksittäisten 
tuotannonhaarojen toiminnassa. Tällöin tuotannon suunnittelu 
on erityisen haastavaa, ja mahdolliset virheet voivat osoittautua 
tuhoisiksi. Tuotannon suunnitelulla haetaan vastausta mm. seu-
raaviin kysymyksiin:

• Miten strategian toteuttamista ja vision saavuttamista 
tavoitellaan?

• Mitä toimintatapoja ja tuotantovälineitä käytetään?
• Mitä tuotteita tuotetaan ja minkä tuotteiden tuotanto 

ulkoistetaan?
• Miten nykyisiä prosesseja parannetaan?
• Mitä koneita ja laitteita hankitaan ja millä lailla niitä hyö-

dynnetään?
• Miten ja millaista työvoimaa hankitaan?
• Mitä muita panoksia käytetään, mistä ja miten hankitaan?
• Milloin mitäkin konetta, laitetta, työvoimaa ja muita pa-

noksia tarvitaan?

Tuotannon suunnittelulla etsitään systemaattisesti vaihtoehtoja, 
joiden toteuttamisella strategiset ja taloudelliset tavoitteet saa-
vutetaan parhaiten. Tuotannon suunnittelussa otetaan huomioon 
mahdollisuudet ja toiminnan kehittämistä rajoittavat tekijät. 
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Tuotantoa voidaan laajentaa käytettävissä ja/tai hankittavissa 
olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa. Maitotilayrityksen 
toiminnan kehittämisen rajoitteina voivat olla pääoma, peltoala, 
lannanlevitysala tai ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 

Maitotilayrittäjä valitsee toteutettavaksi parhaan tuotantosuun-
nitelman. Jos tuotantosuunnitelma toteutetaan suunnitellusti ja 
toimintaympäristö on ennakoidun kaltainen, tuotantosuunnitelma 
antaa luotettavan kuvan strategian toteutettavuudesta ja yritys-
toiminnan kannattavuusedellytyksistä. Tuotannon suunnitteluun 
ja tuotantoekonomian perusteisiin voi perehtyä Ryhäsen ja Sipi-
läisen (2018) julkaisun avulla.

6.4 Aikavälin merkitys tuotannon suunnittelussa

Tuotannon suunnittelulla tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten. 
Päätösten ja siten myös tuotannon suunnittelun merkittävyyteen 
vaikuttaa päätösten seurausten laajuus ja merkitys tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Lyhyen aikavälin päätöksillä on pie-
ni vaikutus tulevaisuuden menestymiseen mutta strategisilla 
päätöksillä hyvinkin suuri. Investoinnit ja lehmien jalostaminen 
vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. 

Tuotannon suunnittelulla tuotetaan tietoa koko maitotilayrityksen 
tasolle. Maitotilayrittäjä voi hyödyntää tuotannon suunnittelun 
tuottamaa tietoa useissa erilaisissa johtamistehtävissä, sillä 
tuotannon suunnittelun yhteydessä tietoa tuotetaan runsaasti 
myös yksittäisistä tuotannonhaaroista. Tuotannon suunnittelu 
etenee yleensä seuraavasti:

1. Strategian pohjalta tehdään tuotannon suunnittelu tar-
vittavassa laajuudessa. 

2. Hankitaan tarvittavat tiedot. 
3. Selvitetään tuotannonhaarojen optimaaliset panos-tuo-

tos- ja panos-panosmäärät. 
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4. Laaditaan suunnittelutarkoituksiin soveltuvat 
katetuottolaskelmat. 

5. Tehdään vaihtoehtoiset tuotantosuunnitelmat. 
6. Laaditaan ennakoivat tuloslaskelmat ja selvitetään 

kannattavuusedellytykset.
7. Laaditaan maksuvalmiuslaskelmat (rahoituksen riittä-

vyys) ja tehdään riskitarkastelu. 
8. Verrataan tuotantosuunnitelmia keskenään ja tehdään 

päätös: jatketaanko ennallaan, toteutetaanko uusi 
strategia tai lopetetaanko maitotilayrittäminen 
kannattamattomana. 

9. Jos uusi strategia toteutetaan, muutokset toteutetaan 
erillisenä strategiaprojektina.

10. Strategiaa, toimintamallia ja toimintasuunnitelmaa 
korjataan tarpeen mukaan.

Tuotannon suunnittelussa suunnitteluaikaväli määrittää, mitkä 
panokset käsitellään kiinteinä ja mitkä muuttuvina23. Suunnittelu-
aikavälillä voidaan vaikuttaa muuttuvien panosten käyttöön. Kun 
panokset on investoitu tai käytetty tuotantoon, ne aiheuttavat sen 
jälkeen kiinteitä kustannuksia, vaikka ne olivat muuttuvia ennen 
investointia tai käyttöä tuotantoon. Kiinteät eli uponneet kustan-
nukset ovat saman suuruisia kaikissa vertailtavissa tulevaisuuden 
suunnitelmissa, joten niitä ei tarvitse ottaa tarkasteluun mukaan. 
Tuotannon suunnittelulla haetaan parasta mahdollista taloudel-
lista tulosta ja kannattavuutta kiinteän tuotantovälineistön puit-
teissa. Suunnittelumenetelmät ja suunnittelun laajuus valitaan 
sen mukaan, missä mittakaavassa yritystoimintaa on tarve kehit-
tää. Operatiivista suunnittelua tehdään lähitulevaisuuteen kuten 
valittaessa lehmille optimaalista ruokintaa seuraavia kuukausia 

23 Joka vuosi hankitaan lyhytvaikutteisia panoksia kuten lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, 
polttoaineita ja rehuja panosmarkkinoilta. Pitkän aikavälin tarpeita varten hankitaan 
pääomatavaroiden markkinoilta rakennuksia, koneita ja laitteita. Monenlaista 
työpanosta (suorittavasta työstä korkean osaamisen suun-nittelu- ja johtamistyöhön) 
hankitaan työvoimamarkkinoilta, peltoa peltomarkkinoilta ja rahoitusta rahoi-
tusmarkkinoilta.
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varten. Strategista suunnittelua tehdään pitkälle tulevaisuuteen, 
jopa 20 vuoden aikavälille. Tällöin selvitetään paras toimintatapa, 
sopivimmat tuotantovälineet ja optimaalinen yrityskoko. 

Pitkän aikavälin tuotantosuunnitelmien laatimisessa tunnis-
tetaan parhaat käytänteet. Samalla ennakoidaan, mitkä ovat 
parhaat toimintatavat tulevaisuudessa. Tuotantosuunnitelmien 
laatimisessa on tiedostettava maatalouspolitiikan uudistusten 
tavoitteet, markkinat ja muut ympäristön muutosvaikutukset. 
Jos ennakointi epäonnistuu, taloudelliset seuraukset voivat olla 
pahimmillaan tuhoisat. 

LÄHTEET

Ryhänen, M. & Sipiläinen, T. (toim.) 2018. Maatalousyrityksen johta-
minen ja toiminnan kehittäminen: Tuotannon suunnittelu strategisen 
johtamisen tukena. [Verkkojulkaisu]. 2. tark. p. Helsinki: Tempest. [Vii-
tattu 30.3.2020]. Saatavana: https://doi.org/10.31885/9789529393145
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7 YHTEISTYÖ JA YHTEIS-
YRITTÄMINEN VAIHTOEHTOINA
Ryhänen, Matti1, Rajakorpi, Jyrki1, Närvä, Margit1 & Sipiläinen, 
Timo2

1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki,  
etunimi.sukunimi@seamk.fi

2 Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto,  
timo.sipilainen@helsinki.fi 

7.1 Johdanto

Maidontuotanto Suomessa on ollut keskimäärin heikosti kannat-
tavaa (Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain 2020). Menesty-
minen vaatii yritystoiminnan kehittämistä, mikä edellyttää inves-
tointeja. Vaihtoehtoisia toimintatapoja on rakennettava, tuotanto-
prosesseja on kehitettävä ja lisäresursseja on hankittava. Yhteistyö 
eri muodoissaan mahdollistaa resurssien käytön tehostamisen 
ja lisäosaamisen hankkimisen. Yhteistyö- ja verkostosuhteiden 
rakentaminen onkin nähtävä investointeina, sillä niihin sidotaan 
henkistä pääomaa ja usein myös suuria rahallisia pääomia.

Perinteisesti maitotilayrityksissä työt on tehty suurelta osin 
yrittäjäperheen voimin. Tulevaisuudessa palkkatyövoiman osuus 
kasvaa. Osa maitotilayrittäjistä haluaa kehittää yritystoimintaa 
yhteistyönä ja/tai yhteisyrityksessä. Osalle maitotilayrittäjistä 
yritystoiminnan kehittäminen ilman yhteistyötä ja/tai yhteis-
yrityksen perustamista on mahdotonta resurssien niukkuuden 
vuoksi. (Ryhänen & Laitila 2012; 2014; Sipiläinen & Ryhänen 
2015; Ryhänen ym. 2015.) Maitotilayrittämisen kehittämiseksi 
on välttämätöntä, että maitotilayrittäjillä on riittävät resurssit ja 
muut edellytykset tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden 
parantamiseen. Kehittäminen edellyttääkin usein yritystoiminnan 
uudelleen järjestämistä ja erikoistumista. 
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Toimintaympäristön muutos ja tuotantovälineiden kehittyminen 
kannustavat yrityskoon kasvattamiseen ja erikoistumaan. Ydin-
osaamisen hyödyntäminen, yhteistyö ja toimintojen ulkoistami-
nen tuovat uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö ja verkostoituminen 
lisäävät johtamishaasteita. Yhteistyöosapuolten arvojen, vision ja 
tavoitteiden on oltava yhtenevät. Se edellyttää yhteistä strategiaa, 
ja yhteistyöosapuolten on hyväksyttävä yhteinen tapa toimia.

7.2 Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkostossa taloudellisten ja henkisten resurssien tulisi 
olla vahvat. Yhteistyöverkostossa kumppanit antavat osaamisensa 
yhteiseen käyttöön. Heidän on oltava joustavia, suunnitelmal-
lisia ja luotettava toistensa haluun ja kykyyn tehdä osuutensa. 
Omista tottumuksista ja tavoista voi joutua luopumaan, sillä 
kokonaisuuden etu menee itsellisyyden edelle. Taloudellisesta 
näkökulmasta on ratkaisevaa, antaako yhteistyöverkostossa 
toimiminen suuremmat hyödyt kuin siitä aiheutuvat haitat ovat. 
Yhteistyöverkosto mahdollistaa keskittymisen maidontuotantoon 
ja muiden tehtävien ulkoistamisen kumppaneille. Resursseja 
voidaan tällöin kohdentaa uudelleen ja tehostaa yritystoimintaa. 
Yhteistyöverkoston perustamiseen voi tutustua Ryhäsen ja Lai-
tilan (2014, 29 - 30) toimittamasta julkaisusta.

Yhteistyöverkoston rakentaminen vaatii määrätietoista johtamis-
ta. Kun yhteistyöverkostoa perustetaan, osapuolet toteuttavat 
luvussa 1.3 esitetyt A-, B- ja C-osioiden sisältämät asiat myös 
omassa toiminnassaan ja ryhtyvät yhteistyöverkoston kehittä-
misprojektin valmistuttua toteuttamaan kaikessa toiminnassaan 
yhteistä strategiaa, mikä mahdollistaa yhteistyöverkoston johta-
misen kokonaisuutena. Jokainen yhteistyöverkostossa toimiva 
laatii yhteistä toimintasuunnitelmaa täydentävät omat toimin-
tasuunnitelmat siten, että ne ovat yhtenevät yhteistyöverkoston 
toimintasuunnitelman kanssa. Sopimukset tehdään kirjallisesti24.

24 Kaikista haasteista ja niistä selviämisestä ei ole mahdollista sopia etukäteen. 
Juridisesti pätevät kirjalli-set sopimukset laaditaan tapauskohtaisesti.
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7.2.1 Hyödyt ja haasteet

Yhteistyöverkoston avulla voi saavuttaa esimerkiksi seuraavia 
hyötyjä: lisätä tuottavuutta, parantaa tehokkuutta, parantaa kan-
nattavuutta, jakaa riskiä, hankkia osaavaa työvoimaa, parantaa 
yritystoiminnan laatua ja saada lisää vapaa-aikaa. Mahdollisia 
haasteita voivat olla henkilöiden erilaiset tottumukset ja toi-
mintatavat, vastuullisuuskäyttäytymisen erot sekä mahdollinen 
haluttomuus toimia yhteistyösuhteen hyväksi. Lisäksi jonkin 
osanottajan taloudelliset vaikeudet sekä ”henkilökemioiden” 
yhteensopimattomuus voivat tuoda lisähaasteita ja lopulta estää 
toimimisen yhteistyöverkostossa. (Ryhänen & Laitila 2012; 2014.)

• Olkaa realistisia, kun selvitätte yhteistyöverkostossa toimimi-
sen hyötyjä ja haasteita. Usein vaarana on kaunistella asioita 
ja nähdä vain hyvät puolet, kun yhteistyöverkostoa innolla 
rakennetaan.

• Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöverkos-
tolla saavutetaan. 

• Mitä mahdollisia haasteita suunniteltuun yhteistyöverkostos-
sa toimimiseen sisältyy.

7.2.2 Kumppanien hankinta

Maitotilayrittäjä määrittelee tavoitteensa yritystoiminnalle. Mikäli 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja, 
maitotilayrittäjä ryhtyy selvittämään yhteistyömahdollisuuksia 
ja yhteistyöverkoston perustamisen edellytyksiä tiedostaen, 
että yhteistyöverkoston perustamiseen tarvitaan aloitteentekijä. 
Kumppaneiksi kannattaa tavoitella luotettavia, ammattitaitoisia, 
aloitekykyisiä ja yhteistyöhön sitoutuvia ihmisiä. Yhteistyöver-
koston muodostaminen edellyttää, että löydetään luotettavia 
henkilöitä, jotka ovat halukkaita toimimaan yhdessä.
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• Selvittäkää, millaisia henkilöitä, maatalousyrityksiä ja/tai 
muita tahoja tarvitsette yhteistyökumppaneiksi. 

• Nimetkää ja kuvatkaa potentiaaliset yhteistyökumppanit.
• Perustelkaa, miksi juuri kyseiset henkilöt, maatalousyritykset 

ja/tai muut tahot sopivat kumppaneiksi yhteistyöverkosto-
hankkeeseenne. 

• Mitä heiltä odotatte?

7.2.3 Uuden toimintatavan hahmottaminen

Uutta toimintatapaa voidaan hahmottaa strategiamallin avulla. 
Strategiamallilla uusi toimintatapa saadaan kuvattua havain-
nollisena kokonaisuutena. Strategiamallissa voidaan esittää 
yhteistyöverkosto, kumppanien tehtävät ja niiden väliset yhteydet. 
Havainnollisesti esitetty strategiamalli helpottaa tehtävien ja vas-
tuiden jakamista sekä myös kehittämis- ja investointipäätösten 
tekemistä. Oikein valitut kumppanit ja hyvin rakennettu yhteistyö-
verkosto tuovat osaamista ja resursseja yhteiseksi hyväksi, mikä 
mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen, tuottojen kasvattamisen, 
kustannusten alentamisen ja kannattavuuden parantamisen.

Esimerkki: Maitotilayrittäjä on laatinut kumppaniensa kanssa 
monipuoliseen yhteistyöhön perustuvan strategian. He rakentavat 
yhteisnavetan ja liittyvät yhteistyöverkostoon, joka tukee heidän 
ydinbisnestään. Tuotantosuunnitelmalaskelmien mukaan se on 
heille taloudellisesti paras vaihtoehto. Kuviossa 7.1 on esitetty 
strategiamalli, jonka mukaan maitotilayrittäjä kumppaneineen 
toimii. Strategiamallin mukaan yhteisnavettayrittäjät keskittyvät 
maidontuotantoon ja ulkoistavat kasvinviljelytyöt kumppaneilleen. 
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Vuokrapellot 
ulkopuolisilta 

YN:lle

Luotettavat 
urakoitsija-
kumppanit

Oman porukan 
pellot vuokralla 

YN:lle

Ammattitaitoiset, 
hyvät työntekijät

Luotettavat lannan 
vastaanottajat ja 
rehuviljan myyjät

Yhteisnavetta-
yritys

Meijeri 
(osuuskunta, 

jäsenyys)

Yhteisnavettayrityksen strategiamallin hahmotusta (tulevaisuus)

Panosten 
toimittajat

Rehuvilja
Huolto 

ym.

Säilörehu

Kyntö, 
muokkaus

Hoitaja/ 
ruokkija

Laadukas 
tuote

Lypsäjä

Joustavuus 
siisteys

Suhteiden 
ylläpito

Huolenpito 
kuin omista

Kuvio 7.1. Uuden toimintatavan hahmottaminen (Ryhänen 
& Närvä 2019).

Kuvion 7.1 yhteisnavettayrittäjät hyötyvät yhteistyöverkostosta 
monella tapaa. Kumppaneilta hankitaan rehuviljaa, annetaan 
heidän pelloilleen karjanlantaa ja parannetaan yhteistoimin 
viljelykiertoja. Kasvinviljelijäkumppanit saavat viljelykiertoonsa 
nurmea, jolloin kasvitautipaine ja rikkakasvien määrä vähenevät, 
maan kasvukunto ja pellon tuottavuus paranevat. Yhteisnavet-
tayrittäjät säästyvät kasvinviljelykoneiden ja -laitteiden sekä ko-
nevarastojen hankinnalta. Kun koneiden käyttöastetta nostetaan 
ja konevarastojen tarve vähenee, kannattavuus paranee. Kilpailu 
pellosta vähenee, mikä alentaa pellon hinta- ja vuokrapainetta. 

Piirtäkää strategiamalli, jolla kuvaatte yhteistyöverkoston 
toimintaa.
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Strategiamallin pohjalta yhteistyökumppanien on hyödyllistä 
kuvata tuotannonhaarat työvaiheittain25. Kuviossa 4.3 on esitetty 
säilörehun tuotantoprosessi työvaiheittain, mitä voi hyödyntää 
esimerkkinä. Tuotantoprosessin kuvaaminen tällä tarkkuudella 
mahdollistaa vaihtoehtoisten toimintatapojen edullisuusvertai-
lulaskelmien laatimisen.

Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkos-
tossa.

7.2.4 Suunnittelu ja toteutus

Kun uusi toimintatapa on hahmotettu, kuvataan, missä järjestyk-
sessä edetään, millä aikataululla yhteistyöverkosto rakennetaan 
ja milloin sen toiminnan tulisi käynnistyä. Tässä esimerkissä 
yhteisnavettayrittäjät perustavat yhteistyöverkoston samanai-
kaisesti, kun heille rakennetaan yhteisnavettaa. Yhteisnavetan 
rakentamisvastuu annetaan ammattilaisten tehtäväksi. Yhteis-
navetan rakentaminen toteutetaan strategiaprojektin osaprojek-
tina. Strategisen kehittämisprojektin toteuttamista on käsitelty 
luvussa 5.

Yksi yhteisnavettayrittäjistä ottaa vastuulleen yhteistyöverkoston 
perustamisen ja siihen liittyvän kumppaneiden hankinnan, mah-
dolliset investoinnit, töiden uudelleen järjestelyn ja lisäosaamisen 
hankkimisen. Tarvittaessa selvitetään rahoituksen järjestäminen 
ja maksuvalmiudesta huolehtiminen. Yhteisnavettayrittäjien 
tavoitteena on antaa jo seuraavan kesän kasvinviljelytyöt yhteis-
työkumppaneiden tehtäväksi. Yhteistyöverkoston perustamistoi-
mien ja aikataulutuksen kuvaamisen tukena voidaan hyödyntää 
taulukon 7.1 runkoa, jossa esitetään asioiden toteutusjärjestys 

25 Toimintatapojen etuja ja haittoja on mahdoton arvioida, jos niitä ei kyetä vertaamaan 
keskenään.
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ja toteuttamiseen varattu aika (kumppaneiden haku ja aloite 
tehdään edellisen vuoden elokuussa).

Taulukko 7.1. Toimenpiteet ja aikataulutus yhteistyöver-
kostoa rakennettaessa.

Toimenpide Aikataulu

Kumppaneiden haku ja aloitteen teko heti (2 kk)

Muodostetaan yhteiset tavoitteet ja ehdot 
verkostolle

1 kk

Kumppanit arvioivat tavoitteita omasta 
näkökulmastaan

1 kk

Myönteisesti suhtautuvat lähtevät mukaan

Myönteisesti suhtautuvat laativat 
toteutussuunnitelmat

2 kk

Yhteistyöverkosto perustetaan 1 kk

Rahoitus, investoinnit ja toiminnan 
käynnistäminen

2 kk

Yhteistyöverkoston toiminta aloitetaan noin 9 kk kuluttua

Oman ylimääräisen kaluston ym. myynti noin 9 kk jälkeen

Laatikaa yhteistyöverkoston perustamisesta taulukko, jossa 
kuvaatte toimenpiteet ja aikataulutuksen niin, että yhteistyöver-
koston toiminta voidaan aloittaa suunnitellusti.

Investointien edullisuuden selvittämisessä voi hyödyntää lukua 
7.4. Kun vertaillaan vaihtoehtojen keskinäistä edullisuutta, 
hyödynnetään tuotannon suunnittelumenetelmiä (Ryhänen & 
Sipiläinen 2018). Investointitarve ja kustannukset arvioidaan 
realistisesti. Rahoituksen saatavuus ja investointituet selvitetään 
yhteistyöverkoston perustamisen yhteydessä. Lisäksi päätetään, 
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miten investoinnit rahoitetaan: yhdessä, kukin hankkii itsenäisesti 
ja missä määrin käytetään ostopalveluja (urakointi). Jos rahoitus 
hankitaan yhdessä, selvitetään vakuudet ja miten ne annetaan26. 
Samalla sovitaan omistus- ja rahoitusosuuksista. Mikäli osuudet 
ovat erisuuret, päätetään määräytymisperusteet. Yhtiömuotoisen 
yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen ja Laitilan (2014, 
148-149) toimittamasta julkaisusta.

26 Rahoittaja voi asettaa omia vaatimuksiaan.

• Selvittäkää vaihtoehtoisten toimintatapojen keskinäinen 
edullisuus (yhteistyö, yhteiskoneet, urakointi jne.).

• Selvittäkää (tarvittaessa), mitä yhteisiä investointeja tarvitaan. 

- Päättäkää, miten yhteiset investoinnit toteutetaan ja rahoi-
tetaan ja investointituet haetaan.

- Määrittäkää kunkin rahoitus- ja omistusosuudet.

• Päättäkää, kuka vastaa yhteistyöverkoston kokonaisvaltaises-
ta johtamisesta ja millainen korvaus hänelle siitä maksetaan. 

• Sopikaa yhteistyöverkoston käytännön töiden toteutuksesta.

- Jakakaa käytännön työtehtävät ja vastuut.

- Sopikaa maksuista ja korvauksista.

7.2.5 Käytännön toiminta

Käytännön toiminnasta ja siihen liittyvistä vastuista sovitaan 
yhteistyöverkostossa yhdessä. Apuna voi käyttää Ryhäsen ja 
Närvän (2019,150 - 154; 156 - 162) toimittamaa julkaisua. Vastuu 
yhteistyöverkoston toiminnasta annetaan yhdelle kumppaneista, 
sillä yhteisvastuu voi tarkoittaa pahimmillaan sitä, että kukaan 
ei ota vastuuta. Lisäksi kustannuksista ja korvauksista sovitaan 
etukäteen. 
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Jokaisessa yhteistyöverkostossa voi tulla tilanne- ja tapaus-
kohtaisia asioita, jotka on hyvä sopia kirjallisesti etukäteen. 
Esimerkiksi jos kumppani ei täytä tehtäväänsä, hänelle tarvitaan 
korvaaja. Eteen voi tulla tilanteita, jolloin yhteistyöverkostosta on 
tarve irtaantua. Siksi määritetään irtisanomisaika, jonka puit-
teissa on mahdollista sopeutua uuteen tilanteeseen. Sovitaan, 
millaisin ehdoin ja millaisella maksuajalla pois jäävän osuus 
lunastetaan. Lisäksi sovitaan pelisäännöt, joiden perusteella 
yhteistyöverkostosta voidaan erottaa, jos jäsen ei huolehdi velvoit-
teistaan tai ei sopeudu yhteistyöverkoston toimintaan. Samalla 
sovitaan, miten erotettavan osuus varallisuudesta määritetään 
ja miten se korvataan erotettavalle.

• Sopikaa yhteiset pelisäännöt:

- Tilapäinen korvaaja.

- Yhteistyöverkostosta irtaantuminen.

- Erottaminen.

7.2.6 Oman toiminnan tarkastelu

Jokainen yhteistyöverkostoon liittymistä suunnitteleva tarkas-
telee itsenäisesti yhteistyöverkostossa toimimisen edut ja haitat 
sekä yhteistyöverkostossa toimimisen sopivuuden itselleen. Tär-
keää on tarkastella omia tavoitteita, jotta tietää, ovatko ne yhtene-
vät yhteistyöverkoston tavoitteiden kanssa. Yhteistyöverkostossa 
toimimisen on oltava kannattavaa, jotta siihen on taloudellisesti 
mielekästä osallistua. Muina tavoitteina voivat olla esimerkiksi 
pitkän aikavälin strategisen yritystoiminnan kehittäminen, yri-
tyskoon tuomien etujen tavoittelu, lisäosaamisen ja pääoman 
hankkiminen sekä vapaa-ajan lisääminen. Tarkastelussa huo-
mioidaan vähintään kuviossa 7.2 esitetyt näkökulmat.
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Muodostakaa käsitys, tukeeko suunnitteilla oleva 
yhteistyöverkosto tavoitteidenne saavuttamista. 
• Määritelkää yritystoimintanne keskeiset tavoitteet vähintään 

5-10 vuoden aikavälille.
• Perustelkaa, miksi edellä esitetyt tavoitteet ovat 

keskeisimmät.
• Selvittäkää, sopiiko suunnitteilla oleva yhteistyöverkosto 

osaksi yritystoimintaanne.
Arvioikaa yhteistyökumppanien kykyä ja halua sitoutua 
velvollisuuksiin. (Pitäkää luotettavuusarviot omana tietonanne. 
Arviot auttavat varautumaan riskeihin).

Millä ehdoilla yhteistyöverkostossa 
toimiminen parantaa kannattavuutta?

Oman yritystoiminnan tavoitteet

Selvitetään tavoitteiden yhteensopivuus
• Tuottavuuden kasvattaminen
• Tehokkuuden lisääminen
• Yksikkökustannusten alentaminen
• Toiminnan laatu
• Toteuttamistapojen sopivuus
• Investointien ja rahoituksen sopivuus
• Velvoitteiden ja vastuiden jakaminen
• Osanottajien luotettavuus ja sitoutuminen
• Jne.

Yhteistyöverkoston toiminnan tavoitteet

Osanottajan 
näkökulma

yhteistyöverkoston 
perustamiseen

Päätös mukaan 
lähtemisestä tai 
pois jäämisestä

Kuvio 7.2. Oman toiminnan tarkastelu yhteistyöverkostossa.

Velvoitteisiin vastaaminen
Yhteistyöverkostossa toimiminen tuo velvoitteita, vastuita ja tar-
peen joustaa yhteiseksi hyväksi. Jos haluaa toimia osana yhteis-
työverkostoa, oma yritystoiminta toteutetaan niin, että se sopii 
yhteen yhteistyöverkoston toiminnan kanssa. Omat velvoitteet 
täytetään, maksuista huolehditaan ajallaan ja ollaan muutoinkin 
luotettavia kumppaneita. Yhteistyöverkoston kannalta on vahin-
gollista, jos luvataan jotakin sellaista, mitä ei kyetä täyttämään.
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Arvioikaa haluanne ja kykyänne antaa yhteistyöverkostoon 
sellainen panos kuin kumppaninne teiltä odottavat. 

Vaikutukset omaan toimintaan
Osallistuminen yhteistyöverkostoon voi muuttaa suuresti omaa 
toimintaa. Siksi selvitetään, mitä muutoksia yhteistyöverkostossa 
toimiminen aiheuttaa omaan toimintaan. Samalla selvitetään, 
onko yhteistyöverkosto paras tapa toimia eli selvitetään myös 
vaihtoehtoiset tavat toimia. Vaihtoehtoisista tavoista valitaan 
paras. Jos yhteistyöverkostossa toimintaa ei koeta parhaaksi 
toimintatavaksi, siihen ei lähdetä mukaan.

• Selvittäkää, mitä muutoksia toiminta yhteistyöverkostossa 
aiheuttaa omaan toimintaan.

• Selvittäkää vaihtoehtoiset toimintatavat ja niiden keskinäinen 
paremmuus.

- Edut ja haitat.

Riskit
Yhteistyöverkostossa toimimiseen liittyy riskejä. Suunnitelmat 
toteutuvat harvoin sellaisenaan. Riskien arviointi perustuu riskien 
tunnistamiseen27. Riskit ja niiden vaikutukset on ymmärrettävä. 
Riskeihin on varauduttava. Riskejä ja niiden vaikutuksia arvioi-
daan kysymällä, mitä tehdään, jos kyseinen riski toteutuu sekä, 
mitä jos tapahtuu näin, mitä siitä seuraa ja miten se vaikuttaa 
toimintaan. Riskeihin voidaan varautua esimerkiksi vakuutuksin.

• Tunnistakaa riskit ja selvittäkää niiden toteutumisen 
todennäköisyys.

• Arvioikaa riskin toteutumisen vaikutukset.
• Pohtikaa, miten riskejä voidaan hallita ja niiden vaikutuksia 

vähentää.

27 Lisäriskejä aiheuttavat esimerkiksi säätekijät, taudit sekä panosten ja tuotteiden 
hintavaihtelut.
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Oman tarkastelun yhteenveto
Lopuksi tehdään yhteenveto tärkeimmistä yhteistyöverkostoon 
osallistumista puoltavista tekijöistä ja pois jäämistä puoltavista 
tekijöistä. Arvioitavia näkökulmia ovat tuottavuuden paranemi-
nen, kustannussäästöt, toiminnan laadun paraneminen, vapaa-
ajan kasvu, jne. Tarvittaessa voi esittää, miten yhteistyöverkostoa 
tulisi kehittää, jotta mukaan lähteminen olisi mahdollista. Uudet 
ajatukset voivat auttaa yhteistyöverkoston rakentamisessa. 
Lopuksi päätetään, lähdetäänkö yhteistyöverkoston toimintaan 
mukaan. Päätös perustellaan laskelmin.

Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
Yhteistyöverkostossa toimimisen haitalliset tekijät.
Päätös ja perustelut.

7.3 Yhteistyöesimerkki

Yhteistyötä voi tehdä monella tavalla ja tasolla (Ryhänen & Laitila 
2014; Rajakorpi, Laitila & Viljanmaa 2014). Yhteistyön suunnittelu 
aloitetaan sovittamalla luvussa 1.3 esitetyt A-, B- ja C-osioiden 
asiat omaan tilanteeseen, mikä helpottaa yhteisen strategian 
laatimista. Yhteistyötä suunniteltaessa selvitetään kumppanien 
ammatilliset ja taloudelliset edellytykset, jotta yhteistyö on kes-
tävällä pohjalla. Yhteistyön tulee hyödyttää jokaista osapuolta. 
Tärkeää on muistaa tehdä sopimukset kirjallisesti.

Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä 
saavutetaan. 
Selvittäkää, mitä haasteita yhteistyöhön sisältyy. 
Selvittäkää, millaisia tahoja tarvitsette yhteistyöhön. 
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7.3.1 Nykytilanne

Tämän luvun esimerkki pohjautuu todellisiin tapahtumiin. Aluksi 
kuvataan nykyinen toiminta. Kuvaus voi olla esimerkiksi muotoa: 
”Toimimme itsellisesti, päätämme asioistamme ja olemme riippu-
mattomia toisista. Säilörehun korjuussa teimme yhteistyötä, mutta se 
purkautui, kun korjuuajoista sopiminen kävi liian vaikeaksi. Lopulta 
hankimme omat korjuukoneet. Tällä hetkellä vuokraamme maamies-
seuralta satunnaisesti koneita. Olemme havainneet kustannuksemme 
korkeiksi suhteessa muihin maitotilayrityksiin. Siksi pohdimme vaih-
toehtoisia toimintatapoja ja olemme valmiita aloittamaan uudelleen 
yhteistyön säilörehun korjuussa. Yhteistyö suunnitellaan tällä kerralla 
huolella. Lisäksi suunnittelemme kylvö-, ruiskutus- ja puintityön 
ulkoistamista urakoitsijoille.”  

Kuvatkaa nykyinen toiminta maitotilayrityksessänne.

”Esimerkin maitotilayrittäjä (J.R.) on päättänyt hakea yhteistyö-
kumppaneita. Hän on asettanut tavoitteensa ja tehnyt suunnitelmia 
maitotilayrityksensä toiminnan kehittämiseksi ja kannattavuuden 
parantamiseksi. Hän aikoo kehittää säilörehun tuotantoa yhteistyö-
nä. Lisäksi hän ryhtyy hakemaan kumppaneita ja/tai urakoitsijoita 
rehuviljan tuotantoon.”

”J.R. on löytänyt säilörehun korjuuseen potentiaalisen yhteistyökump-
panin (R.L.), joka on tuttu meijerin tilaisuuksista. Maitotilayritysten 
etäisyys toisistaan on 30 km, mutta se ei ole este yhteistyölle. J.R. 
kertoo R.L.:lle avoimesti, että ensimmäinen yhteistyöyritys epäon-
nistui korjuuaikaongelmien vuoksi. He tiedostavat tutkimustiedon 
pohjalta, että säilörehunkorjuuaikaa voi pidentää nykyisestä, mikä 
alentaa kustannuksia. J.R. on löytänyt yhteistyökumppaniehdokkaiksi 
viljanviljelijöitä, jotka ovat halukkaita urakoimaan peltotöissä.”

Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
Perustelkaa, miksi juuri he sopivat kumppaneiksi. 
Mitä heiltä odotatte?
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7.3.2 Yhteistyön suunnittelu

”J.R. hahmottelee yhteistyötä edellä esitettyjen lähtötietojen pohjalta. 
Aluksi J.R. ja R.L. selvittävät mahdollisten kasvinviljelijäkumppa-
niensa kanssa, millä aikataululla yhteistyö saadaan aloitettua. He 
keskittyvät pääkohtiin kuten investointeihin, rahoituksen järjestämi-
seen, töiden uudelleen järjestelyyn ja mahdolliseen lisäosaamisen 
hankkimiseen.” Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu on kuvattu 
taulukossa 7.2. Oleellista on saada sopimukset ja muut asiat 
valmiiksi ennen kasvinviljelytöiden aloittamista.” 

Taulukko 7.2. Toimenpiteet ja aikataulutus (yhteistyöesi-
merkki).

Toimenpide Aikataulu

Asetetaan tavoitteet ja ehdot 
yhteistyölle

Marraskuun loppuun 
mennessä

Arvioidaan tavoitteita ja ehtoja 
omasta näkökulmasta

Vuoden loppuun 
mennessä

Myönteisesti suhtautuvat laativat 
suunnitelmat

Tammikuun loppuun 
mennessä

Käytännön työnjaosta sopiminen Helmikuun loppuun 
mennessä

Investoinnit, rahoitus Huhtikuun loppuun 
mennessä

Yhteistyö alkaa Toukokuun alussa

Oman ylimääräisen kaluston myynti 1,5 vuoden aikana

Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun 
niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
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”J.R. ja R.L. ovat laatineet tahoillaan tuotantosuunnitelmia ja tehneet 
investointilaskelmia. Niiden mukaan he voivat yhteistyöllä alentaa 
kustannuksia ja lisätä tuottoja, mikä parantaa kannattavuutta. He 
ovat selvittäneet, kannattaako hankkia koneet yhdessä, perustaa 
koneet omistava yhteisyritys tai ulkoistaa toimintoja urakoitsijoille.”  
Uutta toimintatapaa voi hahmotella strategiamallin avulla. Ku-
viota 7.1 voi käyttää esimerkkinä. 

Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta 
toimintatapaa.

”Strategiamallin, suunnittelun ja investointilaskelmien perusteella 
J.R. ja R.L. ovat päätyneet hankkimaan yhteisen säilörehun korjuuket-
jun. Heillä on hyvä tilusrakenne ja pellot ovat lähellä talouskeskusta. 
Niittomurskain ja noukinvaunu suunnitellaan hankittavan yhteisiksi. 
He palkkaavat urakoitsijan säilörehusiilolle. J.R. ottaa mallia R.L.:lta, 
miten yhteistyö lähialueen viljanviljelijöiden kanssa voidaan järjestää. 
J.R. ulkoistaa rehuviljan viljelyn, ostaa rehuviljaa ja luovuttaa lantaa 
viljanviljelijäkumppaneille. Lisäksi viljanviljelijäkumppanit ottavat 
nurmea viljelykiertoon pelloilleen, jotka ovat lähellä säilörehusiiloja.” 

Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.

Kuviota 4.3 voi voi käyttää esimerkkinä, kun kuvataan säilörehun 
tuotantoprosessi työvaiheittain. Tuotantoprosessin kuvaaminen 
tällä tarkkuudella mahdollistaa tehtävien jakamisen suunnitellusti.
Seuraavaksi selvitetään yhdessä investointitarve ja -kustannukset 
sekä rahoitusvaihtoehdot ja rahoituksen saatavuus. Lisäksi pää-
tetään, miten koneet hankitaan ja rahoitetaan sekä käytetäänkö 
urakointipalveluja. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää apuna 



108 109

luvussa 7.4.2 esitettyjä investointilaskelmia. Jos perustetaan 
yhtiömuotoinen koneasema, on syytä laatia osakassopimus. 
Yhtiömuotoisen yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen 
ja Laitilan (2014, 148 - 149) toimittamasta julkaisusta. 

”J.R. ja R.L. ovat päätyneet hankkimaan säilörehunkorjuuketjun koneet 
yhdessä. He käyvät avoimesti läpi maitotilayritystensä taloudelliset 
tilanteet, millä varmistetaan, että yhteistyölle on taloudelliset edel-
lytykset. He vastaavat investointien rahoitusosuuksistaan itse. Yhtiö-
muotoinen koneasema on mahdollinen tulevaisuudessa, jos yhteistyötä 
laajennetaan. Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.” 

Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, 
-koneet, urakointi jne.).
Selvittäkää (tarvittaessa), mitä yhteisiä investointeja tehdään. 
• Päättäkää, miten yhteiset investoinnit toteutetaan ja rahoite-

taan ja investointituet haetaan.
• Määrittäkää kunkin rahoitus- ja omistusosuudet.

7.3.3 Käytännön toiminta

Kokonaisvaltaisen johtamisen vastuu annetaan yhdelle kump-
paneista. Käytännön toiminnasta, tehtävien jaosta ja niihin liitty-
vistä vastuista sekä mahdollisista korvauksista sovitaan yhdessä 
(Ryhänen ja Närvä 2019,150 - 154; 156 - 162). Ratkaistavaksi 
voi tulla tilanne- ja tapauskohtaisia asioita, joista on hyvä sopia 
kirjallisesti etukäteen. Esimerkiksi, jos kumppani ei kykene 
täyttämään tehtäväänsä tai yhteistyöstä tulee tarve irtaantua, 
sovitaan, millä ehdoilla pois jäävän osuus voidaan lunastaa ja 
millä maksuajalla maksetaan.

”J.R. ja R.L. sopivat ennakkoon säilörehun korjuuaikatauluista. So-
pimus pohjautuu suunnittelun antamiin tuloksiin. Tasapuolisuuden 
lisäksi suunnittelussa otettiin huomioon maalajien vaikutus nurmen 
kasvuun. Poikkeustilanteissa korjuuvuorot päätetään yhdessä kasvu-
kauden etenemisen perusteella. J.R. niittää ja R.L. ajaa noukinvaunua. 
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Varastointi annetaan urakoitsijan tehtäväksi, mikä on J.R.:n vastuulla. 
Säilörehu-urakoitsijoiden kanssa sovitaan varajärjestelyistä. Yhteis-
työkumppanit laativat kirjallisen sopimuksen, jossa poikkeustilan-
teista sovitaan. J.R. vastaa kokonaisuuden johtamisesta ja siitä, että 
korjuu onnistuu myös poikkeustapauksissa. R.L. maksaa korvausta 
sopimuksen mukaisesti J.R.:lle johtotyöstä.”

7.3.4 Oma näkökulma

Omien tavoitteiden määrittely on tärkeää. Siksi ennen yhteistyön 
aloittamista tarkastellaan yhteistyön etuja ja haittoja itsenäisesti. 
Tärkeää on selvittää omien tavoitteiden saavutettavuus yhteistyötä 
tehtäessä. Yhteistyön on oltava kannattavaa. Tarkastelussa voi 
hyödyntää omaan tilanteeseensa soveltaen kuviossa 7.2 esitettyjä 
asioita. Kunkin mahdollisen yhteistyökumppanin luotettavuus ja 
halu toimia yhteistyössä arvioidaan. 

”J.R. tavoittelee kannattavaa yritystoimintaa ja lisää vapaa-aikaa. 
Siksi hän haluaa aloittaa yhteistyön jo seuraavan kasvukauden alussa. 
Tavoitteena on, että maitotilayritys on kannattava ja maksuvalmius on 
kestävällä pohjalla. Rehuviljan tuotanto ulkoistetaan urakoitsijoille.”

Päättäkää yhteistyökokonaisuuden johtamisesta. 
Sopikaa käytännön töiden toteutuksesta.
• Jakakaa käytännön työtehtävät ja vastuut.
• Sopikaa maksuista ja korvauksista.

Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoittei-
denne saavuttamista. 
• Määritelkää yritystoimintanne keskeiset tavoitteet vähintään 

5-10 vuoden aikavälille.
• Selvittäkää, sopiiko suunnitella oleva yhteistyö osaksi yritys-

toimintaanne.
Arvioikaa yhteistyökumppanien kykyä ja halua sitoutua huoleh-
timaan velvollisuuksistaan. (Pitäkää luotettavuusarviot omana 
tietonanne, auttaa varautumaan riskeihin).
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”J.R. on kerran epäonnistunut yhteistyössä. Hän tiedostaa yhteistyön 
edut ja on ottanut opikseen virheistään. Hän tunnistaa, että ilman 
yhteistyötä yksin yrittäen hänellä ei ole tulevaisuutta maitotilayrittä-
jänä. Nyt hän on valmis toimimaan vastuullisesti yhteiseksi hyväksi 
ja olemaan joustava. Hän haluaa tehdä töitä yhteistyökumppanin 
pelloilla yhtä laadukkaasti kuin omillaan.”

Arvioikaa haluanne ja kykyänne toimia yhteistyössä ja  
antaa yhteistyöhön sellainen panos kuin kumppaninne teiltä 
odottavat. 

Riskit

Yhteistyöhön liittyy riskejä. Riskien arviointi perustuu riskien 
tunnistamiseen. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vai-
kutuksia kannattaa arvioida ja pohtia, mitä tehdään, jos riski 
toteutuu. Riskejä voidaan arvioida tekemällä kysymyksiä, mitä jos 
tapahtuu näin, mitä siitä seuraa ja miten se vaikuttaa toimintaan. 

”J.R. pitää uutta säilörehunkorjuun yhteistyökumppania luotettavana. 
Henkilöriskit liittyvät sairastumisiin ja loukkaantumisiin, jotka estävät 
työn teon. Riskiä voidaan pienentää perehdyttämällä ja sitouttamalla 
kumppaneita, jotka pystyvät tarvittaessa toimimaan kuljettajina. Ko-
neet voivat rikkoontua. Riskiä voidaan lieventää huoltamalla koneita 
ja vakuutuksin. R.L. ottaa vastuun koneiden huollosta ja ylläpidosta, 
mistä J.R. maksaa korvauksen sovitun mukaisesti. Huoltamoyrittäjä 
on myös yhteistyökumppani. Huolehtimalla maksuvalmiudesta laskut 
maksetaan ajallaan, mikä edesauttaa yhteistyösuhteen toimimista.”   

Tunnistakaa riskit ja selvittäkää niiden toteutumisen todennä-
köisyys.
Arvioikaa riskin toteutumisen vaikutukset.
Pohtikaa, miten riskejä voidaan hallita ja niiden vaikutuksia 
vähentää.
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Oman näkökulman yhteenveto

Lopuksi tehdään yhteenveto yhteistyötä puoltavista tekijöistä ja 
poisjäämistä puoltavista tekijöistä. Tarvittaessa voidaan esittää 
näkemys, miten yhteistyötä kehittämällä mukaan lähteminen olisi 
mahdollista. Uudet ajatukset voivat olla joissakin tapauksissa 
kaikille edullisia. Lopuksi päätetään, lähdetäänkö yhteistyöhön 
mukaan. Päätös perustellaan laskelmin.

”J.R. kokee yhteistyön pääosin myönteisesti. Yhteistyöhön ryhtymistä 
puoltavat ennen kaikkea taloudelliset tekijät. Suurimpana haittana 
hän kokee, että päätöksenteon itsenäisyys vähenee. Koska taloudel-
liset hyödyt ylittävät haitat, J.R. on valmis aloittamaan yhteistyön. 
Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla yhteistyöllä riskejä voidaan pie-
nentää. Mukavalla porukalla toimiminen voi tuoda myös lisää ́ hyvää 
tekemisen meininkiä´.”

7.4 Vaihtoehtojen edullisuuden selvittäminen

Kannattavuuden turvaamiseksi maitotilayrittäjän on kehitettävä 
toimintaansa. Tuotantoa on tehostettava, tuottavuutta on lisättävä 
ja erityisesti kannattavuutta on parannettava. ”Oikeita asioita 
on tehtävä oikein ja oikeaan aikaan”. Päätösten tueksi tarvitaan 
tuotantoekonomian, tuotannon suunnittelun ja investointi-
laskelmien hallintaa. Näiden työkalujen avulla voidaan löytää 
paras toimintatapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Perinteinen 
tuottajaosaaminen ei yksin riitä. Maitotilayrittäjän on johdettava 
yritystään kokonaisuutena. 

7.4.1 Kokonaistarkastelu

Pitkällä aikavälillä maitotilayrittäjä voi muuttaa kaikkien tuo-
tantopanosten käyttöä sekä valita uuden toimintatavan ja uusia 
tuotantovälineistön. Koko maitotilayrityksen toiminnan kehittämi-
sen menetelmänä hyödynnetään yleensä tuotannon suunnittelua 
(Luku 6). Tuotannon suunnittelu mahdollistaa vaihtoehtoisten 
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toimintatapojen keskinäisen edullisuuden selvittämisen ja ver-
taamisen koko maitotilayrityksen tasolla (Ryhänen & Sipiläinen 
2018). Samalla tehdään suunnitelmat tuotannonhaaroittain, mitä 
voidaan hyödyntää myös lyhyen aikavälin johtamisessa. 

Esimerkki: Maitotilayrittäjä on laatinut strategian pohjalta kil-
pailevia tuotantosuunnitelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista. 
Niiden mukaan yhteisnavetan rakentaminen ja yhteistyöverkoston 
perustaminen on taloudellisesti paras vaihtoehto. Taulukossa 
7.3 esitetään nykyisen tuotannon ja kilpailevien toimintatapojen 
maataloustulo, kannattavuuskerroin, kokonaispääoma, omava-
raisuusaste ja maatalousyrittäjän työnmenekki. Tulosten mukaan 
nykyisen tuotannon jatkamiselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. 
Yhteisnavettasuunnitelma on taloudellisesti paras. 

Taulukko 7.3. Kilpailevien tuotantosuunnitelmien vertailu.

Mittari
Nykyinen 

(40)

Oma 
navetta 

(120)

Yhteis-
navetta 

(360)

Maataloustulo / yrittäjä, € 26 230 54 476 73 815

Kannattavuuskerroin 0,62 1,20 1,83

Kokonaispääoma / yrittäjä, € 308 000 661 400 460 400*

Omavaraisuusaste, % 81,96 36,67 34,79

Työpanos / yrittäjä, h 2 151 2 185 1 798

*HUOM! Yhteisnavetta on vuokrannut kaikki pellot, myös omistajiltaan.
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7.4.2 Osittaistarkastelut

Keskipitkä aikaväli

Hintamuutosten ja/tai uusien tuotantovälineiden kehittämisen 
myötä voi tulla ratkaistavaksi, onko tulevaisuudessa edullisinta 
korjata säilörehua itse, yhteistyönä tai käyttää urakointipalveluja. 
Vaihtoehtoja voidaan verrata keskenään investointilaskelmilla. Ne 
antavat riittävät vastaukset keskipitkän aikavälin päätöksentekoa 
varten. Vaihtoehtoisia toimintatapoja verratessa on tärkeää mää-
rittää selkeästi prosessin tai toiminnon alku- ja loppukohta, jotta 
tulokset ovat keskenään vertailukelpoiset. Koska vaihtoehdoissa 
tulot ja menot ajoittuvat yleensä eri ajankohtiin eri suuruisina, 
tarvitaan aikatekijä laskelmiin. Laskelma tehdään nykyarvome-
netelmällä (NPV)28: 

Kun tiedetään prosessin tai toiminnon kustannus itse tehtynä, 
sitä voidaan verrata vaihtoehtoisten toimintatapojen kuten yh-
teistyön tai urakoinnin aiheuttamiin kustannuksiin ja valita niistä 
edullisin29. Koneiden ja laitteiden investointimenot saadaan os-
tohinnoista. Huollon, korjaamisen, säilyttämisen, vakuuttamisen 
ja juoksevan käytön menot, kuten polttoaineet ja öljyt saadaan 
arvioinnin pohjalta. Jos käytetään ulkopuolista työvoimaa, syntyy 
palkkameno. Se voidaan määrittää työtunnin hinnan ja työtuntien 
määrän perusteella.

28 NPV (tulevaisuudessa saatavien nykyhetkeen diskontattujen kassavirtojen summa 
(= nykyarvo) vähen-nettynä alkuperäisen investoinnin arvolla). Korko tarjoaa 
hinnoittelumekanismin rahan aika-arvolle. Dis-konttaus tarkoittaa tulevaisuudessa 
saatavan kassavirran nykyarvon laskemista.

29 Tuotteen laatu oletetaan tämän esimerkkilaskelman vaihtoehdoissa samaksi. Jos 
säilörehun laadussa on eroja, ne otetaan huomioon laskelman nettokassavirrassa.
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Esimerkki: Säilörehun korjuussa vaihtoehtoina on hankkia omat 
koneet (A), ryhtyä yhteistyöhön kolmen muun maitotilayrittäjän 
kanssa (B) tai ostaa säilörehun korjuu urakointipalveluna (C). 
Kaikissa vaihtoehdoissa korjataan samalta alalta säilörehua (100 
ha). Korkovaatimus asetetaan 5 prosentiksi. Korkovaatimuksella 
tarkoitetaan tässä tavoitetta, paljonko sitoutuvalle pääomalle 
halutaan tuottoa. Tämä ei ole sama kuin laina korko, vaan yleen-
sä se on korkeampi kuin lainan korko, koska omaan pääomaan 
sisältyy suurempi riski kuin lainapääomaan. Säilörehun laatu ja 
määrä oletetaan samaksi kaikissa vaihtoehdoissa.
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Esimerkkilaskelma: Säilörehun korjuu
Korjuuala kaikissa toimintatavoissa sama 100 ha (kaksi korjuuta, yhden kerran ala 50 ha)
Korko-% on 5
Vaihtoehto A) Omat koneet
Investoinnin hankintameno on 250 000 € ja jäännösarvo 40 000 €.
Investoinnin käyttöiäksi arvioidaan 8 vuotta.
Vuotuisiksi menoiksi arvioidaan 25 000 €.
Vuotuisiksi palkkamenoiksi arvioidaan 4 000 €.
Vaihtoehto B) Neljän maitotilayrityksen yhteiset koneet
Investoinnin hankintameno on 150 000 € (=600 000 €/4) ja jäännösarvo 25 000 € (100 000 €/4).
Investoinnin käyttöiäksi arvioidaan 6 vuotta.
Vuotuisiksi menoiksi arvioidaan 20 000 €.
Vuotuisiksi palkkamenoiksi (oma ja vieras työ) arvioidaan 1 000 €.
Vaihtoehto C) Hyödynnetään urakointipalvelua
440 € / ha (kaksi korjuuta vuodessa, yhden kerran korjuuala 50 ha)

Vaihtoehto A)
Käyttöaika 8 vuotta Korko 0,05
Aikaväli t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8
Investointi -250000
Vuosimenot -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000
Vuosipalkat (oma ja vieras työ) -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000
Jäännösarvo 40000
Yhteensä -250000 -29000 -29000 -29000 -29000 -29000 -29000 -29000 11000

NPV
-410360

Vaihtoehto B)
Käyttöaika 6 vuotta Korko 0,05
Aikaväli t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6
Investointi -150000
Vuosimenot -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000
Vuosipalkat (oma ja vieras työ) -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Jäännösarvo 25000
Yhteensä -150000 -21000 -21000 -21000 -21000 -21000 4000

NPV
-237934

Vaihtoehtoa A Korko 0,05 Kaudet 8 NPV -410360
Vuosialijäämä investointihetken rahana 63 492 €

Vaihtoehto B Korko 0,05 Kaudet 6 NPV -237934
Vuosialijäämä investointihetken rahana 46 877 €

Vaihtoehto C) Hyödynnetään urakointipalvelua
Urakointi aiheuttaa vuotuisia kustannuksia 44000 €. 
Verrataessa vuotuisia kustannuksia investointihetken rahana, on edullisuusjärjestys seuraava

C) -44000 (vuosialijäämä investointihetken rahana)
B) -46877 (vuosialijäämä investointihetken rahana)
A) -63492 (vuosialijäämä investointihetken rahana)

´->Laskelman mukaan, kannattaa valita urakointipalvelu, joka tuottaa pienimmän vertailukelpoisen alijäämän

Lasketaan aluksi vaihtoehtojen A ja B NPV. Tämä NPV kertoo, miten paljon koneen omistaminen käyttö aiheuttaa 
yhteensä kustannuksia koko käyttöajalta tarkasteluhetken rahassa.

Nyt tiedetään, paljonko kustannuksia aiheutuu siitä, että ostetaan oma kone (vaihtoehto A) tai yhteistyössä muiden 
kanssa (vaihtoehto B). Käyttöaika on näissä eri, joten näitä ei voida verrata suoraan keskenään eikä myöskään 
urakointiin, joten seuravaksi täytyy laskea, paljonko kustannuksia aiheutuu vuotta kohden investointihetken rahana. 
Tässä on myös on huomioitava rahan aika-arvo, joten vuotta kohden kustannus saadaan laskemalla jaksoittaisten 
suoritusten nykyarvo. Laskemisessa voidaan käyttää apuna Excelin MAKSU-funktiota.

44 000 €
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Lyhyt aikaväli

Maitotilayrityksessä on jatkuva tarve parantaa prosesseja ja 
toimintoja strategian puitteissa. Päivittäiset, kasvukauden ja si-
säruokintakauden tuotannolliset ja liikkeenjohdolliset päätökset 
tarvitsevat tuekseen myös suunnittelua, jotta maitotilayrittäjä 
kykenee sopeuttamaan toimintaansa esimerkiksi hintojen muu-
toksiin. Tarkasteluilla haetaan vastausta, voidaanko esimerkiksi 
lehmien ruokintaa muuttamalla ja tuotantoprosesseja kehittä-
mällä kasvattaa taloudellista tulosta. Vaihtoehtojen keskinäistä 
edullisuutta voidaan vertailla katetuottolaskelmilla, kun tuotan-
tovälineet vertailtavissa vaihtoehdoissa ovat samat. Tarkastelu 
voidaan tehdä myös lisäkustannus- ja lisätuottotarkasteluina. 
(Ryhänen & Sipiläinen 2018.) Kun maidon ja rehujen hinnat 
muuttuvat, sopeuttamistoimien taloudellisia vaikutuksia voidaan 
tarkastella esimerkiksi KarjaKompassi-ohjelmalla. 
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Sipiläinen, Timo2
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etunimi.sukunimi@seamk.fi
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timo.sipilainen@helsinki.fi 

8.1 Johdanto

Hankkeen alussa haettiin maitotilayrittäjien ja sidosryhmien 
edustajien kanssa vastausta kysymyksiin, miten maitotilayrittäjä 
voi vastata tulevaisuuden haasteisiin ja miten maitotilayrityksen 
toimintaa voi kehittää kannattavuuden parantamiseksi (Ryhänen 
& Närvä 2019). Lisäksi selvitettiin maitotilayritysten strategian 
laatimisen ja kehittämisen tarvetta, ja millainen kokonaisvaltai-
sen johtamisen malli ottaa maitotilayrittäjien ja sidosryhmien 
tarpeet parhaiten huomioon. Kokonaisvaltaisen johtamisen 
mallin valmistuttua sen pohjalta laadittiin käsi- ja työkirjaluon-
nokset. Tavoite on, että käsi- ja työkirjan avulla maitotilayritystä 
kyetään johtamaan kokonaisuutena ja kehittämään toimintoja 
kokonaisuutta tukien. 

Maitotilayrittäjiltä ja sidosryhmien edustajilta kerättiin palautetta 
käsi- ja työkirjaluonnoksista monivaiheisesti: esitestaamalla, 
teemahaastatteluilla ja työpajoissa. Palautteesta saatiin tietoa 
käsi- ja työkirjaluonnosten kehittämiseen. Käsi- ja työkirjaluon-
nokset pilotoitiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun ”Johto-hankkeen” kahdessa pienryhmässä 
sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yritystalou-
den agrologi (AMK)-opiskelijoiden toimesta. Pilotoinneilla var-
mistettiin, että käsi- ja työkirja toimivat hankkeessa asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti.
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8.2 Esitestaaminen

Käsikirjaluonnoksen esitestaamiseen osallistui maitotilayrittäjä 
ja kolme ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasiantuntijaa. Heiltä 
pyydettiin kirjallisia kehittämisehdotuksia käsikirjaluonnoksen 
sisällön ja käytettävyyden parantamiseksi. Kehittämisehdotusten 
pohjalta käsikirjaluonnosta selkeytettiin esitestaajien toivomaan 
suuntaan, tekstiä kansanomaistettiin ja käsikirjaluonnokseen 
lisättiin käytännön esimerkkejä. Sen jälkeen käsikirjaluonnosta 
kommentoivat Johto-hankkeen30 asiantuntijakoulutuksiin osallis-
tuneet ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat ja ohjausryhmän 
jäsenet. Heidän kommenttiensa pohjalta vähennettiin tieteellistä 
käsitteistöä ja korvattiin sitä arkikielellä. Esitestauksilla saatiin 
arvokasta tietoa käsikirjaluonnoksen edelleen kehittämiseen.

8.3 Teemahaastattelut

8.3.1 Menetelmä ja aineisto

Käsi- ja työkirjaluonnoksia arvioitiin 11 maitotilayrityksessä ja 
viiden sidosryhmien edustajan toimesta. Käsi- ja työkirjaluon-
nokset lähetettiin maitotilayrittäjille ja sidosryhmien edustajille 
tutustuttavaksi ja sovittiin haastatteluaika, johon mennessä he 
tutustuisivat käsi- ja työkirjaluonnoksiin ja kommentoisivat si-
sältöjä. Haastattelut tehtiin syys-lokakuussa 2020 paikan päällä 
tai Teamsin välityksellä. Haastattelijoina olivat Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun agrologi (AMK) -opiskelijat, jotka ohjeistettiin 
haastattelujen tekemiseen. Haastateltavina oli maitotilayrityksis-
sä joko yksi yrittäjä tai kaksi yrittäjää. Maitotilayrittäjät olivat eri 
puolilta Suomea: neljä Etelä-Pohjanmaalta, kolme Itä-Suomesta, 
kaksi Pohjois-Suomesta ja kaksi Etelä-Suomesta. Sidosryhmien 
edustajat olivat eri puolilla Suomea koulutuksen, neuvonnan ja 
rahoituksen aloilta. Teemahaastattelujen teemat ja toteutus on 
esitetty liitteessä 8.1.

30 ProAgria Etelä-Pohjanmaan vetämä hanke (Morri ym. 2020)
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Teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Hankkeen tutkijat 
tutustuivat litteroituihin haastatteluihin. He analysoivat haastatte-
lujen pohjalta, miten käsi- ja työkirjaluonnoksia voidaan kehittää 
palvelemaan maitotilayrittäjien tarpeita mahdollisimman hyvin. 

8.3.2 Maitotilayrittäjien näkemykset ja kehittämisehdo-
tukset

Käsikirjaluonnos. Haastatelluista maitotilayrittäjistä kaikki yhtä 
lukuun ottamatta pitivät käsikirjaluonnoksen sisältämää asiaa 
hyvänä ja tarpeellisena. Asiasisältöä arvostellut vastaaja kritisoi 
alun strategiosaa ja piti harhaanjohtavana kannattavuuskerroin-
mittaria, mutta hän piti käsikirjaluonnoksessa esitettyä proses-
siajattelua tärkeänä. 

Käsikirjaluonnoksen luettavuudessa ja ymmärrettävyydessä näh-
tiin kehitettävää. Osa maitotilayrittäjistä koki käsikirjaluonnoksen 
käsitteiden olevan vaikeasti ymmärrettäviä. Osa koki käsikirja-
luonnoksen vaativan perehtymistä mutta olevan perehtymisen 
jälkeen ymmärrettävissä. Osa koki, että käsikirjaluonnos oli sel-
laisenaan ymmärrettävä. Hankalaksi koettiin erilaiset käsitteet, 
kuten PESTEL ja VRIO. Mittaamiseen ja mittareihin liittyvät kohdat 
mainittiin myös vaikeasti ymmärrettäväksi. Käsikirjaluonnoksen 
kirjoitustyylin mainittiin olevan tieteellinen ja siten käytännölle 
vieras. Käsikirjaluonnoksen kuvioiden koettiin selkeyttävän asiaa. 
Kuvioiden ymmärrettävyydessä näki puutteita kaksi haastateltua. 

Käsikirjaluonnosta voitaisiin haastateltujen mielestä kehittää 
tiivistämällä ja selkeyttämällä. Käsikirjaluonnoksesta toivottiin 
helposti luettavaa. Osa toivoi käytännönläheisiä esimerkkejä 
lisää, mutta osa mainitsi, että esimerkit voivat johdatella liikaa. 
Maitotilayrittäjien oman osaamisen arviointia toivoi lisää yksi 
vastaaja. Yksi vastaaja toivoi, että käsikirjasta kävisi ilmi, että 
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sitä voi hyödyntää myös yksittäisen perheen omistamassa mai-
totilayrityksessä.

Työkirjaluonnos. Työkirjaluonnosta pidettiin johdonmukaisesti 
etenevänä ja hyvänä apuvälineenä kokonaisvaltaiseen johta-
miseen. Sitä pidettiin ymmärrettävänä ja kysymyksiä selkeinä. 
Kahta vastaajaa mietitytti kysymyksien ymmärrettävyys. Vastaajat 
kokivat työkirjaluonnoksen olevan haastava kokonaisuus mai-
totilayrittäjän yksin läpi käytäväksi. Laatiminen olisi hyvä tehdä 
yhdessä asiantuntijan kanssa. Yksi vastaaja oli kuitenkin sitä 
mieltä, että työkirja tulisi täyttää yrittäjäyhteisön jäsenten kesken 
(jos maitotilayrityksessä on useita yrittäjiä, niin heidän ja yhteis-
työkumppaneiden kesken). Hän koki, että asiantuntijan rooli voisi 
olla liian johdatteleva. Pienryhmät koettiin hyväksi tavaksi pohtia 
työkirjaluonnoksessa esitettyjä asioita. Tosin mainittiin myös, että 
pienryhmät eivät aina ole sopiva vaihtoehto, koska tällöin helposti 
oma näkemys muuttuu muiden näkemyksien mukaiseksi. Useat 
vastaajat mainitsivat, että paras olisi, jos työkirjaa tehdessä olisi 
apuna asiantuntija ja pienryhmä ja välissä itsenäistä työskentelyä. 

Maitotilayrittäjien kehittämisehdotus työkirjaluonnokseen oli, 
että siinä voisi olla viittaus käsikirjan siihen kohtaan, jossa 
käsikirjassa kyseistä asiaa käsitellään. Tähän ehdotettiin rat-
kaisuksi, että käsikirjan sivunumeron tai värikoodauksen avulla 
voisi tunnistaa oikean kohdan tai että olisi jokin linkki työkirjasta 
käsikirjan oikeaan kohtaan. Yksi vastaaja pohdiskeli, onko tar-
peen olla erillinen työkirja vai voisiko käsikirjassa olla täytettäviä 
kohtia. Myös maitotilayrittäjän/-yrittäjien analysointia kaivattiin 
lisää. Yksi haastateltu ehdotti, että esimerkiksi QR-koodeilla 
voisi tehdä linkkejä videoihin, jossa selvennettäisiin työkirjan/
käsikirjan eri kohtia. Yksi vastaaja pohdiskeli, että voisi harkita, 
että investointitukihakemuksen liitteenä pitäisi olla vastaavalai-
nen suunnitelma. 
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8.3.3 Sidosryhmien edustajien näkemykset ja kehittämis-
ehdotukset

Käsikirjaluonnos. Sidosryhmien edustajat pitivät käsikirja-
luonnosta hyödyllisenä. Heidän mukaansa käsikirjaluonnos on 
perusteellinen kuvaus kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Kä-
sikirjaluonnoksessa on avattu hyvin asioita ja siitä löytyy myös 
esimerkkejä. He kokivat, että käsikirjaluonnos on pitkä ja että se 
voi olla haastava maitotilayrittäjän yksin läpikäytäväksi. Sidos-
ryhmien edustajien mukaan käsikirjaluonnoksessa olevat kuviot 
tukevat asian ymmärtämistä. Toisaalta osan kuvioista koettiin 
sisältävän liian paljon asiaa, mikä vaikeuttaa ymmärtämistä. 

Osa sidosryhmän edustajista kaipasi lisää henkilöstöjohtamista, 
ihmisten johtamiseen liittyvää sisältöä ja työntekijöiden osallis-
tamista strategian laadintaan. Taloudellisten tavoitteiden yhtey-
dessä olisi hyvä esittää, että niiden saavuttaminen on pohja myös 
muiden tavoitteiden saavuttamiselle, kuten maitotilayrityksen 
siirtämiselle sukupolvelta toiselle ja eläinten hyvinvoinnille. Yksi 
sidosryhmän edustaja koki käsikirjaluonnoksesta puuttuvan, 
miten strategian toteutumista seurataan ja kuinka strategiaa 
päivitetään. 

Käsikirjaluonnoksen koettiin olevan aika tieteellisesti kirjoite-
tun ja sisältävän vieraita käsitteitä, jotka saattavat hankaloittaa 
käsikirjan luettavuutta. Sidosryhmän edustajat esittivät useita 
yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia kuvioihin ja tekstiin. Vi-
suaalisuutta toivottiin lisää käsikirjaluonnokseen. 

Työkirjaluonnos. Sidosryhmien edustajat pitivät työkirjaluonnos-
ta selkeänä. Sidosryhmän edustajat kokivat, että kysymyksiä on 
paljon, mikä johtuu heidän mukaansa asian moninaisuudesta. 
Työkirjaluonnosta pidettiin kuitenkin ymmärrettävänä. Ja jos 
jokin kohta on hankalasti ymmärrettävä, siitä voi hakea lisätietoa 
käsikirjasta. 
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Yksittäisinä mainintoina työkirjaluonnoksen asiasisällön kehittä-
miseen ehdotettiin seuraavia lisäyksiä: ihmisten johtamisnäkö-
kulmaa lisää, työmäärään ja työhyvinvointiin liittyvää näkökulmaa 
lisää, taloudellisia laskelmia lisää tai maininta, mitä laskelmaa 
asian tarkastelussa voisi käyttää, tai millaisia suunnitelmia asi-
aan liittyen voi tehdä. Ehdotettiin myös lisäystä, jossa työkirjassa 
kerrottaisiin, missä kohtaa käsikirjaa kyseistä asiaa käsitellään, 
jolloin olisi helppo löytää käsikirjasta oikea kohta. Tällöin käsi- ja 
työkirja muodostaisivat selkeän parin. Työkirjaluonnoksen visu-
aalisuutta ehdotettiin kehitettäväksi erityisesti kuvioiden osalta.
Sidosryhmän edustajien mukaan työkirjaluonnoksen täyttäminen 
yksin on haastava tehtävä. Pienryhmissä työskentelyä pidettiin 
hyvänä vaihtoehtona. Tosin yksi haastateltava pohdiskeli, että 
pienryhmä ei välttämättä ole toimiva tapa, jos asioita ei haluta 
kertoa muille tai jos mahdollisesti esiintyy osanottajien välistä 
kilpailua tai kateutta. Asiantuntijan kanssa täyttäminen koettiin 
hyväksi tavaksi. Asiantuntija-apua käyttäessä tulee kuitenkin 
huomioida, että asiantuntija ei saa ohjailla liikaa. 

Käsi- ja työkirjaluonnosten koettiin tukevan maitotilayrityksen 
kokonaisvaltaista johtamista hyvin erityisesti asioiden johtamisen 
osalta. Niihin on paneuduttava huolella. Koettiin hyväksi, että 
työkirjaluonnosta täyttäessä joutuu ajattelemaan asioita koko-
naisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Eräs vastaaja kommentoi 
seuraavasti ”työkirjasta sellainen ajatus, että ois mahtavaa, jos 
yrittäjät täyttäs tämän ja sitä tarkasteltas säännöllisesti.”

Käsi- ja työkirjaluonnoksia kehitettiin teemahaastattelujen tu-
losten perusteella. Asioita konkretisoitiin, tekstiä tiivistettiin, 
käsitteitä muutettiin mahdollisuuksien mukaan arkikielelle, 
kuvioiden sisältöä selkeytettiin, mittarien käyttöä havainnollis-
tettiin ja esimerkkejä lisättiin, millä haluttiin helpottaa sisällön 
omaksumista sekä parantaa käsi- ja työkirjan käytettävyyttä. 
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8.4 Työpajat

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja työkir-
jaluonnosten edelleen kehittämiseksi ja käytettävyyden paran-
tamiseksi järjestettiin kolme työpajaa: yksi Etelä-Pohjanmaalla, 
Itä-Suomessa ja muun Suomen alueella. Maitotilayrittäjät ja 
sidosryhmien edustajat vastasivat itsenäisesti etukäteen lähetet-
tyihin kysymyksiin (Liite 8.2), minkä pohjalta työpajatyöskentely 
toteutettiin. Työpajoihin osallistui 5 - 9 maitotilayrittäjää ja sidos-
ryhmien edustajaa sekä neljä hankkeen työntekijää. Työpajojen 
kesto oli noin 3 tuntia. Työryhmien puheenjohtajina ja samalla 
sihteereinä toimivat TKI-hankkeen työntekijät. 

8.4.1 Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen

Työpajoihin osallistuneet pitivät käsi- ja työkirjaa hyvin jäsennel-
tyinä ja mielenkiintoisesti laadittuina. He pitivät niitä kattavana 
kokonaisuutena, joka haastaa miettimään, mitä maitotilayrittä-
miseltä ja elämältä oikeasti haluaa ja tavoittelee. Johtaminen 
on tärkeää työtä, minkä avuksi kirjat tuovat ryhtiä31. Ne ohjaavat 
miettimään avainasioita oikeasta näkökulmasta ja hahmottamaan 
vaihtoehtoisia toimintatapoja. Erityisesti osallistujat arvostivat 
sitä, että käsi- ja työkirja eivät anna valmiita vastauksia, mikä saa 
käyttäjän pohtimaan asioita, joita ei muuten ajattelisi. Lähesty-
mistapa koettiinkin ”loistavaksi maitotilayrityksen johtamiseen”. 
Sisältö aukeaa tekemisen kautta. Kirjat vievät mukanaan, kun 
asian tärkeyden sisäistää. Käsikirjan tekijät ovat ymmärtäneet, 
että itseoivaltaminen on tärkeää ja maitotilayrittäjä on keskei-
sin toimija, sillä hän kantaa vastuun. Jos johtamiskyky puuttuu, 
tärkeät asiat jäävät tekemättä.

Kirjat haastavat ja vaativat käyttäjältään paljon, mutta palkitsevat 
omaksujan. Kirjojen hyödyntäminen mahdollistaa rehellisen ku-
van saannin maitotilayrityksen toimintaedellytyksistä. Ajallisen 
31 Pelkkä ”karjasilmä ei riitä ja traktorikuskeja voi palkata, mutta johtamisvastuuta ei 

voi ulkoistaa”.



128 129

ulottuvuuden hahmottaminen vaihtoehtoisten kehityskulkujen 
pohdinnassa on tärkeää. Kirjat auttavat panostamaan oikeisiin 
asioihin, välttämään virheinvestointeja ja löytämään kohteita, 
joihin puuttumalla voi parantaa kannattavuutta. Työkirjan avul-
la voi viestiä maitotilayrityksen sisällä ja myös ulospäin mm. 
yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Esimerkiksi ennen isoja 
investointeja voi selvittää, ”olenko tähän oikea henkilö vai teenkö 
jotakin muuta”. Oma kiinnostus on tärkeintä.

Kun maitotilayrityksessä on useita yrittäjiä ja/tai sukupolvia, 
kokonaisvaltainen johtamistapa auttaa yhteisen näkemyksen 
syntymistä ja sitouttaa kaikki toimimaan yhteisen hyvän eteen. Se 
auttaa ymmärtämään työantajaroolia perinteisen työn tekemisen 
sijaan. Eräs panelisti totesi, että ”toimintamalli varsinaisen tar-
koituksensa lisäksi testaa hienosti alkuperäiset ajatukset ja antaa 
uutta syötettä, mitä pitää miettiä lisää ja toimiiko strategia vai ei”. 
Kun työkirja on ensimmäisen kerran laadittu, se kannustaa jat-
kuvaan kehittämiseen. Työkirjaa voi täydentää tarpeen mukaan. 
Yksi maitotilayrittäjä totesi, ”että kun saisi kokonaisvaltaisen 
johtamisen soimaan päässä, voisi siihen liittää uusia asioita”. 

8.4.2 Käsi- ja työkirjan hyödyntäminen

Työpajoissa tiedostettiin maitotilayrittäjien erilaiset lähtökohdat 
ja tarpeet. Käsi- ja työkirjan hyödyntämiseen nähtiin vaihtoehto-
ja: itsenäisesti, pienryhmissä ja verkostoitumalla. Osa kykenee 
hyödyntämään kaiken itsenäisesti. Osa tarvitsee ”räätälöityä apua 
ja rinnalla kulkijaa”. Kun toimitaan pienryhmässä, itsenäinen 
perehtyminen ja pohdinta, hyvien kontaktien luonti, vuorovaikut-
teisuus ja ammattitaitoiset sparraajat tuottavat hyvän tuloksen. 
Oma ajattelu ja luottamus toisiin on tärkeää. Tasavertaisten 
kumppanien kanssa avoin keskustelu ja ajatusten vaihto on hyö-
dyllistä, muutoin ajattelu jää suppeaksi. Sopivan tiimin kanssa 
kommunikointi on helppoa ja tukea saa tarvittaessa. Asiantun-
tijoiden kanssa kannattaa käydä työkirja määrävälein kriittisesti 
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läpi. Kyseenalaistamista tarvitaan, mutta liikaa ohjaamista on 
varottava32. Kontaktityöskentely nähtiin parhaaksi tavaksi ja we-
binaarit haasteellisiksi. Aikaa on oltava riittävästi, sillä omaksu-
minen vie aikaa. Kaikkea ei voi ratkaista yhdellä kertaa.

Kirjat nähtiin hyväksi tueksi uusien maitotilayrittäjien mentoroin-
tivalmennuksessa. Tällöin ”rönsyt, harha-askeleet, vauhtisokeus 
ja litrakeskeinen ajattelu” poistuu ja talouden ymmärrys para-
nee. Työkirjaa voi hyödyntää myös työntekijöiden ohjaamisessa, 
kun työn teolle luodaan yhteistä tavoitetta. Työkirjan laadinta 
voisi olla edellytyksenä investointitukihaulle ja/tai osoittamaan 
sopimustuotannossa meijeriosuuskunnalle kyvykkyyttä ja 
yrittäjäosaamista. Käsi- ja työkirja soveltuvat hyvin kurssima-
teriaaliksi ja yhdessä tekemisen välineeksi. Neuvonta pääsee 
eroon ”perinteisistä siiloutuneista asiantuntijapalveluista” eli 
yksittäisistä ja irrallisista palveluista. Kun tehdään oikeita asioita 
oikein, menestytään.

Työpajassa todettiin, että kaikki maitotilayrittäjät eivät pysty 
kriittiseen itsetutkiskeluun. Kun akuutti tarve ja käytännön asiat 
ohjaavat toimintaa, johtaminen jää toisarvoiseksi. Osalla jokapäi-
väinen työ vie kaiken ajan, kiire kasvaa ja lopulta tulee uupumus. 
Eräs maitotilayrittäjä totesi, että kirjat paljastavat ”fiksusti mai-
totilayrittäjän itsepetoksen”, jos ei osaa johtaa. Hän lisäsi, että 
tällainen henkilö tuskin ”tarvitsee” tällaisia kirjoja.

8.4.3 Käsi- ja työkirjaluonnosten kehittäminen

Työpajoissa todettiin, että sisällöllisesti käsi- ja työkirjaluonnok-
sissa ei ole kehitettävää, sillä kaikki oleellinen on mukana. Käsi- 

32 Asiantuntijoilta saa arvioita mm. toimintaympäristön muutoksista ja skenaarioista. 
He voivat auttaa ajattelun avartamisessa, motivoida keskinäiseen keskusteluun 
ja katsomaan maitotilayrityksen toimintaa myös ulkopuolisen silmin. Toisaalta 
työpajoissa nähtiin, että neuvonta on liiketoimintaa, joka myy palveluja, jolloin 
vaarana on asiakkaan miellyttäminen, uskalletaanko sanoa ääneen oma käsitys. 
Haaste on löytää hyviä ja luotettavia henkilöitä, jotka kyseenalaistavat rakentavasti. 
Hallitustyöskentelystä keskusteltiin, mutta hallituksen jäsenenä toimiminen nähtiin 
ongelmallisena vastuukysymysten vuoksi.
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ja työkirjan merkittävyyttä tulisi tuoda esille Maitovaltuuskunnan, 
Maitosuomen, eri koulutustahojen ja kehittäjäorganisaatioiden 
toimesta. Markkinointia tarvitaan, jotta kirjat saadaan laajaan 
käyttöön. Kiinnostuksen herättämiseen kannattaa panostaa. 
Motivoimalla saadaan maitotilayrittäjille ”fiilis”, että tälle raiva-
taan aikaa. 

Osalla nuorista maitotilayrittäjistä on jo osaamista ja ”laaja aja-
tusmalli”, mutta osalla on edelleen vallalla ”minä ja minun -toi-
mintamalli”. Liiallinen mielenkiinto fyysisiin resursseihin kuten 
peltoon ja koneisiin on vielä yleistä, ja se koettiin vaaralliseksi. 
Maitotilayrittäjien kannattaisi pohtia, miten peltoa saa käyttöönsä 
hyödyntämällä uusia toimintatapoja. Työpajassa kysyttiin, ”vaa-
ditaanko vielä yksi sukupolvi, jotta muutos tapahtuu”, antaako 
lähiympäristö riittävät edellytykset yritystoiminnan kehittämiseen 
ja onko siellä yhteistyöhön halukkaita ja kykeneviä ihmisiä. Oi-
keanlainen koulutus voisi osaltaan auttaa haasteen voittamisessa.

Työpajoissa tehtyjen havaintojen pohjalta käsi- ja työkirjaluonnos-
ten esitystapaa muutettiin ja ohjeita täydennettiin resurssianalyy-
sin33, etenkin maitotilayrittäjänä olemisen ja pellon hyödyntämi-
sen osalta. Käsi- ja työkirjaluonnosten tekstin ymmärrettävyyttä 
parannettiin ja tekstiä muokattiin arkikielelle. Esimerkkejä lisät-
tiin ja asioita konkretisoitiin, millä parannettiin käsi- ja työkirjan 
käytettävyyttä ja helpotettiin omaksumista.

8.5 Johto-kehittämishanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, SeAMK Ruoka -yksikkö ja ProAgria 
Keskusten Liitto edistävät Johto-kehittämishankkeella maa-
talouden yritystalouden osaamista Etelä-Pohjanmaalla. Koko-

33 Resurssianalyysiin toivottiin lisää itsearviointia omasta kantokyvystä; haluaako ja 
kykeneekö toimimaan yrittäjänä, millainen on johtajana ja sopiiko ominaisuudet 
yrittäjän rooliin, mikä auttaa epäonnistumisen ja uupumisen ennalta ehkäisyyn. 
Tällöin ei luoda strategiaa, jota ei haluta tai kyetä toteuttaa. Itsearviointi voi antaa ”liian 
ruusuisen kuvan”, jos katsoo vain vahvuuksia. Hyvä asiantuntija voi kyseenalaistaa 
rakentavasti, esittää myös heikkoudet ja uhat, mikä auttaa parantamaan arvion laatua.
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naisvaltaisen johtamisen mallin mukaisesti maatalousyrittäjät 
kehittävät hankkeen aikana yrityksensä toimintaa. Hanke toteu-
tetaan pienryhmissä, joissa kussakin on 6 - 8 maatalousyrityksen 
edustajia. Kahdeksan tapaamispäivää sijoitetaan noin 1,5 vuoden 
aikavälille. Kehittämishankkeen alussa SeAMK Ruoka -yksikkö 
koulutti ProAgrian asiantuntijat käsi- ja työkirjaluonnosten käyt-
töön. Asiantuntijoiden koulutusten yhteydessä testattiin käsi- ja 
työkirjaluonnosten käyttökelpoisuutta. Kahdelta ensimmäiseltä 
pienryhmältä kerättiin tietoa käsi- ja työkirjan kehittämistä varten. 

Kehittämishankkeen aikana saatiin hyviä kokemuksia pienryhmä-
toiminnasta. Maatalousyrittäjät kokivat johtamisvalmiuksiensa 
ja talousosaamisensa parantuneen. Pienryhmätapaamisten 
aikana oli herännyt paljon uusia ajatuksia ja näkemys maata-
lousyrittämisestä oli laajentunut. Kokonaisvaltaisen johtamis-
tavan omaksuminen ja pienryhmätyöskentely olivat lisänneet 
maatalousyrittäjien suunnitelmallisuutta ja aktivoineet heitä 
syvällisiin keskusteluihin muiden pienryhmäläisten kanssa. 
Maatalousyrittäjät tiedostavat, että johtamiseen on varattava 
aikaa ja asioiden pitää olla myös muistiin kirjattuna. Palautekes-
kustelussa todettiin, että pienryhmä on ollut parhaimpia, missä 
on tullut oltua mukana. 

”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, 
ja suunnitelmia sekä syvempiä keskustelujakin on käyty 
muiden pienryhmäläisten kanssa. Pienryhmässä on ollut 
hyvä henki.” 

”Hyvää pöllytystä. Hyvä, että kaiken aikaa näitä asioita 
palautellaan mieleen. Maatalousyritystä pitää todella 
johtaa. Johtamiseen pitää siis olla aikaa ja asioiden pitää 
olla myös paperilla.”

”Täytyy sanoa, ettei siihen ole mitään lisättävää eikä 
poisotettavaa. Kirja on mahtava opus maitotilallisille joh-
tamisoppaaksi ja jokaisen maitotilallisen pitäisi saada se 
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käsiinsä. Kohtuullisen pieneen sivumäärään on mahdu-
tettu erittäin kova paketti olennaista ja keskeistä tietoa. 
Kirja on todella hyvä!”

”Kaikkineen pidin todella paljon tästä tyylistä ja jäsente-
lystä. Sisältö oli jaettu hyvin eri osa-alueisiin ja esimerkein 
avattu aihepiiriä, mikä selkeyttää todella paljon. Koin 
kurssillammekin tärkeäksi sen, että sisäistimme myös sen 
asian, että käytössämme on ihan tieteellinen menetelmä 
ja tapa analysoida.”

Testauksen ja pilotoinnin pohjalta käsi- ja työkirjoihin lisättiin 
ohjeistusta, tekstiä muutettiin arkikielelle ja mittareiden valintaa 
opastettiin toiveiden mukaisesti. Maatalousyrittäjien ja asian-
tuntijoiden mukaan käsi- ja työkirjaluonnoksista tuli kehitys-
työn myötä selkeitä, johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä. 
Esimerkit ovat sopivasti ohjaavia, mutta jättävät riittävästi tilaa 
itsenäiselle ajattelulle. Lopputulosta pidettiin onnistuneena. Maa-
talousyrittäjien ja asiantuntijoiden mukaan uusi käsi- ja työkirja 
ovat yhdessä hyvä työkalu. 

8.6 Maatalouden yritystalouden agrologi (AMK) 
-opiskelijat

Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yritystalouden 
agrologi (AMK) -opiskelijoiden avustuksella testattiin käsikir-
jaluonnoksen käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä suullisesti 
ennen kokonaisvaltaisen johtamistavan opiskelua ja kirjallisesti 
opiskelun loppuvaiheessa. Lisäksi opiskelijat kommentoivat työ-
kirjaluonnoksen ymmärrettävyyttä sekä pilotoivat opintojakson 
aikana työkirjaluonnoksen käytettävyyttä ja teknistä toteutusta. 
Liitteessä 8.3 on esitetty testauksessa käytetyt kirjalliset kysy-
mykset ja työkirjaluonnoksen pilotointikysymykset (kohdat 4 - 6). 
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8.6.1 Käsikirjaluonnoksen testaamisen tulokset

Opiskelijoiden mukaan käsikirjaluonnos on erittäin hyödyllinen ja 
se soveltuu hyvin myös opiskelumateriaaliksi, sillä aihealueesta 
on vain vähän tietoa saatavilla. Käsikirjaluonnos on selkeä, hyvin 
kirjoitettu ja helppolukuinen, asiat on kerrottu perusteellisesti 
ja riittävän yksinkertaisesti. Käsikirjaluonnos auttaa tarkastele-
maan maitotilayrityksen toimintaa kokonaisuutena ja hahmot-
tamaan, mitä kokonaisvaltainen johtamistapa tarkoittaa, mitä 
kokonaisvaltaiseen johtamiseen kuuluu ja mitä asioita pitää ottaa 
huomioon. 

Käsikirjan kuviot ovat ymmärrettäviä ja selkeitä. Ne tukevat 
hyvin tekstiä, havainnollistavat vaikeasti hahmotettavia asioita, 
asiayhteyksiä ja auttavat ymmärtämään kokonaisuuden, ”kun 
vain malttaa käyttää aikaa kuvioiden ja niihin viittaavien tekstien 
pohtimiseen”. Kuvion 4.1 sisältöä konkretisoitiin tekstissä lisää.

Aihealueen haastavuuden vuoksi käsikirjaluonnoksen ymmär-
täminen vaatii huolellista perehtymistä tekstiin. Toimintamallin 
ja kehitys- ja suoritusmittareiden ymmärtäminen sekä resurs-
sianalyysin laadinta oli haastavinta. Kehitys- ja suoritusmitta-
reiden eron sisäistää, kun käsikirjaluonnoksen tekstiin perehtyy 
ajatuksella ja kertaa tarvittaessa. Opiskelijoiden kehittämiseh-
dotusten pohjalta käsikirjaluonnoksen tekstiä sekä kehitys- ja 
suoritusmittareiden tulkintaa selkeytettiin. 

8.6.2 Työkirjaluonnoksen testaamisen ja pilotoinnin tulokset

Opiskelijat kokivat työkirjaluonnoksen loogiseksi ja selkeäksi 
alustaksi, jolle on helppo rakentaa maitotilayritykselle strate-
gia, toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Eteneminen vaihe 
vaiheelta on helppoa yksiselitteisen, selkeän ja ymmärrettävän 
ohjeistuksen, valmiiden kysymysten ja vastauskenttien avulla. 
Opiskelijoiden mukaan työkirjaluonnoksen käyttö ei vaadi kor-
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keakoulututkintoa, vaan tavallinen osaava maitotilayrittäjä voi 
sitä hyödyntää. Viittaukset käsikirjaluonnoksen lukuihin olivat 
hyvä lisä. Työkirjaluonnosta on helppo soveltaa myös muihin 
tuotantosuuntiin.

Käsikirjaluonnos tukee hyvin työkirjaluonnosta. Ne ovat yhdessä 
hyvä työkalu maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen 
kehittämiseen. Selkeästi rakennettu kehikko madaltaa kynnystä 
perehtyä aiheeseen etenkin, kun teksti on helppotajuista. Koko-
naisvaltainen johtaminen on onnistuttu esittämään arkikielellä, 
mikä helpottaa käyttöä. Käsikirjaluonnokseen on hyvä tutustua 
perusteellisesti ennen työkirjaluonnoksen laatimista, jotta saa 
täyden hyödyn irti. Opiskelijoiden mukaan paras tapa on toimia 
pienryhmissä asiantuntijoiden kanssa. Työkirja soveltuu myös 
itsenäiseen käyttöön.

Työkirjaluonnokseen kirjoittaminen onnistui teknisesti. Tallenta-
misessa oli aluksi haasteita. Tallentaminen omalle tietokoneelle 
onnistui, mutta pilvipalveluun tallentaminen ja jakaminen eivät 
onnistuneet. Muokkaaminen ja tallentaminen eivät toimineet 
kaikilla selaimilla. Työkirjaluonnos täytyi avata Microsoft Edgellä 
tai jollain muulla PDF-lukuohjelmalla, jotta muutokset tallentui-
vat. Chrome ei tallentanut muutoksia. Piirtäminen ei onnistunut 
Edgellä. Muutoin työkirjaluonnoksen täyttäminen ja tallenta-
minen oli sujuvaa. Työkirjaluonnoksen käyttö pienryhmässä 
oli hankalaa, sillä PDF-tiedostoa ei pystynyt jakamaan usealle 
yhtäaikaiselle käyttäjälle. Kuvioiden laatikoihin kirjoitettaessa 
tila loppui joskus kesken, eikä laatikoita pystynyt suurentamaan. 
Havaittujen ongelmien osalta tehtiin korjauksia selainten ja oh-
jelmien mahdollistamissa rajoissa.

Opiskelijat kokivat käsi- ja työkirjaluonnosten testaamisen muka-
vaksi tehtäväksi. He arvostivat myös kokemusta osallistua käsi- 
ja työkirjaluonnosten kehittämisprosessiin. ”On motivoivaa olla 
itse osana kehittämässä oman alan ammattilaisille suunnattuja 
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kirjoja”. He toivoivat julkaistaville käsi- ja työkirjoille helppoa saa-
tavuutta ja näkyvyyttä sekä koulutus- ja pienryhmätilaisuuksia, 
joissa maitotilayrittäjiä avustetaan käsi- ja työkirjojen hyödyntä-
misessä tarpeen mukaan.

8.7 Johtopäätökset käsi- ja työkirjaluonnoksen 
kehittämisestä

Käsi- ja työkirjaluonnosta testattiin ja pilotoitiin käyttäjän nä-
kökulmasta monissa eri yhteyksissä ja monella tavalla. Maito-
tilayrittäjien ja sidosryhmien edustajien näkökulmia selvitettiin 
teemahaastatteluilla ja työpajoissa. ProAgrian hallinnoimassa 
Johto-hankkeessa käsikirjaa testattiin hankkeen asiantuntijoi-
den koulutuksissa ja työkirjaa testattiin ja pilotoitiin kahdessa 
pienryhmässä maatilayrittäjien työkaluna kokonaisvaltaisen 
johtamistavan omaksumisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
maatalouden yritystalouden agrologi (AMK) -opiskelijat osallis-
tuivat käsikirjan testaamiseen ja työkirjan pilotointiin. 

Teemahaastatteluissa, työpajoissa ja Johto-hankkeen pienryh-
missä tehdyistä muutosehdotuksista osa oli keskenään vastak-
kaisia. Osa osallistujista toivoi esimerkiksi käsi- ja työkirjaluon-
nosten sisällön supistamista ja osa laajentamista. Osa halusi 
tiedepohjaisen teoriaosuuden lisäämistä ja osa lähes puhtaasti 
käytännön painottamista. Muutosehdotusten pohjalta käsi- ja 
työkirjaluonnoksia kehitettiin mahdollisuuksien mukaan. Ra-
joitteita asettivat mm. tekniset mahdollisuudet, julkaisusarjan 
ohjeet ja budjetti. Sisällön laajentamistoiveita ei ollut mahdollista 
toteuttaa esimerkiksi henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön osalta, 
sillä niiden käsittely ei sisältynyt hankesuunnitelmaan ja jää siten 
uusien hankkeiden tehtäväksi. 

Testausten ja pilotointien pohjalta käsi- ja työkirjan ohjeistusta 
täydennettiin ja uusittiin sekä tekstiä selkeytettiin ja yksinker-
taistettiin. Luettavuutta helpotettiin karsimalla teoriaa. Ymmär-
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rettävyyttä parannettiin korvaamalla tieteelliset käsitteet mah-
dollisimman pitkälti arkikielellä. Tieteellistä kirjoittamistapaa 
muutettiin arkikielelle mahdollisuuksien mukaan. Mittareiden 
valintaa selkeytettiin ja kuvioita yksinkertaistettiin toiveiden 
mukaisesti.

Yhdessä työpajassa keskusteltiin, tarvitaanko työkirjasta eri 
versioita (suppea, keskiverto, laaja), sillä maitotilayrittäjien läh-
tökohdat ovat erilaiset ja heidän tarpeensa eri elämäntilanteissa 
ja -vaiheissa voivat poiketa toisistaan. Parhaana vaihtoehtona 
pidettiin lisäohjeistusta työkirjaan sen hyödyntämisestä eri ti-
lanteissa. Lisäksi työkirja sisältää viittauksia käsikirjaan, minkä 
toivotaan helpottavan käytettävyyttä. Lopuksi työkirjan sisältö 
saatettiin käsikirjan sisältöä vastaavaksi. Testaamiseen ja pilo-
tointiin osallistuneet toivat arvokasta tietoa käyttäjien tarpeista. 
Heidän panoksensa oli tärkeä käsi- ja työkirjan käytettävyyden ja 
hyödynnettävyyden parantamisessa. Eräs sidosryhmän edustaja 
totesi seuraavaa: ”…työkirjan esitystapaa on yksinkertaistettu  ja 
selkiytetty. Käsi- ja työkirjan kirjoittajat ovat herkällä korvalla kuun-
nelleet, mitkä asiat ovat vaikeita ja mitä aiheita pitää selventää lisää”.
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LIITE 2.1. ESIMERKKI VAHVUUKSIEN, HEIKKOUKSIEN, 
MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN TARKASTELUSTA 

Taulukkoon L2.1 on laadittu esimerkki maitotilayrityksen vahvuuk-
sien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kirjaamisesta. 
Taulukon laadinnan jälkeen tarkastellaan samanaikaisesti yritys-
toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Tavoitteena on tuot-
taa selkeä kuvaus, joka toimii tulevaisuuden toiminnan ohjeena.

Taulukko L2.1. Esimerkki maitotilayrityksen vahvuuksien, 
heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien esittämisestä.

VAHVUUDET  
(maitotilayritys)
• Koulutus ja ammattitaito
• Eläinten terveys
• Maidon laatu
• Imago

HEIKKOUDET  
(maitotilayritys) 
• Suuri työnmenekki
• Osaavan työvoiman saatavuus
• Vanhat tuotantorakennukset
• Pellot hajallaan

MAHDOLLISUUDET  
(ympäristö)
• Lähiseudulta vapautuva 

pelto
• Erikoistuminen
• Tilusjärjestelyt
• Yhteistyö

UHAT  
(ympäristö)
• Maitotuotemarkkinoiden 

muutos
• Eläintautien leviäminen
• Henkilösuhteiden 

vaarantuminen
• Valtiovallan / EU:n toimet

Vahvuudet: 
Koulutusta ja ammattitaitoa käytetään hyväksi uuden tiedon 
omaksumisessa ja ammattitaitoa vahvistamisessa. Tällä vahvis-
tetaan myös maitotilayrityksen kehittämisedellytyksiä. 
:
Imagoa käytetään hyväksi yhteistyöverkostojen rakentamisessa. 
Menestymisedellytyksiä vahvistetaan olemalla luotettava yhteis-
työkumppani. 
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Heikkoudet: 
Suurta työnmenekkiä vähennetään investoimalla uuteen ja ny-
kyaikaiseen navettaan ja automaatioon. Nykyaikaisilla tuotanto-
tiloilla vältetään myös eläinten sairastumisia.
:
Peltojen hajallaan oloa poistetaan tilusjärjestelyillä. Vuokrapel-
toja hankitaan lähiseudulta ja luovutaan etäisimmistä vuokra-
pelloista. 

Mahdollisuudet: 
Lähiseudulta vapautuvan pellon hankintamahdollisuus varmis-
tetaan hyvillä suhteilla naapureihin, mikä edistää vuokraus- ja 
ostomahdollisuuksia.
: 
Yhteistyöllä varmistetaan resurssien ja lisäosaamisen hankki-
minen sekä kannattavuuden parantaminen.

Uhat: 
Maitotuotemarkkinoiden muutosten negatiivisia vaikutuksia 
lievennetään kustannustehokkaalla toiminnalla. 
:
Valtiovallan ja Euroopan unionin toimenpiteiden vaikutuksia lie-
vennetään ennakoimalla toimenpiteitä. Investoinneilla ja muilla 
kehittämistoimilla poistetaan haittoja.

Seuraavaksi tarkastellaan samanaikaisesti yritystoiminnan 
nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä ja lopuksi tehdään johtopää-
tökset vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa mahdollisuuksiin 
ja uhkiin, mikä mahdollistaa tavoitteellisen kehittämisen sekä 
tarvittaessa aktiivisen puolustautumisen ja suojautumisen. Vas-
taukset haetaan seuraavilla kysymyksillä:

• Miten maitotilayrittäjä hyödyntää parhaiten vahvuuksiaan 
toimintaympäristön antamissa mahdollisuuksissa eli hyö-
dyntää menestystekijät?
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 - Panostetaan maidontuotannon kehittämiseen.
 - Hankitaan viljelyyn lisää peltoa.
 - Syvennetään liiketoimintaosaamista.
 - Kehitetään tietojärjestelmää.
 - Laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä.

• Miten maitotilayrittäjä hallitsee uhkia vahvuuksiensa 
avulla eli ottaa uhat hallintaan?

 - Pidetään aktiivisesti yllä hyviä ja luottamuksellisia 
suhteita naapureihin, panosten toimittajiin ja yhteistyö-
kumppaneihin.

 - Otetaan käyttöön uudet hygieniakäytänteet ja huolehdi-
taan vakuutuksista.

 - Huolehditaan riittävästä maksuvalmiudesta ja vakava-
raisuudesta.

 - Valmistaudutaan tuotannon sopeuttamiseen.
 - Varmistetaan vuokrasopimusten jatko.

• Miten maitotilayrittäjä kykenee vähentämään heikkouk-
siaan toimintaympäristön antamia mahdollisuuksia hyö-
dyntäessään eli muuttaa heikkoudet vahvuuksiksi?

 - Erikoistutaan maidontuotantoon ja ulkoistetaan tukitoi-
minnot.

 - Tuotetaan omilla pelloilla säilörehua ja tehdään lan-
nanlevityssopimuksia.

 - Hyödynnetään investointitukia ja kasvatetaan maidon-
tuotantoa.

 - Toimitaan aktiivisesti tilusjärjestelyjen edistämiseksi.
• Miten maitotilayrittäjä varautuu mahdollisiin heikkouk-

sien ja uhkien yhdessä tuomiin haasteisiin eli varautuu 
mahdolliseen kriisitilanteeseen?

 - Perustetaan yhteisnavettayritys, jolloin saadaan pa-
rannettua kannattavuutta, jaettua vastuuta ja hankittua 
lisäosaamista.

 - Verkostoidutaan, jolloin pääoman tarve alenee sekä 
saadaan erikoistumisen hyötyjä ja lisäosaamista.
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Maitotilayrittäjät eivät toteuta kaikkia edellä esitettyjä vaihtoeh-
toja samanaikaisesti. Maitotilayrityksissä investointien kestoaika 
on pitkä, usein jopa 20 - 30 vuotta, joten niissä on varauduttava 
jo investointivaiheessa kriisitilanteiden varalle. 
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LIITE 2.2. ESIMERKKI VISIOSTA JOHDETUISTA 
STRATEGIAVALINNOISTA

Vision 
perusosa

Vision tavoite Strategiset valinnat 
ja keskeiset 
menestystekijät

Yhteistyö • Haluamme tehdä 
yhteistyötä.

• Olemme yrittäjähenkisiä ja 
osaavia.

• Yhteistyökyky, sitoutuminen 
ja henkinen hyvinvointi.

• Rakennetaan 
yhteistyöverkosto.

• Tehtävät ja vastuut 
määritetään selkeästi 
kaikille toimijoille ja 
toiminnoille.

Johtaminen • Rakennetaan 
johtamisprosessi.

• Motivaatio, joustavuus ja 
arvostus.

• Viestintä on selkeää ja 
luotettavaa.

• Tehtävät ja vastuut ovat 
selkeät.

• Toimitaan strategian 
mukaisesti.

• Jaetaan tehtävät ja 
vastuut.

• Viestintä vuorovaiku-
tuksellista.

• Valvotaan toimien 
toteutumista.

Tuotanto • Tuottava toiminta.
• Laadukas toiminta.
• Tehokkaat prosessit.
• Kukin toimii 

ydinosaamisalueellaan. 

• Jalostetaan 
eläinainesta.

• Vähennetään hukkaa.
• Kohdennetaan 

resurssit uudelleen.
• Hankitaan lisäosaa-

mista.

Tulos • Kaikki hyötyvät 
yhteistyöstä.

• Tuotantokustannukset 
alenevat.

• Kannattavuustavoite 
saavutetaan.

• Määritetään 
tavoitteet.

• Valvotaan 
toteutumista.

• Tarvittaessa korjaavat 
toimet.
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Strateginen asema 
• Kustannusedun saavuttaminen: 

 - Osaavat yhteistyökumppanit.
 - Tuottavat prosessit ja uusien tuotantovälineiden 
hyödyntäminen.

 - Erikoistuminen ja ydinosaamisen hyödyntäminen.

Oman aseman parantaminen
• Yhteistyöverkoston kehittäminen: 

 - Yhteistyöverkostossa ja myös verkoston ulkopuolella 
arvostettu kumppani.

 - Oman ja kumppanien osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen. 

 - Tehtävien oikeudenmukainen jakaminen.
 - Investointi- ja rahoitusvaihtoehtojen hyödyntäminen.

• Ydinosaamisen kehittäminen: 

 - Kouluttautuminen ja lisäosaamisen hankkiminen. 
 - Tuotantoprosessien toimivuus ja jatkuva kehittäminen. 
 - Toiminnan laadun jatkuva parantaminen.
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LIITE 2.3. STRATEGISET, TALOUDELLISET JA 
KEHITTÄMISTAVOITTEET

Tavoitteet ovat vertailutaso, johon pyritään. Niitä vasten mitataan, 
miten yritystoiminnassa on onnistuttu. Strategisten tavoitteiden 
toteuttamisen painopiste on toimissa, joilla vahvistetaan maito-
tilayrityksen menestymisedellytyksiä eli alhaisten yksikkökus-
tannusten tavoittelua, tuottavuuden nostamista, tehokkuuden 
parantamista, resurssien uudelleen kohdentamista, toiminnan 
laadun parantamista jne. Jotta strategiset tavoitteet ovat yritys-
taloudellisesti oikeutettuja, niiden on tuettava taloudellisten ta-
voitteiden saavuttamista, mitä ovat kannattavuus, maksuvalmius 
ja vakavaraisuus. Tärkein on pitkän aikavälin kannattavuus. Jos 
taloudellisia tavoitteita ei saavuta, yritystoiminnan pitkän aika-
välin kehittämisedellytykset menetetään. Pitkän aikavälin kehit-
tämistavoitteiden (maksimissaan 3) on oltava haastavia, mutta 
saavutettavissa olevia. Tavoitteille annetaan selkeät tavoitetasot, 
joihin pyritään. Mittaamisella saadaan tietoa, miten tavoitteiden 
saavuttamisessa on edistytty.

Kuvatkaa strategiset, taloudelliset ja kehittämistavoitteet. 
Tavoitteiden on oltava mitattavia, jotta tavoitetason saavutta-
mista voidaan seurata. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiselle 
laaditaan aikataulu. Taustalla on toimintaympäristön antamat 
mahdollisuudet ja asettamat vaatimukset sekä rajoitteena 
olemassa olevien ja hankittavissa olevien resurssien määrä 
ja laatu. Määrittäkää haasteelliset ja toteutettavissa olevat 
tavoitteet (mitattavia, jotta toteutumista voidaan seurata).

• Strategiset tavoitteet, joilla parannetaan menestymisedelly-
tyksiä (toimitaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti). Etua 
voidaan hakea myös verkostoitumalla.

• Taloudelliset eli kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vaka-
varaisuuden tavoitteet.

• Kehittämistavoitteet, joilla tuetaan vision toteuttamista ja 
strategian käytäntöön vientiä.
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LIITE 4. MAITOTILAYRITYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN 
LAATIMISEN SYVÄLLISIÄ NÄKÖKULMIA 

Maitotilayrityksen toimintasuunnitelmakehikko voidaan laatia 
tasapainotettua mittaristoa34 hyödyntäen (Kaplan & Norton 2001), 
missä taloudellinen, prosessien, meijerin ja kehittämisen näkö-
kulmat esitetään selkeinä kehittämisketjuina. Toimintasuunni-
telmakehikko selkeyttää asioiden ja niiden välillä olevia yhteyksiä 
hahmottamista sekä auttaa strategian käytännön toteuttamises-
sa. Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisen näkökul-
mat voidaan jakaa seuraavasti: (Kuvio L4.1.) 

1. Taloudellisella näkökulmalla kuvataan kannattavuus, 
taloudellinen tulos ja kustannusrakenne. 
Suoritusmittarina voi olla esimerkiksi katetuotto. 

2. Asiakkaan näkökulmalla kuvataan meijerin vaatimukset. 
Meijeri asettaa mittarit, jotka tulevat annettuina 
maitotilayrittäjälle. 

3. Prosessien näkökulmalla kuvataan haluttu tuottavuus 
ja toiminnan laatu. Mittareina voivat olla esimerkiksi 
tuotos-panossuhde, kapasiteetin käyttöaste35 ja 
laatumittarit. 

4. Kehittämisen näkökulmalla tarkoitetaan esimerkiksi 
taidon, tiedon ja osaamisen hankintaa. Mittareina voi 
olla esimerkiksi arvio asteikolla 1-5 seuraavista osa-
alueesta: talousosaaminen, yhteistyötaidot, kysy asettaa 
tavoitteita, johtamisosaaminen, toimintaympäristön 
seuraaminen ja prosessiosaaminen. 

34 BSC-työkalu mittaa yritysten suorituskykyä. Keskeinen ajatus on muuttaa 
yrityksen strateginen tahtoti-la käytännön toiminnaksi toimintasuunnitelman ja 
mittareiden avulla. (Vuorinen 2014, 51-52.)

35 Kapasiteetin käyttöaste tässä yhteydessä kuvaa esimerkiksi traktorin käyttömäärää 
suhteessa sen mahdolliseen enimmäiskäyttömäärään.
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Kuviossa L4.1 on esitetty BSC-kehikosta johdettu sovellutus 
maitotilayrittämiseen (Ryhänen ym. 2019, 141-143). Kuvion L4.1 
pohjalta on rakennettu syvällinen esimerkki toimintasuunnitel-
man laatimisesta maitotilayritykselle36 (Kuvio L4.2). Kuviosta L4.1 
visio on siirretty kuvioon L4.2. Kuvion L4.1 laatikoiden näkökulmat 
on siirretty kuvion L4.2 vasempaan laitaan ohjaamaan syvällistä 
toimintasuunnitelman laatimista. Toimintasuunnitelman laa-
timisessa edetään alhaalta ylöspäin eli laatiminen aloitetaan 
kehittämisen näkökulmasta ja päädytään lopulta taloudelliseen 
näkökulmaan. Syy-seuraussuhteet on esitetty nuolilla, millä 
havainnollistetaan yritystoiminnan kehittämistä vision ja tavoit-
teiden mukaisesti. Luvun 2.6.2 pohjalta määritetyt tavoitteet 
ohjaavat vision lisäksi toimintasuunnitelman laatimista.

36 Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisessa hyödynnetään uudella tavalla 
BSC-työkalua.
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Taloudellinen näkökulma
Mitä taloudellinen onnistuminen 
edellyttää ja mitä on tehtävä?
• Strategiset tavoitteet
• Mahdollistavat tekijät
• Kehitys- ja suoritusmittarit

Prosessien näkökulma
Missä prosesseissa onnistuminen on 
keskeistä ja mitä on tehtävä?
• Strategiset tavoitteet
• Mahdollistavat tekijät
• Kehitys- ja suoritusmittarit

Meijerin näkökulma
Mitä meijeri tarvitsee ja mitä se 
maitotilayrittäjältä edellyttää?
• Strategiset tavoitteet
• Mahdollistavat tekijät
• Kehitys- ja suoritusmittarit

Kehittämisen näkökulma
Mitä on opittava ja kehitettävä, 
jotta visio toteutuu?
• Strategiset tavoitteet
• Mahdollistavat tekijät
• Kehitys- ja suoritusmittarit
• Muutos- ja parannusaloitteet

VISIO: ”Saavutamme kannattavuustavoitteen. Meidät tunnistaa yritteliäästä, 
laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta sekä yhteistyöhalusta ja -kyvystä”.

TOIMINTASUUNNITELMA(T)

Kuvio L4.1. Toimintasuunnitelman laatimisen viitekehys 
(Ryhänen ym. 2019, 142).

Prosessien näkökulma
Millaisia prosesseja 
tarvitsemme lisä-
kannattavuuden 
saamiseksi?

Meijerin näkökulma
Miten toteutamme meijerin
asettamat tavoitteet?

Rakenna 
yhteistyöverkosto

• kehitä prosesseja
• lisää tuottavuutta
• vähennä hävikkiä

Taloudellinen näkökulma
Miten saamme 
lisäkannattavuutta?

Kehittämisen näkökulma 
Miten säilytämme kyvyn
kehittyä ja mitä 
osaamme
hyvin?

VISIO: ”Saavutamme kannattavuustavoitteen. Meidät tunnistaa yritteliäästä, 
laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta sekä yhteistyöhalusta ja -kyvystä”.

Automaation 
käyttö Digitalisoinnin 

hyödyntäminen

Noudata  laatu-
järjestelmää

Etsi uusia 
ideoita 

kotimaasta ja 
ulkomailta

Hanki osaavat 
kumppanit

Varmista 
uudistusten 

toteutuminen

Tuota E-luokan 
maitoa 

Kehitä 
kannattavasti

Meijeri määrittää 
laatuvaatimukset ja 

maidon hinnan

Osaaminen ja motivaatio
••  HHyyööddyynnnnää  
kkoouulluuttuussttaa

••  hhaannkkii  ttiieettooaa Yhteistyö ja 
vastuun jako

Benchmarking
- informaatio-

järjestelmä

Hyödynnä 
pitoisuus- ja 

laatuhinnoittelu

Keskity 
laadukkaaseen 

toimintaan

Optimoi 
tuotos / panos

Uusi 
teknologia

Kuvio L4.2. Esimerkki visiosta toimintasuunnitelmaksi 
(Ryhänen ym. 2019, 145).
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Kuviossa L4.3 on esitetty toimintasuunnitelmakehikko, johon 
voitte laatia omalle maitotilayrityksellenne toimintasuunnitel-
man. Siirtäkää aluksi visionne kehikon yläosaan, jotta se pysyy 
mielessänne. Toimintasuunnitelman laatimisen voitte aloittaa 
kehikon alaosasta ja edetä ylöspäin sitä mukaa, kun suunnittelu 
etenee. Vihreisiin ja valkoisiin laatikoihin voitte laatia omat syy-
seurausketjut, jotka parhaiten tukevat visionne saavuttamista. 
Nuolilla voitte kuvata syy-seuraussuhteet. Uuden toimintasuun-
nitelman pohjalta voitte valita tehtävien ja toimien tekijät, jakaa 
vastuut, päättää aikataulut ja huolehtia edistymisen seurannasta. 
Voitte käyttää esimerkkinä kuviota L4.2.

Taloudellinen 
näkökulma
Miten saamme 
lisäkannattavuutta?

Kehittämisen näkökulma 
Miten säilytämme 
kyvyn kehittyä ja 
mitä osaamme
hyvin?

Meijerin 
näkökulma
Miten toteutamme 
meijerin asettamat 
tavoitteet?

Prosessien 
näkökulma
Millaisia prosesseja 
tarvitsemme lisä-
kannattavuuden 
saamiseksi?

VISIO:

Meijeri määrittää 
laatuvaatimukset 
ja maidon hinnan

Kuvio L4.3. Esimerkkipohja omaa toimintasuunnitelmaa 
varten.
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Lisäksi kannattaa huomata, että meijerin näkökulma, taloudelli
nen näkökulma ja kehittämisen näkökulma vaikuttavat prosessien 
näkökulman tarkasteluun. Meijeri asettaa laatuvaatimukset ja 
hinnoittelee maidon. Toimintaympäristön muutoksiin ja uusien 
tuotantovälineiden hallinnan asettamiin haasteisiin on vastattava. 
Maitotilayrityksessä toimivat henkilöt voivat vaikuttaa omilla toimil-

-

laan prosessien tuloksellisuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen.
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LIITE 6. VOITON MAKSIMOINNIN PERUSTEET

Voiton maksimoinnin lähtökohtana on muuntaa tuotantoproses-
sissa panokset (x) tehokkaasti tuotoksiksi (y). Tuotantomahdol-
lisuuksien joukolla voidaan kuvaa kaikki toteutettavissa olevat 
panos-tuotosyhdistelmät, mikä antaa täydellisen kuvan maitoti-
layrityksen tuotantomahdollisuuksista. Taloudellisuusperiaatteen 
mukaan maitotilayrittäjä pyrkii tavoitteeseen mahdollisimman 
pienin uhrauksin. Tällöin tietty tuotos tuotetaan mahdollisimman 
pienellä panosmäärällä. Taloudellisuusperiaate toteutuu tuo-
tantomahdollisuuksien joukon rajapinnalla, jota kutsutaan tuo-
tantofunktioksi. Tuotantofunktio esittää maksimituotokset, jotka 
tietyllä panosmäärällä on saavutettavissa (ei tuhlata panoksia). 
Tuotantofunktio on voiton maksimointiongelman tekninen rajoite.

Kuviolla L6.1 havainnollistetaan tuotantofunktiota y = f(x) tuo-
tantomahdollisuuksien joukon T rajapintana. Pisteessä A tuo-
tantofunktio kuvaa suurimman mahdollisen vuosituotoksen y’, 
joka voidaan tuottaa rehun käyttömäärällä x’. Pisteet A, B ja C 
kuvaavat tehokasta tuotantoa. Piste E on tehoton eli siinä tuh-
lataan rehua, koska tuotantofunktion mukaista maitotuotosta ei 
saavuteta. Voittoa maksimoiva maitotilayrittäjä valitsee pisteen 
tuotantofunktiolta y = f(x), koska silloin ei tuhlata rehua ja kul-
lakin rehupanosmäärällä tuotetaan suurin tuotettavissa oleva 
maitotuotos. Piste D on mahdoton nykyisille lehmille nykyisessä 
navetassa. Esimerkiksi lehmiä jalostamalla piste D voi olla mah-
dollista saavuttaa.
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-

-

-

-

-
-

-

-

Kuvio L6.1. Tuotantomahdollisuuksien joukko T ja tuotan
tofunktio y = f(x). 

Kun tuotantofunktio tiedetään, voiton maksimi voidaan määrit
tää tuotantofunktiolta. Lisäksi tarvitaan tieto rehun ja maidon 
hinnoista. Maidontuotannossa vallitsee vähenevän lisätuotoksen 
laki. Kun rehun käyttöä kasvatetaan lisätuotos (MPP) vähenee. 
Esimerkiksi lypsylehmälle annettavan rehupanoksen määrää 
lisättäessä kilo kilolta kutakin lisättyä kiloa kohti saadaan edel
listä lisäystä pienempi tuotoksen lisäys.

Voittoa maksimoiva maitotilayrittäjä valitsee rehun käytön niin, 
että voitto maksimoituu. Voiton maksimi ratkaistaan lisäkus
tannus- ja lisätuottokäsitteiden avulla. Lisätuotto on yhtä kuin 
maidontuotantoon käytetyn rehupanosyksikön lisäyksen aikaan
saama tuoton lisäys. Lisäkustannus on yhtä kuin rehupanosyksi
kön lisäyksestä aiheutuva kustannuksen lisäys. Kun viimeisellä 
kustannuksen lisäyksellä (rehumäärän lisäyksellä) saadaan täs
mälleen sitä vastaava tuoton lisäys, on saavutettu voiton maksimi. 
Tällöin lisäkustannus on yhtä suuri kuin lisätuotto.

Hintavaihtelut muuttavat voiton maksimoivaa rehumäärää. Esi
merkiksi jos maidon hinta laskee, lisätuotto pienenee. Jos rehun 
hinta ei samalla muutu tai laskee suhteellisesti vähemmän, 
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kannattaa vähentää rehun käyttöä sen verran, että saavuttaa 
uuden voiton maksimin (lisätuotto on yhtä suuri kuin lisäkustan-
nus). Esimerkiksi jos rehun hinta laskee, lisäkustannus alenee, 
minkä seurauksena kannattaa lisätä rehun käyttöä siihen asti, 
että lisäkustannus on yhtä suuri kuin lisätuotto (maidon hinta ei 
laske tai laskee suhteellisesti vähemmän).

Kuvio L6.2 havainnollistaa voiton maksimointia. Voiton maksi-
moija toimii pisteessä A, missä lisätuotto (€) on yhtä suuri kuin 
lisäkustannus (€). Tällöin lisätuotos (kg) on yhtä suuri kuin rehun 
ja maidon hintasuhde (MPP = w’/p’). Esimerkiksi jos maidon hinta 
nousee p’:stä p*:en, rehun käyttöä kannattaa lisätä. Tällöin piste 
B kuvaa uutta hintasuhdetta w’/p* vastaavaa voiton maksimia. 
Esimerkiksi jos seuraavaksi rehun hinta laskee w’:stä w*:en, 
rehun käyttöä kannattaa edelleen lisätä, mikä nostaa maitotuo-
tosta. Tällöin siirrytään pisteestä B pisteeseen C, missä uutta 
hintasuhdetta w*/p* vastaava lisätuotto on yhtä suuri kuin lisä-
kustannus. Voittoa maksimoivan maitotilayrittäjän kannattaa 
tuottaa maksimituotos D ainoastaan, jos rehu on ilmaista, mikä 
ei ole käytännössä mahdollista (MPP = w/p = 0/p = 0).

Kuvio L6.2. Voiton maksimointi eri rehun ja maidon hinta-
suhteilla.
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LIITE 8.1. TEEMAHAASTATTELUJEN TEEMAT JA TOTEUTUS.

Käsikirja ja työkirja lähetettiin etukäteen. Pyydettiin tutustumaan. 
Jos on vaikeita kohtia, niin pyydettiin merkkaamaan ne tutus-
tuttaessa kirjoihin. Pyydettiin kokeilemaan työkirjan täyttämistä 
ja tallentamista. Haastattelukysymyksiä ei lähetetty etukäteen.

Teemakysymykset
1. Millaisia ajatuksia käsikirja herättää? 
2. Mitkä kohdat käsikirjassa ovat vaikeasti ymmärrettäviä? 
 - Jos on vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, käydään ne läpi 

kohta kohdalta
 - Miten selkeyttäisitte kyseisiä kohtia?
3. Miten koette kuvioiden havainnollistavan asiaa? 
 - Jos on vaikeasti ymmärrettäviä kuvioita, käydään ne läpi 
 - Miten selkeyttäisitte kyseisiä kuvioita?
4. Miten kehittäisitte käsikirjaa?
5. Millaisia ajatuksia työkirja herättää?
6. Miten koette työkirjan ohjeistuksen ymmärrettävyyden?
 - Käydään läpi kohdat, joissa kaivataan lisäohjeita
 - Mitä kehittäisitte ohjeistusta?
7. Miten käsikirja tukee työkirjan laadintaa (oman yritystoi-

minnan kehittämistä)?
8. Miten kehittäisitte työkirjaa?
9. Miten työkirjan täyttäminen ja tallentaminen sujuvat tekni-

sesti?  
10. Mikä on mielestänne paras tapa hyödyntää käsikirjaa ja 

työkirjaa (itsenäisesti käyttäen, pienryhmissä, asiantuntijan 
kanssa)? 

11. Miten käsikirja ja työkirja tukevat maitotilayrittäjää koko-
naisvaltaisessa johtamisessa?

12. Muita kommentteja? (vapaa sana)
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LIITE 8.2. TYÖPAJATYÖSKENTELYJEN TYÖJÄRJESTYS JA 
TEEMAT

Paikka:  Teams-kokoukset 
  22.12.2020 klo 11-14 Etelä-Pohjanmaa
  12.1.2021 klo 11-14 Muu Suomi
  22.1.2021 klo 11-14 Itä-Suomi

Ohjelma:  11.00 Avaus ja ajankohtaista.  
Olavi Koskimäki, Osuuskunta Maitosuomi /  
Mauri Penttilä, Maitovaltuuskunta / Ilpo Lukkari-
nen, Osuuskunta Maitosuomi

 11.15 Kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja 
työkirja. Matti Ryhänen

 - Keskustelu

 11.35 Maitotilayrityksen toiminnan kehittäminen. 
Timo Sipiläinen

 - Keskustelu

 11.55 Jaloittelutauko

 12.00 Työpajatyöskentely
 - Kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja työkirjan 

hyödyntäminen (etukäteen vastatun paperin 
pohjalta työskentely)

 - Margit Närvä ja Jyrki Rajakorpi kirjaavat 
työskentelyn tulokset

 13.30 Yhteenveto. Margit Närvä ja Jyrki Rajakorpi

 13.45 Loppusanat. Olavi Koskimäki.  
Osuuskunta Maitosuomi / Mauri Penttilä,  
Maitovaltuuskunta / Ilpo Lukkarinen,  
Osuuskunta Maitosuomi
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Teemat:
Millaisia ajatuksia käsi- ja työkirja Teissä herättävät?

Mitä hyötyä käsi- ja työkirjasta on/voi olla maitotilayrittäjälle?

Mikä on mielestänne paras tapa hyödyntää käsi- ja työkirjaa 
(esim. itsenäisesti käyttäen, pienryhmissä, asiantuntijan kanssa)?

Miten käsi- ja työkirjaa pitäisi/voisi mielestänne kehittää/parantaa?
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LIITE 8.3. TESTAUSKYSYMYKSET JA TYÖKIRJAN PILOTOINTI: 
OPISKELIJAT

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja 
työkirja.
1. Millaisia ajatuksia käsikirja herättää? 
2. Mitkä kohdat käsikirjassa ovat vaikeasti ymmärrettäviä? 
 - Jos on vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, käykää ne läpi koh-

ta kohdalta.
 - Miten selkeyttäisitte kyseisiä kohtia?
3. Miten koette käsikirjan kuvioiden havainnollistavan asiaa? 
 - Jos on vaikeasti ymmärrettäviä kuvioita, käykää ne läpi. 
 - Miten selkeyttäisitte kyseisiä kuvioita?
4. Millaisia ajatuksia työkirja herättää?
5. Miten koette työkirjan ohjeistuksen ymmärrettävyyden?
 - Käykää läpi kohdat, joissa kaivataan lisäohjeita.
 - Mitä kehittäisitte ohjeistusta?
6. Miten työkirjan täyttäminen ja tallentaminen sujuvat tekni-

sesti?  
7. Miten käsikirja tukee työkirjan laadintaa (oman yritystoi-

minnan kehittämistä)?
8. Mikä on mielestänne paras tapa hyödyntää käsi- ja työkirjaa 

(itsenäisesti käyttäen, pienryhmissä, asiantuntijan kanssa)? 
9. Miten käsikirja ja työkirja tukevat kokonaisvaltaista johta-

mista?
10. Muita kommentteja (vapaa sana)? 
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	1 KOKONAISVALTAINEN JOHTAMISTAPA
	Ryhänen, Matti & Närvä, Margit 
	1
	1

	Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki,etunimi.sukunimi@seamk.fi
	1 
	 

	1.1 Johdanto
	Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perustan muodostaa strategia, joka viedään käytännön toimiksi ja työtehtäviksi. Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla pitkän aikavälin tavoite pyritään saavuttamaan. Strategian laatiminen on tietoista ja tavoitteellista yritystoiminnan suunnittelua ja suunnan valitsemista pitkälle tulevaisuuteen. Onnistunut strategiavalinta ja sen toteuttaminen parantavat tuottavuutta ja kannattavuutta. 
	-
	-

	Maitotilayritysten johtamishaasteet kasvavat tulevaisuudessa. Toimintaympäristö, tuotantovälineet ja -menetelmät, maitotuotemarkkinat ja hallinnolliset päätökset muuttuvat sekä uutta tietoa tuotetaan jatkuvasti. Muutokset tuovat maitotilayritysten johtamiseen ja toimintaan kehittämistarpeita. Kehittämisessä onnistuminen edellyttää määrätietoista uuden tiedon ja osaamisen hankintaa, huolellista suunnittelua ja uusien tuotantovälineiden ja -menetelmien käyttöön ottamista. Maitotilayrittäminen on saatava kanna
	-
	-
	-

	Kirjallisesta suunnittelutyöstä on hyötyä, sillä se selkeyttää ajattelua ja parantaa johtamisvalmiuksia. Kaikki maitotilayrittäjät voivat hyötyä kokonaisvaltaisesta johtamisesta, olipa maitotilayritys sitten yhden yrittäjän, yrittäjäperheen tai ulkopuolisia työllistävä maitotilayritys. Pienimuotoisessakin yritystoiminnassa kirjoitetusta strategiasta on hyötyä, sillä strategiaprosessi itsessään lisää tietoisuutta, mahdollistaa uusien ajatusten synnyn ja antaa valmiuksia kehittää yritystoimintaa.
	-
	-
	-

	Tutkimusten mukaan parhaiten menestyvät maatalousyrittäjät hakevat uutta tietoa päätöstensä tueksi, millä on positiivinen vaikutus yritystoiminnan kehittämiseen, tuotantotoiminnan järjestämiseen ja kykyyn johtaa maatalousyritystä kannattavasti. Maitotilayrittäjä, joka johtaa määrätietoisesti, tekee perusteltuja päätöksiä ja toteuttaa päätöksensä käytännön toimissa, saavuttaa todennäköisimmin asettamansa tavoitteet. (vrt. mm. Nuthall 2011, 399.)
	-
	-

	1.2 Käsikirja kokonaisvaltaisen johtamisen tukena 
	Tässä käsikirjassa esitetään kokonaisvaltainen johtamistapa. Se auttaa maitotilayrittäjää yritystoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toimien toteuttamisessa. 
	-

	Käsikirjassa tarkastellaan maitotilayrityksen toimintaa kokonaisuutena. 
	Käsikirjassa tarkastellaan maitotilayrityksen toimintaa kokonaisuutena. 
	Käsikirjassa tarkastellaan maitotilayrityksen toimintaa kokonaisuutena. 
	1. 

	Käsikirja sisältää järjestelmällisen tavan edetä kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja valintojen teossa.
	2. 
	-

	Käsikirjan avulla voidaan kehittää maitotilayrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja päättää, mitä kehittämistoimia tehdään, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. 
	3. 

	Käsikirjan avulla perehdytään toimintaympäristöön ja toimintaympäristön muutoksiin.
	4. 

	Käsikirja auttaa tavoitteiden asettamisessa, vaihtoehtoisten toimintatapojen hakemisessa sekä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisessa. 
	5. 
	-

	Käsikirjan avulla maitotilayrittäjä voi viestiä selkeästi ajatuksistaan ja yritystoiminnan kehittämisestä kaikille sidosryhmille. 
	6. 
	-

	Käsikirja mahdollistaa strategisen ajattelun testaamisen etukäteen ennen kuin kehittämistoimet aloitetaan.
	7. 



	Jokainen maitotilayritys on voimavaroiltaan erilainen. Osaaminen, eläinaines ja pellon laatu ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka vaihtelevat maitotilayrityksittäin. Myös tavoitteissa on eroja. Maitotilayrittäjän on tärkeää löytää oma paras tapa harjoittaa yritystoimintaa. Käsikirja tukee myös asiantuntijoiden työtä, kun he auttavat maitotilayrittäjää kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja päätösten teossa. Vastuu päätöksistä on aina maitotilayrittäjällä, sillä hän kantaa vastuun päätöksiin liittyvistä riskeis
	-
	-

	1.3 Kokonaisvaltainen johtamisprosessi
	Käsikirjan sisältö perustuu ”Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon” –tutkimuksen ja tutkijaryhmän aiempien tutkimusten tuloksiin. Kokonaisvaltaisella johtamisella tarkoitetaan pitkän ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena, missä pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan lyhyen aikavälin johtamisella eli kaikki toiminta tähtää strategian toteuttamiseen. (mm. Ryhänen & Laitila 2012; 2014; Ryhänen & Närvä 2019.) Kokonaisvaltainen johtamisprosessi esitetään kuviossa 1.1.
	-
	-
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	Kuvio 1.1. Kokonaisvaltainen johtamisprosessi (Ryhänen ym. 2019, 163).
	I osa (Luvut 2 - 4) koostuu kolmesta toisiinsa liittyvistä osioista. Kuviossa 1.1 strategian laatiminen on esitetty sinisellä (osio A), toimintamallin laatiminen on esitetty punaisella (osio B) ja käytännön työtehtävien toteuttaminen vihreällä (osio C).
	-

	Osio A: strategian luominen (Kuvio 1.2).
	TOC
	a) Strateginen ajattelu ja nykytilan kuvaaminen muodostavat lähtökohdan strategian luomiselle. 
	-

	b) Tarkastellaan toimialaa ja toimintaympäristöä, haetaan tietoa toimintaympäristöstä, hahmotellaan tulevaisuutta ja ennakoidaan muutoksia (mahdollisesti yhdessä asiantuntijoiden kanssa). 
	-

	c) Tarkastellaan maitotilayrityksen resursseja ja resurssien saatavuutta. Maitotilayrittäjä pohtii osaamistaan suhteessa muihin maitotilayrittäjiin. 
	-

	d) Tarkastellaan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia hyödyntäen edellä kohdissa a, b ja c tuotettua tietoa.
	e) Muodostetaan visio, kirjataan arvot ja toiminta-ajatus, tehdään strategiset valinnat ja asetetaan tavoitteet.
	f) Tehdään strategiasuunnitelma vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
	-

	g) Päätetään, miten strategiasuunnitelma toteutetaan.
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	Kuvio 1.2. Strategian luominen.
	Kuvio 1.2. Strategian luominen.
	Osiota A hyödynnetään kaksivaiheisesti:
	Osiota A hyödynnetään kaksivaiheisesti:
	1) Luodaan alustava strategia, joka esitellään ja annetaan kaikille maitotilayrityksissä toimiville kommentoitavaksi. Strategian etuja, haittoja ja toimivuutta tarkastellaan osioita B ja C hyödyntäen. 
	1) Luodaan alustava strategia, joka esitellään ja annetaan kaikille maitotilayrityksissä toimiville kommentoitavaksi. Strategian etuja, haittoja ja toimivuutta tarkastellaan osioita B ja C hyödyntäen. 
	-
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	2) Täydennetään ja täsmennetään osio A niin, että uuteen strategiaan voidaan sitoutua. Sen jälkeen viimeistellään toimintamalli ja toimintasuunnitelma osioita B ja C hyödyntäen. Lopuksi toiminta sopeutetaan kokonaisuudeksi. 
	2) Täydennetään ja täsmennetään osio A niin, että uuteen strategiaan voidaan sitoutua. Sen jälkeen viimeistellään toimintamalli ja toimintasuunnitelma osioita B ja C hyödyntäen. Lopuksi toiminta sopeutetaan kokonaisuudeksi. 
	-

	Osio B: toimintamallin laatiminen (Kuvio 1.3).
	Osio B: toimintamallin laatiminen (Kuvio 1.3).
	a) Strategiasuunnitelma muunnetaan käytännön tehtäviksi.


	Figure

	Kuvio 1.3. Toimintamallin laatiminen.
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	Story
	TOC
	Toimintamalli laaditaan osion A pohjalta kaksivaiheisesti:
	1) Alustavan strategian pohjalta laaditaan toimintamalli (osio B), jonka perusteelta tehdään toimintasuunnitelma osiossa C. 
	1) Alustavan strategian pohjalta laaditaan toimintamalli (osio B), jonka perusteelta tehdään toimintasuunnitelma osiossa C. 
	2) Kun uusi strategia on lopullisesti hyväksytty osiossa A, viimeistellään osio B yhden mukaiseksi osion A kanssa. Sillä varmistetaan, että maitotilayritystä johdetaan kokonaisvaltaisesti uuden strategian mukaisesti.
	-



	Osio C: käytännön työtehtävien toteuttaminen (Kuvio 1.4).
	a) Toimintasuunnitelmassa esitetään selkeästi ja yksityiskohtaisesti käytänteet, työtehtävät, vuorovaikutus ja vastuut. Kun kaikki maitotilayrityksessä toimivat ovat osallistuneet strategian tekoon, se sitouttaa heidät siihen, mitä ollaan tekemässä, miten ja miksi. Lisäksi se auttaa heitä ymmärtämään tavoitteet, tehtävät ja vastuut strategian toteuttamisessa.
	-
	-
	-

	b) Päätetään käytännön töiden toteuttamisesta. Jätetään tilaa myös joustavuudelle, sillä kaikki ei käytännössä toteudu suunnitelman mukaan.
	TOCI
	Figure

	Kuvio 1.4. Operatiiviset tavoitteet, suunnittelu ja johtaminen strategiaa toteuttaen.
	-

	Osion B pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma kaksivaiheisesti:
	TOC
	1) Alustavan strategian (osio A) ja toimintamallin (osio B) pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma (osio C), jolla toimintamalli saatetaan käytännön työtehtäviksi. 


	2) Tämän jälkeen palataan osioon A, joissa strategia viimeistellään ja osioon B, jossa toimintamalli täsmennetään toteuttamaan uutta strategiaa. Lopuksi osio C saatetaan yhden mukaiseksi osion B toimintamallin kanssa. Näin varmistetaan, että maitotilayrityksessä käytännön työtehtävät tehdään uutta strategiaa toteuttaen.
	2) Tämän jälkeen palataan osioon A, joissa strategia viimeistellään ja osioon B, jossa toimintamalli täsmennetään toteuttamaan uutta strategiaa. Lopuksi osio C saatetaan yhden mukaiseksi osion B toimintamallin kanssa. Näin varmistetaan, että maitotilayrityksessä käytännön työtehtävät tehdään uutta strategiaa toteuttaen.
	2) Tämän jälkeen palataan osioon A, joissa strategia viimeistellään ja osioon B, jossa toimintamalli täsmennetään toteuttamaan uutta strategiaa. Lopuksi osio C saatetaan yhden mukaiseksi osion B toimintamallin kanssa. Näin varmistetaan, että maitotilayrityksessä käytännön työtehtävät tehdään uutta strategiaa toteuttaen.
	-
	-
	-
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	2.1 Johdanto
	Onnistunut strategia mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen. Strategian laatiminen on tietoista suunnittelua ja suunnan valitsemista muuttuvassa maailmassa. Maitotilayrittäjän on tiedettävä, mitä haluaa ja mihin pyrkii. Strategiatyöhön kuuluu maitotilayrityksen ulkoinen ja sisäinen tarkastelu, tavoitteiden asettaminen ja toimeenpano. Maitotilayrityksessä menestystekijöitä haetaan pääsääntöisesti tuottavuuden parantamisesta, maitolitran tuotantokustannuksen alentamisesta ja laadukkaasta toiminnasta. 
	-
	-

	Käsikirjan oheen on tuotettu erillinen työkirja, jota maitotilayrittäjä voi hyödyntää tarpeensa mukaan. Työkirjan hyödyntämisen toivotaan auttavan kokonaisvaltaisessa johtamisessa ja kannattavassa yritystoiminnassa. Tämän käsikirjan luvut 2 - 4 tukevat työkirjan tekoa. Työkirjan laatimisen laajuuteen ja syvyyteen vaikuttavat lähtökohdat, elämäntilanne ja yritystoiminnan kehittämistarve. Maitotilayrittäjä päättää, missä laajuudessa työkirjaa hyödyntää. 
	-

	2.2 Strateginen ajattelu
	Maitotilayrittäjän toimintaedellytyksiin vaikuttaa suuresti muutokset tulevaisuuden maitotuotemarkkinoilla, jotka ovat maailman laajuiset. Maitotilayrityksen strategiaa laadittaessa hyödyllistä on ennakoida laaja-alaisesti toimintaympäristön muutoksia. Strategisella ajattelulla maitotilayrittäjä muodostaa tavoitteellisen näkemyksen tulevaisuudesta. Keskeistä on kyky ajatella tulevaisuutta ja nähdä sinne (Mintzberg 1991, 21 - 22; Santalainen 2006, 22 - 28). Toimintaympäristön muutosten ennakointi, ennakkoluu
	-
	-
	-
	-

	Maitotilayrittäjän strateginen ajattelu voi tukea itsellistä yrittämistä, kumppanuussuhteiden hyödyntämistä, yhteistyöverkoston rakentamista tai urakointipalveluiden käyttöä. Lähiympäristö voi luoda mahdollisuuksia tai uhkia. Kilpailu pellosta ja osaavasta työvoimasta voi olla kovaa, mutta uusilla toimintatavoilla tätä uhkaa voi välttää. Osa kyläyhteisöistä antaa hyvät edellytykset maitotilayrittämisen kehittämiseen, kun taas toisissa hidastetaan, haitataan tai jopa pyritään estämään yritystoiminnan kehittä
	-
	-
	-
	-

	2.3 Nykytilan kuvaaminen
	Maitotilayrityksen nykyinen toiminta on lähtökohta kehittämiselle. Mitä paremmin maitotilayrittäjä tunnistaa ominaisuutensa, resurssinsa ja asemansa, sitä paremmin hän pystyy toimimaan, tekemään valintoja ja kehittämään yritystoimintaa. Strategiatyötä tarvitaan erityisesti, kun vastataan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Nykytilan kuvauksella saadaan käsitys yritystoiminnan kehittämisen lähtökohdista. 
	-
	-

	Piirros auttaa kokonaisuuden hahmottamista ja asiayhteyksien tunnistamista. Piirros nykytilasta muodostaa lähtökohdan maitotilayrityksen toiminnan kehittämiselle. Kuviossa 2.1 on esitetty esimerkkinä rakennekuva maitotilayrityksestä, jossa kaikki työt tehdään itse.
	-



	Millaisia muutoksia näette tapahtuvan maitoalalla 10 vuoden kuluessa?
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	Millaisia muutoksia näette tapahtuvan maitoalalla 10 vuoden kuluessa?
	Millaisia muutoksia näette tapahtuvan maitoalalla 10 vuoden kuluessa?
	Millaisia muutoksia näette tapahtuvan maitoalalla 10 vuoden kuluessa?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Koko maailma

	• 
	• 
	• 

	Eurooppa

	• 
	• 
	• 

	Suomi


	Millaisia muutoksia näette tapahtuvan lähiympäristössänne 10 vuoden kuluessa (pellon ja osaavan työvoiman saatavuus, uudet toimintatavat, yhteistyömahdollisuudet jne.)?
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Maakunta

	• 
	• 
	• 

	Kunta

	• 
	• 
	• 

	Lähiympäristö








	Seuraavilla kysymyksillä haetaan näkemystä nykytilasta eli ”missä nyt ollaan?”
	Seuraavilla kysymyksillä haetaan näkemystä nykytilasta eli ”missä nyt ollaan?”
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	Seuraavilla kysymyksillä haetaan näkemystä nykytilasta eli ”missä nyt ollaan?”
	Seuraavilla kysymyksillä haetaan näkemystä nykytilasta eli ”missä nyt ollaan?”
	• 
	• 
	• 
	• 

	Millaisessa toimintaympäristössä toimitte (luonnonolot, sijainti, kumppanit)?

	• 
	• 
	• 

	Mitkä tekijät ja asiat vaikuttavat menestymiseenne tällä hetkellä?

	• 
	• 
	• 

	Millaisia maitotilayrittäjiä olette suhteessa muihin maitotilayrittäjiin (”itsetutkiskelua” esimerkiksi koulutuksesta, osaamisesta, työkokemuksesta, iästä, terveydestä ja persoonallisuudesta). Miten ne vaikuttavat yrittämiseenne? 
	-
	-
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	Kuvio 2.1. Esimerkki maitotilayrityksen rakennekuvasta.
	Kuvio 2.1. Esimerkki maitotilayrityksen rakennekuvasta.
	Kuvio 2.1. Esimerkki maitotilayrityksen rakennekuvasta.

	2.4 Vaihtoehtoisten toimintatapojen kartoittaminen
	-

	Maitotilayrityksen toiminta voidaan järjestää monella tavalla. Maitotilayrittäjän kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden toiveet vaikuttavat valintoihin. Kun nykytila on kuvattu, kartoitetaan vaihtoehtoiset toimintatavat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten itse tekemistä, yhteistyötä, urakoitsijoiden hyödyntämistä ja muita mahdollisia toimintatapoja vertailemalla on mahdollista selvittää paras strategia maitotilayritykselle. Tulevaisuuden toimintatapa valitaan vasta, kun strategia on laadittu ja tuotantos
	Maitotilayrityksen toiminta voidaan järjestää monella tavalla. Maitotilayrittäjän kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden toiveet vaikuttavat valintoihin. Kun nykytila on kuvattu, kartoitetaan vaihtoehtoiset toimintatavat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten itse tekemistä, yhteistyötä, urakoitsijoiden hyödyntämistä ja muita mahdollisia toimintatapoja vertailemalla on mahdollista selvittää paras strategia maitotilayritykselle. Tulevaisuuden toimintatapa valitaan vasta, kun strategia on laadittu ja tuotantos
	-



	Esittäkää piirtämällä maitotilayrityksenne nykytila rakennekuvana. 
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	Esittäkää piirtämällä maitotilayrityksenne nykytila rakennekuvana. 
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	KyntöMaidon-tuotantoHoitoMaitotilayritys, jossa kaikki työt tehdään itseLypsyRehuohran viljelySäilörehun tuotantoHiehon kasvatusRuokintaMuokkausKylvöKorjuuKarhotusNiittoYksinkertaistettu rakennekuva auttaa hahmottamaan strategisia kysymyksiä. Tämän pohjalta voi pohtia, millainen rakennekuva on 5–10 vuoden kuluttua (esim. Kuvio 2.3)Jne.Puhtaana pitäminenRuokintaHoitoJne.Jne.Jne.
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	Kuvatkaa toiveenne ja kiinnostuksenne kohteet (Mitä te haluatte?).
	Kuvatkaa toiveenne ja kiinnostuksenne kohteet (Mitä te haluatte?).
	Kuvatkaa toiveenne ja kiinnostuksenne kohteet (Mitä te haluatte?).
	 

	•
	•
	•
	•

	Millaiset toimintatavat yleistyvät maitotilayrityksissä? 

	•
	•
	•

	Mitkä toimintatavat ovat maitotilayrityksessänne mahdollisia?

	•
	•
	•

	Mitä eri toimintatavat edellyttävät (riittävät resurssit, osaaminen, yhteistyöhalu ja/tai -kyky jne.)?
	 


	•
	•
	•

	Mitä haasteita uusien toimintatapojen käyttöön liittyy?


	Pohtikaa vaihtoehtoisiin toimintatapoihin liittyviä riskejä.
	•
	•
	•
	•

	Millainen halu ja kyky teillä on ottaa riskejä, jotka liittyvät uusiin toimintatapoihin.



	2.5 Tiedon hankinta
	Vankka tietopohja ja osaaminen auttavat maitotilayrityksen johtamista. Perusteltujen päätösten tekeminen edellyttää luotettavan tiedon hankintaa ja tulevaisuuden ennakointia. Järjestelmällinen tiedon hankkiminen ja sen perusteella johtaminen tuottaa yleensä paremman lopputulokseen kuin ”vaistonvarainen” toiminta. 
	Vankka tietopohja ja osaaminen auttavat maitotilayrityksen johtamista. Perusteltujen päätösten tekeminen edellyttää luotettavan tiedon hankintaa ja tulevaisuuden ennakointia. Järjestelmällinen tiedon hankkiminen ja sen perusteella johtaminen tuottaa yleensä paremman lopputulokseen kuin ”vaistonvarainen” toiminta. 
	-

	Päätöksentekohetki eli nykyhetki on menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Menneisyys ja nykyhetki on tunnettava ja tulevaisuutta on ennakoitava, sillä sinne pyritään. Nykyhetki onkin ponnahduslauta tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ennakoimalla saadaan tietoa tekijöistä ja asioista, jotka vaikuttavat toimialaan ja omaan maitotilayritykseen. Muutokset toimintaympäristössä tuovat mahdollisuuksia hyödynnettäväksi ja haasteita ratkaistavaksi. Kyky hahmottaa toimintaympäristöä ennakoivasti parantaa menestymisedelly
	-
	-
	-

	2.5.1 Toimintaympäristön tarkastelu
	Toimintaympäristö muodostuu lähiyhteisöstä, luonnonoloista, insti tutionaalisista ja yleistaloudellisista tekijöistä. Maitotilayrittäjä ei voi vaikuttaa luonnonoloihin ja toimintaympäristöönsäkin 
	-
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	Story
	TOC
	vain rajallisesti. Maitotilayrittämistä ohjataan esimerkiksi rakenne-, tuotanto- ja tukipolitiikan keinoin. Verotuksella, hankeavustuksilla ja lainoituksilla ohjataan maitotilayrittämistä. Ohjauskeinoilla vaikutetaan tuotantotapaan, tuotannon ympäristövaikutuksiin ja tuotteiden laatuvaatimuksiin. 
	-
	-
	-

	Toimintaympäristön tarkastelulla selvitetään ulkoisten tekijöiden vaikutusta maitotilayrittämiseen. Kun muutoksia tunnistetaan etukäteen ja niiden vaikutukset ymmärretään, muutoksiin voidaan varautua. Positiivisten tekijöiden hyödyntäminen ja negatiivisilta suojautuminen mahdollistuu, kun ollaan aktiivisia.
	1
	-
	-

	 Maitotilayrittäjä voi päätyä esimerkiksi seuraaviin lopputulemiin:
	 Maitotilayrittäjä voi päätyä esimerkiksi seuraaviin lopputulemiin:
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	 1. Markkinaohjautuvuus kasvaa ➞ paranna maitotilayrityksen toimintaedellytyksiä ja hae kustannusten alentamismahdollisuuksia.
	 2. Yrityskoon kasvattaminen tarpeen ➞ perusta yhteisyritys, kehitä yhteistyötä ja verkostoidu.
	 3. Osaamisen tarve kasvaa ➞ kouluttaudu ja hanki ulkopuolista lisäosaamista.
	 4. Valvonta ja siihen liittyvä paperityö kasvaa ➞ ulkoista osa ammattilaisille. 

	2.5.2 Tulevan kehityskulun ennakointi 
	Kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan tulevaisuutta, joten riskejä ja epävarmuutta on siedettävä. Mitä paremmin tulevaisuuteen varaudutaan, sitä vähemmän yllätytään. Yllättäväkään tapahtuma ei ole kaikille yhtä yllättävä. Tulevien tapahtumien ennakointi ei ole ennustamista vaan varautumista erilaisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin eli skenaarioihin. Tulevaisuuden kehityskulkuja voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavasti:
	-
	-
	3

	todennäköisimmin toteutuva tulevaisuuden kehityskulku,
	todennäköisimmin toteutuva tulevaisuuden kehityskulku,
	todennäköisimmin toteutuva tulevaisuuden kehityskulku,
	• 

	yritystoiminnan kannalta edullinen tulevaisuuden kehityskulku ja
	• 
	-

	yritystoiminnan kannalta epäedullinen tulevaisuuden kehityskulku.
	• 



	Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja voi ajatella pelinä, jossa toisena pelaajana on esimerkiksi poliittiset päättäjät, markkinat, sää ja pellosta kilpailevat maatalousyrittäjät. Ensimmäinen päätös vaikuttaa seuraavaan päätökseen. Päätöstä tehdessä ei tiedä, mitä vastustaja tekee seuraavaksi, mutta sitä voi ennakoida. Tärkeää on pohtia vaihtoehtoisia päätöksiä ja pyrkiä valitsemaan niin, että päätökset olisivat parhaita mahdollisista. 
	-

	Tulevaisuus on epävarma, mutta onnistumismahdollisuutta voi parantaa ennakoimalla. Esimerkiksi ennusteilla ja barometreilla voi hankkia tietoa tulevaisuuden ennakointiin. Vaihtoehtoisten tulevaisuuden kehityskulkujen tarkastelussa voi hyödyntää toimintaympäristön tarkastelusta saatua tietoa. Näin toimien voidaan tuottaa jopa 15 - 20 vuoden päähän ulottuvia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia. Tuloksia voi hyödyntää myös riskien tarkastelussa ja varasuunnitelmien laatimisessa.
	-



	 Työkaluksi valittiin PESTEL-analyysi. Strategiatyökaluihin voi tutustua mm. Vuorisen (2014) julkaisusta.
	 Työkaluksi valittiin PESTEL-analyysi. Strategiatyökaluihin voi tutustua mm. Vuorisen (2014) julkaisusta.
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	Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyntää asiantuntijoita.)
	Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyntää asiantuntijoita.)
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	Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyntää asiantuntijoita.)
	Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyntää asiantuntijoita.)
	Ennakoikaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pohtikaa vaikutuksia maitoalaan: (Tarpeen mukaan voi hyödyntää asiantuntijoita.)
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	MAATALOUSPOLIITTISET MUUTOSVOIMAT: (mm. maatalouspolitiikan uudistukset, ohjaustoimet, korvausten ja tukien muutokset, kaupan vapautus/esteet, rakennemuutos ja ”vihreiden arvojen” nousu). 

	• 
	• 
	• 

	TALOUDELLISET MUUTOSVOIMAT: (mm. hintavaihtelut, kuluttajien ostovoiman muutokset, korkojen vaihtelut, inflaation muutokset ja investointiedellytykset).
	-


	• 
	• 
	• 

	SOSIAALISET MUUTOSVOIMAT: (mm. tulojakauman muutokset, väestörakenteen muutos, asenteet, kulutustottumukset ja etniset tekijät).
	-


	• 
	• 
	• 

	TEKNOLOGISET MUUTOSVOIMAT: (mm. uudet tuotantovälineet, automatisoinnin kasvu, digitalisaatio ja ohjelmistosovellutukset).
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	EKOLOGIS-EETTISET MUUTOSVOIMAT: (mm. vastuullisuus ja hyvinvointi, ympäristön suojelu, lannankäsittelyn muutokset, energian käyttö, päästöjen vähentäminen, ilmaston muutokset ja eläinten hyvinvointimerkkien käyttöönotto).
	-


	• 
	• 
	• 

	LAINSÄÄDÄNNÖLLISET MUUTOSVOIMAT: (mm. kuluttaja-, tuoteturvallisuus, kilpailu- ja työvoimalainsäädäntö, kaavoitus, sopimukset, viljelyrajoitukset ja verotus).
	-



	Listatkaa muutosvoimat vaikuttavuuden mukaiseen järjestykseen. Arvioikaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja toteutumisaikaväliä. Pohtikaa vaihtoehtoja positiivisten muutosvoimien hyödyntämiseksi tai negatiivisilta suojautumiseksi. 
	-
	-
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	 Maatalousyrittämistä varten laadittuun esimerkkiin voi tutustua mm. Olsonin (2004, 308 - 314) julkaisusta.
	 Maatalousyrittämistä varten laadittuun esimerkkiin voi tutustua mm. Olsonin (2004, 308 - 314) julkaisusta.
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	Laatikaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joihin varaudutte. Keskittykää maitotilayrityksen toimintaan eniten vaikuttaviin tekijöihin. Miten toimitte, jos kyseinen tulevaisuuden kehityskulku toteutuu?
	Laatikaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joihin varaudutte. Keskittykää maitotilayrityksen toimintaan eniten vaikuttaviin tekijöihin. Miten toimitte, jos kyseinen tulevaisuuden kehityskulku toteutuu?
	Laatikaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joihin varaudutte. Keskittykää maitotilayrityksen toimintaan eniten vaikuttaviin tekijöihin. Miten toimitte, jos kyseinen tulevaisuuden kehityskulku toteutuu?
	-

	•
	•
	•
	•

	Todennäköisin tulevaisuuden kehityskulku:

	•
	•
	•

	Yritystoiminnan kannalta edullinen tulevaisuuden kehityskulku: 

	•
	•
	•

	Yritystoiminnan kannalta epäedullinen tulevaisuuden kehityskulku:



	2.5.3 Resurssien tarkastelu
	Resurssien tarkastelulla tunnistetaan maitotilayrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet ja se, mitä resursseja ja miten niitä käyttämällä saadaan eniten hyötyä. Yritystoiminta perustetaan vahvuuksille, sillä heikkoudet eivät ole menestyksen lähde. Parhaiten menestyneiltä voi oppia. Oppia kannattaa hakea myös ulkomailta ja muilta toimialoilta. Maitotilayrittäjä on tärkein resurssi. Hänen halunsa ja kykynsä toimia maitotilayrittäjänä sekä tietonsa, taitonsa ja osaamisensa vaikuttavat keskeisesti menestymise
	Resurssien tarkastelulla tunnistetaan maitotilayrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet ja se, mitä resursseja ja miten niitä käyttämällä saadaan eniten hyötyä. Yritystoiminta perustetaan vahvuuksille, sillä heikkoudet eivät ole menestyksen lähde. Parhaiten menestyneiltä voi oppia. Oppia kannattaa hakea myös ulkomailta ja muilta toimialoilta. Maitotilayrittäjä on tärkein resurssi. Hänen halunsa ja kykynsä toimia maitotilayrittäjänä sekä tietonsa, taitonsa ja osaamisensa vaikuttavat keskeisesti menestymise
	-
	-

	maitotilayrittäjät: esimerkiksi halu ja kyky toimia maitotilayrittäjinä, motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä oppimiskyky ja -halu,
	maitotilayrittäjät: esimerkiksi halu ja kyky toimia maitotilayrittäjinä, motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä oppimiskyky ja -halu,
	maitotilayrittäjät: esimerkiksi halu ja kyky toimia maitotilayrittäjinä, motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä oppimiskyky ja -halu,
	• 
	-

	fyysiset resurssit: esimerkiksi pelto, koneet, laitteet, rakennukset, eläimet ja tietojärjestelmät, 
	• 

	taloudelliset resurssit: esimerkiksi oma ja vieras pääoma sekä rahan riittävyys ja vakuudet ja 
	• 
	-

	henkilöresurssit: esimerkiksi työvoiman määrä ja laatu, työvoiman motivaatio, ammattitaito, osaaminen sekä oppimiskyky ja -halu. 
	• 
	-
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	yhteistyö: esimerkiksi kumppaneiden halu ja kyky toimia yhdessä, motivaatio, osaaminen, oppimiskyky sekä pellon hyödyntäminen, koneiden ja laitteiden suorituskyky ja laatu.
	yhteistyö: esimerkiksi kumppaneiden halu ja kyky toimia yhdessä, motivaatio, osaaminen, oppimiskyky sekä pellon hyödyntäminen, koneiden ja laitteiden suorituskyky ja laatu.
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	yhteistyö: esimerkiksi kumppaneiden halu ja kyky toimia yhdessä, motivaatio, osaaminen, oppimiskyky sekä pellon hyödyntäminen, koneiden ja laitteiden suorituskyky ja laatu.
	yhteistyö: esimerkiksi kumppaneiden halu ja kyky toimia yhdessä, motivaatio, osaaminen, oppimiskyky sekä pellon hyödyntäminen, koneiden ja laitteiden suorituskyky ja laatu.
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	Nykyiset resurssit ja taloudellinen tilanne vaikuttavat yritystoimintaan. Pitkäaikaista etua tuovia resursseja ovat esimerkiksi osaavat maitotilayrittäjät ja tuottavat pellot. Peltojen sijainti navetan lähellä on tärkeää sekä kustannus- että ilmasto- ja ympäristösyistä. Resurssit ovat hyödyllisiä vain, jos niiden hyödyntämisestä saadut tuotot ylittävät kustannukset. Pitkäaikaista etua saa ainoastaan, jos resurssia on vaikea korvata ja hankkia. Esimerkiksi osaamista ja kokemusta on vaikea kopioida. Myös osaa
	-
	-

	 Työpajoissa maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat korostivat maitotilayrittäjän itsearvioinnin tärkeyttä. Keskeisimmäksi asiaksi he tunnistivat halun toimia maitotilayrittäjänä. Lisäksi he painottivat osaamisen, tiedon ja taitojen merkitystä. Yksi maitotilayrittäjä kysyikin: ”kuka analysoi maitotilayrittäjää, sillä jos sen tekee itse, onko tulos liian ruusuinen”. Hyvä asiantuntija voisi kyseenalaistaa rakentavasti, mikä auttaisi parantamaan todellisuuskuvaa. Haasteena maitotilayrittäjät ja sidosryhm
	 Työpajoissa maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat korostivat maitotilayrittäjän itsearvioinnin tärkeyttä. Keskeisimmäksi asiaksi he tunnistivat halun toimia maitotilayrittäjänä. Lisäksi he painottivat osaamisen, tiedon ja taitojen merkitystä. Yksi maitotilayrittäjä kysyikin: ”kuka analysoi maitotilayrittäjää, sillä jos sen tekee itse, onko tulos liian ruusuinen”. Hyvä asiantuntija voisi kyseenalaistaa rakentavasti, mikä auttaisi parantamaan todellisuuskuvaa. Haasteena maitotilayrittäjät ja sidosryhm
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	 Ominaisuuksien tunnistaminen kuten menestymisenhalu, uutteruus, sitkeys, tunnollisuus, uskaliaisuus, maltillisuus, toisiin luottaminen, itsetunto, luovuus, sinnikkyys, stressin sieto, määrätietoisuus, halu ottaa riskejä, kyky hallita riskejä, kovuus, jne. Nämä tekijät vaikuttavat maitotilayrityksen toiminnan kehittämisedellytyksiin ja -mahdollisuuksiin, esimerkiksi erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Maitotilayrittämisessä tarvitaan aloitteellisuutta, jotta mahdollisuudet ja edellytykset voidaan hyödyn
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	2.5.4 Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkastelu 
	Hyvä johtaja käyttää vahvuuksia, vähentää heikkouksia, hyödyntää mahdollisuuksia ja välttää uhkia. Lähtökohta tarkastelulle on nykytila ja yritystoiminnan kehittämisedellytykset, mistä edellä on tuotettu tietoa toimintaympäristöä ja resursseja tarkastelemalla. Keskeistä on ajatella tulevaisuutta. Tarkastelu tehdään todennäköisimmän tulevaisuuden kehityskulun pohjalta. Muita tulevaisuuden kehityskulkuja tarkastellaan tarpeen mukaan. 
	-
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	Tarkastelussa selvitetään oman maitotilayrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä pohditaan, miten vahvuuksia voi hyödyntää ja heikkouksia vähentää, sekä selvitetään, millaiset maitotilayritykset ovat tulevaisuudessa vahvimmassa asemassa. Malli on esitetty taulukossa 2.1 ja käytännön esimerkki liitteessä 2.1. Niissä esitetään tekijät ja asiat, jotka vaikuttavat maitotilayrityksen menestymiseen. Maitotilayrittäjä voi vaikuttaa toimillaan vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa. Mahdollisuudet ja uhat tulevat maitotilay
	-
	-

	Taulukko 2.1. Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkastelu.
	-

	Taulukon 2.1 jokainen kohta tarkastellaan erikseen ja suhteessa muihin kohtiin. Määritetään toimet, joilla vältetään, lievennetään tai poistetaan heikkouksia tai muutetaan niitä vahvuuksiksi sekä miten käytetään vahvuuksia hyväksi ja miten niitä vahvistetaan. Lisäksi määritetään toimet, joilla mahdollisuudet varmistetaan ja hyödynnetään sekä uhkia kierretään, lievennetään tai poistetaan. Lopuksi tarkastellaan vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa mahdollisuuksiin ja uhkiin, mikä mahdollistaa nykytilanteen ja 
	-
	-



	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
	Listatkaa seuraavaan kehikkoon tärkeimmät resurssinne (sinne on laitettu muutamia resursseja esimerkiksi). Pohtikaa, tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna ja hyödynnättekö resurssia täysimääräisesti.
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	Tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna?
	Tuoko resurssi etua muihin maitotilayrittäjiin verrattuna?
	 


	Hyödynnetäänkö resurssia täysimääräisesti?
	Hyödynnetäänkö resurssia täysimääräisesti?
	 



	Maitotilayrittäjät:
	Maitotilayrittäjät:
	Maitotilayrittäjät:
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	yrittäjä 1
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	yrittäjä 2
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	Fyysiset:
	Fyysiset:
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	Henkilöresurssit:
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	Henkilöresurssit:
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	•
	•
	•

	verkosto 1

	•
	•
	•

	verkosto 2

	•
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	 Johdettu VRIO-mallista (Barney 2007; Ryhänen ym. 2019, 128 - 130) maitotilayrittämistä varten.
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	Millainen halu teillä on toimia maitotilayrittäjinä nyt ja tulevaisuudessa?
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	Millaisena koette kykynne toimia maitotilayrittäjinä suhteessa muihin maitotilayrittäjiin nyt ja tulevaisuudessa?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Mitkä ominaisuutenne maitotilayrittäjinä ovat hyödyksi tai haitaksi?
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	• 
	• 
	• 

	Millainen on kykynne omaksua uusia ajatuksia ja toimintatapoja?


	Mitkä resurssit tuovat maitotilayrityksellenne etua?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Millä toimilla ne on saatu etua tuoviksi? 

	• 
	• 
	• 

	Mitkä etua tuovat resurssit ovat vaikeasti korvattavissa?

	• 
	• 
	• 

	Miten resurssien hyödyntämistä voi parantaa?


	Millaisena resurssina näette lähiympäristön (mm. tilusjärjestelyt kuten peltojen rakenteen ja muodon parantaminen sekä lohkokoon kasvattaminen)?
	Millaisena resurssina näette yhteistyön?






	Strategiakirjallisuudessa se tunnetaan SWOT-analyysina.
	Strategiakirjallisuudessa se tunnetaan SWOT-analyysina.
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	Vahvuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 
	Vahvuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 
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	Vahvuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 
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	Vahvuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 
	Vahvuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Maitotilayrityksen sisäiset vahvuudet.

	• 
	• 
	• 

	Millä resursseilla saadaan etua?

	• 
	• 
	• 

	Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään. 



	Heikkoudet: Negatiiviset tekijät, jotka estävät menestymistä.
	Heikkoudet: Negatiiviset tekijät, jotka estävät menestymistä.
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Maitotilayrityksen sisäiset heikkoudet.

	• 
	• 
	• 

	Miten ne muutetaan vahvuuksiksi?  

	• 
	• 
	• 

	Negatiiviset tekijät, jotka estävät menestymästä. 




	Mahdollisuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään tulevaisuudessa. 
	Mahdollisuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään tulevaisuudessa. 
	Mahdollisuudet: Positiiviset tekijät, jotka auttavat menestymään tulevaisuudessa. 
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Ennakointi, hyödyntäminen

	• 
	• 
	• 

	Miten toimintaympäristön mahdollisuudet hyödynnetään?

	• 
	• 
	• 

	Tekijät, joiden hyväksikäyttö auttaa menestymään. 



	Uhat: Negatiiviset tekijät, jotka vaikeuttavat menestymistä tulevaisuudessa.
	Uhat: Negatiiviset tekijät, jotka vaikeuttavat menestymistä tulevaisuudessa.
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Ennakointi, suojautuminen

	• 
	• 
	• 

	Miten toimintaympäristön uhat muutetaan mahdollisuuksiksi?

	• 
	• 
	• 

	Tekijät, joiden vaikutuksesta menestyminen voi vaikeutua. 
	-









	Kootkaa seuraavaan kehikkoon maitotilayrityksenne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Voitte käyttää apunanne liitteen 2.1 esimerkkiä.
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	Kootkaa seuraavaan kehikkoon maitotilayrityksenne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Voitte käyttää apunanne liitteen 2.1 esimerkkiä.
	Vahvuudet 
	Vahvuudet 
	Vahvuudet 
	Vahvuudet 
	Vahvuudet 
	Vahvuudet 

	Heikkoudet 
	Heikkoudet 


	Mahdollisuudet 
	Mahdollisuudet 
	Mahdollisuudet 

	Uhat
	Uhat





	Hyödyntäkää vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tarkastelussa taulukkoa 2.1. Pohtikaa, miten kutakin vahvuutta hyödynnätte ja vahvistatte, kutakin heikkoutta vältätte, lievennätte tai poistatte, kutakin mahdollisuutta hyödynnätte sekä kutakin uhkaa kierrätte, lievennätte tai poistatte (käytännön esimerkki on esitetty liitteessä 2.1). 
	Tarkastelkaa vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa mahdollisuuksiin ja uhkiin vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Miten hyödynnätte parhaiten vahvuuksianne suhteessa toimintaympäristön antamiin mahdollisuuksiin eli hyödynnätte menestystekijät?
	-


	• 
	• 
	• 

	Miten hallitsette uhkia vahvuuksienne avulla, eli otatte uhat hallintaan?

	• 
	• 
	• 

	Miten kykenette vähentämään heikkouksianne suhteessa toimintaympäristön antamiin mahdollisuuksiin eli muutatte heikkoudet vahvuuksiksi?

	• 
	• 
	• 

	Miten varaudutte mahdollisiin heikkouksien ja uhkien yhdessä tuomiin haasteisiin eli suojaudutte kriisitilanteelta?
	-



	Pk-yrityksissä kriisitilanteen strategiasuunnitelma otetaan käyttöön, kun tilanne niin vaatii. Navetoiden kestoaika on pitkä, jopa 20 - 30 vuotta, joten maitotilayrittäjän on varauduttava navettainvestoinnissaan myös kriisitilanteiden varalle. 







	tekstiti楳楴楬慮瑥敮瑲慴敧楡獵畮湩瑥汭愠潴整慡渠毤祴瓶Ⱐ歵渠瑩污湮攠湩楮⁶慡瑩椮⁎慶整潩摥渠步獴潡楫愠潮⁰楴毤Ⱐ橯灡′〠ⴠ㌰⁶畯瑴愬潴敮慩瑯瑩污祲楴瓤櫤渠潮⁶慲慵摵瑴慶愠湡癥瑴慩湶敳瑯楮湩獳慡渠浹物楳楴楬慮瑥楤敮⁶慲慬汥⸠t攠獥毤畴慫楮⁵桫慡楥牲瑥Ⱐ汩敶敮滤瑴攠瑡椠灯楳瑡瑴攠⡫瓤湮獩浥牫歩渠敳楴整瑹楩瑴敥獳㈮ㄩ⸠e瓤Ⱐ汩敶敮湥瓤⁴慩⁰潩獴整慡渮⁌潰畫獩⁴慲歡獴敬污慮⁶慨癵畫獩愠橡敩歫潵歳楡畨瑥敳獡慨摯汬楳畵歳楩渠橡⁵桫楩測楫浡桤潬汩獴慡祫祴楬慮瑥敮愠
	2.6 Maitotilayrittäjän tahtotila
	2.6 Maitotilayrittäjän tahtotila
	Ongelmat voivat johtua siitä, että ei ole selkeästi määritetty, mitä maitotilayrittämisellä tavoitellaan. Siksi onkin erityisen tärkeä päättää, mitä tavoittelee ja kirjoittaa päätös näkyville tahtotilana: ”mitä maitotilayritykseltä haluan ja minkä verran haluan sen tuottavan rahaa (voittoa)”. Maitotilayrittäjän tahtotila muodostaakin lähtökohdan vision ja toiminta-ajatuksen määrittämiselle. Se antaa raamit kaikelle muulle toiminnalle. 
	Ongelmat voivat johtua siitä, että ei ole selkeästi määritetty, mitä maitotilayrittämisellä tavoitellaan. Siksi onkin erityisen tärkeä päättää, mitä tavoittelee ja kirjoittaa päätös näkyville tahtotilana: ”mitä maitotilayritykseltä haluan ja minkä verran haluan sen tuottavan rahaa (voittoa)”. Maitotilayrittäjän tahtotila muodostaakin lähtökohdan vision ja toiminta-ajatuksen määrittämiselle. Se antaa raamit kaikelle muulle toiminnalle. 
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	2.6.1 Arvot, visio ja toiminta-ajatus 
	Yritystoiminnan perustan määrittää arvot, visio ja toiminta-ajatus. Arvot vaikuttavat valintoihin. Kun tahtotila tiedetään, määritetään visio ja toiminta-ajatus. Luvun 2.5 tuloksia voi hyödyntää vision ja toiminta-ajatuksen määrittämisessä, ja antamaan vastauksia mm. kysymyksiin, mitä tavoitellaan, mitä töitä tehdään itse, mitä yhteistyönä ja mitä ulkoistetaan. 
	Arvoilla kuvataan, miten maitotilayrityksessä toimitaan. Arvot vaikuttavat tavoitteisiin sekä tuotantotapaan ja -menetelmiin. Maitotilayrittäjillä, kuten ihmisillä yleensä, on erilaisia arvoja. Osa käyttää kaikkia sallittuja keinoja, osa toimii luonnonmukaisesti ja osa toimii jonkin filosofian pohjalta. Yhteinen arvopohja on tärkeä, sillä se sitouttaa yhteiseen tekemiseen. 
	-

	Visiolla esitetään selkeä tulevaisuuden kuva, jonka maitotilayrittäjä tahtoo toteuttaa. Sillä kerrotaan, millaista menestystä 
	-



	Kirjoittakaa tahtotilanne: mitä haluatte maitotilayritykseltänne ja millaisen taloudellisen tuloksen haluatte saavuttaa.
	Kirjoittakaa tahtotilanne: mitä haluatte maitotilayritykseltänne ja millaisen taloudellisen tuloksen haluatte saavuttaa.


	 Maitotilayrittäjät eivät olleet yleensä tehneet kirjallista strategiaa ja selkeästi määrittäneet, mitä he yritykseltään haluavat (mm. Ryhänen & Laitila 2012; 2014, Ryhänen & Närvä 2019).
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	tavoitellaan esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Se antaa suunnan toimille, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja auttaa keskittymään keskeisiin asioihin.
	tavoitellaan esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Se antaa suunnan toimille, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja auttaa keskittymään keskeisiin asioihin.
	tavoitellaan esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Se antaa suunnan toimille, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja auttaa keskittymään keskeisiin asioihin.
	Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen: Miksi haluamme olla maito tilayrittäjiä? Lisäksi se vastaa kysymykseen, mitä tuotannonhaaroja ja toimintoja maitotilayrityksen toimintaan sisällytetään. Sitä täsmennetään osaamisen, meijerin tarpeiden, maatalouspoliittisten muutosvoimien ja muiden seikkojen perusteella.
	-
	-
	-

	2.6.2 Tavoitteet
	Tavoitteilla kerrotaan, mitä halutaan saavuttaa. Tavoite voi olla esimerkiksi kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden parantaminen, tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen, resurssien uudelleen kohdentaminen ja toiminnan laadun kehittäminen. Tavoitteet ovat vertailutaso, johon pyritään. Tavoitteiden on oltava mitattavia, jotta voidaan selvittää, miten niiden saavuttamisessa onnistutaan. Tavoitteet on jaettu liitteessä 2.3 strategisiin, taloudellisiin ja kehittämistavoitteisiin. Liitteen jakoa kanna
	-
	-
	-



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	KUVATKAA ARVONNE, jotka ohjaavat toimintaanne. (Ne ovat pysyviä periaatteita, joiden mukaan toimitte. Niitä ei kyseenalaisteta, ei ainakaan kovin usein).

	• 
	• 
	• 

	LAATIKAA VISIO. Esittäkää näkemyksenne tulevaisuuden toimintaympäristön kuvasta (vähintään 10 vuotta) ja millaisena näette maitotilayrityksenne tässä ympäristössä. Perustakaa se arvoihinne, mikä sitouttaa ja luo merkitystä. (Visioikaa hyötynäkökulmasta: mm. toimintatapa ja yrityskoko, sillä ne ohjaavat toimintaa ja antavat sopivan haasteen. Kaikki tekeminen vaikuttaa tulevaisuuteen.)

	• 
	• 
	• 

	ESITTÄKÄÄ TOIMINTA-AJATUS. Kuvatkaa, mille toimintanne rakennatte ja miksi olette maitotilayrittäjä. Se ohjaa tavoitteelliseen toimintaan.
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	Määrittäkää haasteelliset, toteutettavissa ja mitattavissa olevat tavoitteet sekä laatikaa aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle.
	Määrittäkää haasteelliset, toteutettavissa ja mitattavissa olevat tavoitteet sekä laatikaa aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle.
	Määrittäkää haasteelliset, toteutettavissa ja mitattavissa olevat tavoitteet sekä laatikaa aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle.
	2.6.3 Strategiasuunnitelma ja -valinnat
	Strategia on käytännön tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia vastaa kysymykseen, mitä on tehtävä, jotta visio ja tavoitteet saavutetaan. Strategia antaa yritystoiminnalle suunnan ja auttaa laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Strategiasuunnitelma muodostuu valinnoista. Liitteen 2.2 esimerkkiä voi hyödyntää valintojen teossa. On myös huolehdittava, että jokainen maitotilayrityksessä toimiva edistää jokapäiväisissä käytännön töissä strategian toteutumista omalla työllään. 
	-
	-
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	Tärkeää on selvittää, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä, mihin panostetaan ja mistä luovutaan. Reitin/polun kuvaaminen, miten visio ja tavoitteet saavutetaan, auttaa suunnitelman laatimisessa. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Millä tavalla ja millä keinolla toteutatte visionne (toimintatavan valinta)?

	• 
	• 
	• 

	Mihin panostatte ja mistä luovutte?

	• 
	• 
	• 

	Missä järjestyksessä etenette vision toteuttamisessa? 

	• 
	• 
	• 

	Arvioikaa toteutusaikataulu.
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	Kuviossa 2.2 on esitetty esimerkki strategiasuunnitelmasta. 
	Kuviossa 2.2 on esitetty esimerkki strategiasuunnitelmasta. 
	Kuviossa 2.2 on esitetty esimerkki strategiasuunnitelmasta. 
	Kuvion vasemmassa laidassa on kuvattu yritystoimintaan vaikuttavat tekijät, joihin maitotilayrittäjä voi vaikuttaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Maitotilayrittäjä voi päättää resurssien käytön, tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. Hintataso, sääolot ja toimintaympäristö ovat ulkoa annettuja. Kuvion keskellä vihreällä pohjalla on esitetty maitotilayrityksen toimintatapa, missä viivoilla on kuvattu materiaali-, palvelu- ja tietovirtoja. Tuotokset on esitetty kuvion oikeassa laidassa. Meijeri päättää maidon hinnoi
	-
	-
	9
	-

	PeltoRakennuksetKoneet, laitteetEläimetTyönmääräPääomapanosRehut ym.Muut panoksetHintatasoToimintaympäristöSää MaitoVälitysvasikatLehmänlihaYhteistyöVerkostotUrakoitsijatKuljetus, tuotteiden jalostus ja markkinointi ulkoistettu meijerille ja teurastamolleSäilörehun tuotanto yhteistyönäRehuviljan tuotanto ulkoistettuYhteistyö ja yhteistyöverkostot Hiehojen kasvatusulkoistettuErikoistunut uudistushiehojen kasvattaja•Huolto ja kunnossapito kilpailutetaan.•Palkataan osaavaa työvoimaa ja tehdään yhteistyötä.Maid
	Kuvio 2.2. Esimerkki maitotilayrityksen strategiasuunnitelman kokonaiskuvauksesta. 
	-

	Uusi toimintatapa kiteytetään rakennekuvapiirrokseksi (Kuvio 2.3), mikä auttaa muutostarpeiden hahmottamisessa, kun nykytilasta (Kuvio 2.1) siirrytään tulevaisuuden tavoitetilaan. Uusi strategia toteutetaan kehittämisprojektina, mikä esitetään luvussa 5. Ennen toteutusta kannattaa laatia tuotantosuunnitelma (Luku 6), joka tuottaa tietoa uuden strategian toteuttamisen kannattavuusedellytyksistä.
	-
	-



	 Meijerit asettavat vaatimukset maidolle ja sen tuotantotavalle, joten maitotilayrittäjä ei voi omaehtoisesti erilaistaa meijeriin toimittamaansa maitoa ja hakea siten lisähintaa. Maitotilayrittäjä voi päättää ainoastaan meijerin antamissa raameissa, miten ja millaista maitoa tuottaa olipa se tavanomaista tai luomua. Tällöinkin maitotilayrittäjä on hinnanottajan asemassa eli hän ei voi vaikuttaa hintatasoon. Jos maitotilayrittäjä jatkojalostaa maitoaan ja markkinoi jalostamiaan tuotteita, hän voi erilaistam
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	 Muita perus- ja selviytymisstrategioita erilaisissa maatalousyrityksissä voi olla esimerkiksi:
	• erilaistaminen, jolla tuote saadaan jollakin tapaa ainutlaatuiseksi,
	• erikoistuminen kapeille markkinoille,
	• kasvu, jolla tavoitellaan mittakaavaetuja ja alhaisia kustannuksia litraa tai kiloa kohti,
	• mahdollisuuksien etsiminen, mm. erikoistuotteilla tavoitellaan lisäarvoa,
	• suojautuminen, jolla ylläpidetään ja suojataan omaa asemaa,
	• kustannusten leikkaaminen, jolloin tavoitteet ja aikataulut laitetaan uusiksi ja
	• reagoiminen, kun ei kyetä luomaan etua (vaarana yrityskuolema).

	Laatikaa uuden strategian mukainen kuvaus maitotila-yrityksenne toiminnasta. Voitte käyttää tarvittaessa esimerkkinä kuviota 2.2. 
	Laatikaa uuden strategian mukainen kuvaus maitotila-yrityksenne toiminnasta. Voitte käyttää tarvittaessa esimerkkinä kuviota 2.2. 
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	Laatikaa uuden strategian mukainen kuvaus maitotila-yrityksenne toiminnasta. Voitte käyttää tarvittaessa esimerkkinä kuviota 2.2. 
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	Kuvio 2.3. Esimerkki maitotilayrityksen tulevaisuuden 
	Kuvio 2.3. Esimerkki maitotilayrityksen tulevaisuuden 
	rakennekuvasta.


	Pohtikaa, millaiseksi uusi yrityskokonaisuus muodostetaan. Näkemyksenne voitte hahmottaa rakennekuvana. Pohtikaa alustavasti, miten toteutatte toimintatavan muutoksen?
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	Pohtikaa, millaiseksi uusi yrityskokonaisuus muodostetaan. Näkemyksenne voitte hahmottaa rakennekuvana. Pohtikaa alustavasti, miten toteutatte toimintatavan muutoksen?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Yritystoiminnan kehittäminen (investoinnit, tuotantoprosessit jne.),

	• 
	• 
	• 

	Uusien tuotantovälineiden käyttöön ottaminen (mitä itse, mitä yhdessä),

	• 
	• 
	• 

	Osaamisen hankkiminen (mitä itse, mitä yhdessä, miten muutoin) ja

	• 
	• 
	• 

	Vaikutukset sidosryhmiin jne.









	2.7 Tulosten seuraaminen, ylläpito ja uudistaminen
	 

	Kokonaisvaltaisen johtamisprosessin toteuttamista seurataan. On tiedostettava, että uusittu strategia tuottaa tuloksia pitkällä 
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	aikavälillä. Siksi strategian toteuttamisen onnistumista seurataan ajassa. Välitavoitteita asettamalla saadaan tietoa, miten strategian uudistamisessa ollaan onnistumassa. Lisäksi ennakoidaan muutoksia. Kokonaisvaltaista johtamista varten tarvitaan palautejärjestelmä, joka tuottaa säännöllistä ja luotettavaa tietoa seuraavasti:
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	aikavälillä. Siksi strategian toteuttamisen onnistumista seurataan ajassa. Välitavoitteita asettamalla saadaan tietoa, miten strategian uudistamisessa ollaan onnistumassa. Lisäksi ennakoidaan muutoksia. Kokonaisvaltaista johtamista varten tarvitaan palautejärjestelmä, joka tuottaa säännöllistä ja luotettavaa tietoa seuraavasti:
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	1. Päivitetään ympäristö- ja resurssinäkymät sekä tulevaisuuskuva.
	1. Päivitetään ympäristö- ja resurssinäkymät sekä tulevaisuuskuva.
	1. Päivitetään ympäristö- ja resurssinäkymät sekä tulevaisuuskuva.
	-

	2. Selvitetään, saavutetaanko tulokset.
	3. Pohditaan, onko toimittu vision, arvojen ja toiminta-ajatuksen mukaisesti.
	-

	4. Pohditaan, ovatko strategiset tavoitteet oikeat ja miten ne ovat ohjanneet toimintaa.
	5. Selvitetään, miten tuotantotoiminnassa on onnistuttu ja voiko sitä kehittää. 
	6. Selvitetään, miten työtehtävissä on onnistuttu, ja onko tavoitteet saavutettu. 
	7. Pohditaan, onko riskien hallinta ajan tasalla.
	8. Selvitetään, miten hyvin johtaminen on kokonaisuutena onnistunut.
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	3.1 Johdanto
	Kokonaisvaltaisen johtamisen keskeisin tehtävä on vision ja strategian toteuttaminen sekä tavoitteiden saavuttaminen. Strategian laatiminen ei takaa menestystä, jos strategiaa ei onnistuta toteuttamaan käytännön työtehtävissä. Siksi onkin erityisen tärkeää saattaa strategia muotoon, jonka maitotilayrityksessä toimivat ymmärtävät samalla tavalla ja toimivat sen mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimintamallia, jolla strategian toteutus viestitään kaikille maitotilayrityksessä toimiville.
	-
	-
	-
	-

	3.2 Toimintamallin laatiminen
	Toimintamallilla viestitään strategian vienti käytäntöön. Kannattavuuden parantamisessa keskeinen tavoite on maitolitran tuotantokustannuksen alentaminen. Keskeisiä keinoja ovat uusien tuotantovälineiden ja -menetelmien käyttöön ottaminen, tuotantovälineiden käytön tehostaminen ja kokoetujen hyödyntäminen. Talouden lainalaisuuksien tunteminen auttaa optimaalisen maitomäärän ja optimaalisten panosmäärien valinnassa (ks. Ryhänen & Sipiläinen 2018). Toimintamallin laatimisessa edetään seuraavasti:
	-
	-
	-
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	1. Esitetään halutut lopputulokset (kannattavuuden parantaminen), joiden saavuttaminen määrittää vaatimustasot toimintamallin muille vaiheille. 
	1. Esitetään halutut lopputulokset (kannattavuuden parantaminen), joiden saavuttaminen määrittää vaatimustasot toimintamallin muille vaiheille. 
	1. Esitetään halutut lopputulokset (kannattavuuden parantaminen), joiden saavuttaminen määrittää vaatimustasot toimintamallin muille vaiheille. 
	-

	2. Tunnistetaan tekijät, joilla halutut lopputulokset (kannattavuuden parantaminen) saavutetaan ja millaista toimintaa lopputulosten saavuttaminen edellyttää. 
	-
	-

	3. Selvitetään, mitä toteuttaminen käytännössä vaatii ja mitkä konkreettiset toimet mahdollistavat haluttujen tulosten (kannattavuuden parantaminen) saavuttamisen.
	4. Havainnoidaan uusia kehittämistarpeen synnyttäjiä.


	Kuviossa 3.1 on esitetty esimerkki toimintamallin laatimisesta, joka etenee alhaalta ylöspäin. Syy-seurausketju (halutut lopputulokset, kannattavuutta parantavat tekijät, mahdollistavat tekijät ja kehittämistarpeen synnyttäjät) on esitetty sinisillä nuolilla. Ruskealla laatikolla on kuvattu tekijät, jotka ovat tuoneet tarpeen uusia strategia. Kehittämistarpeen synnyttäjiin on vastattava, mahdollistavat tekijät on hankittava ja kannattavuutta parantavat tekijät on hyödynnettävä, jotta haluttu lopputulos on m
	-
	-



	Toimintamallin toteuttaminen etenee vastakkaisessa järjestyksessä kuin sen laatiminen.
	Toimintamallin toteuttaminen etenee vastakkaisessa järjestyksessä kuin sen laatiminen.
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	Kuvio 3.1. Esimerkki toimintamallin laatimisesta ja kehitysmittareista. 
	Kuvio 3.1. Esimerkki toimintamallin laatimisesta ja kehitysmittareista. 
	-

	Kuvion 3.1 esimerkissä kannattavuutta parantaviksi tekijöiksi on määritetty tuottavuuslisäys, tehokkuusparannus, prosessien toimivuuden lisäys ja kustannusten lasku maitolitraa kohti. Jotta kannattavuutta voi parantaa, tarvitaan mahdollistavat tekijät. Siksi on selvitetty toimet ja asiat, joilla mahdollistetaan kannattavuuden (haluttu lopputulos) saavuttaminen. Musta nuoli kuvaa kehittämistarpeen synnyttäjien ja haluttujen lopputulosten välistä yhteyttä.
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	3.3 Kehitysmittareiden valinta
	3.3 Kehitysmittareiden valinta
	3.3 Kehitysmittareiden valinta
	Kehitysmittareiden valintaa ohjaa strategia. Kehitysmittarit valitaan ennen tavoitteiden asettamista. Mittaus tehdään tavoitteiden asettamisen jälkeen. Esimerkiksi säilörehun tuotannon kehitysmittariksi voi valita säilörehun tuotantokustannuksen, €/1000 kg ka. Kehitysmittarille asetetaan tavoitetaso kuten esimerkiksi alle 150 €/1000 kg ka, jonka saavuttamista seurataan mittaamalla.
	-
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	Kuvion 3.1 esimerkissä vihreiden laatikoiden tekijöitä mitataan sinisten laatikoiden kehitysmittareilla. Kehitysmittarit esitetään samassa järjestyksessä kuin mitattavat asiat. Taloudelliset kehitysmittarit (esimerkiksi lopputulokset, kannattavuutta parantavat tekijät) liittyvät yleensä määrien, kannattavuuden, panosten käytön tehokkuuden ja tuotosmuutosten kuvaamiseen. Suhdelukuja kannattaa käyttää, sillä ne suhteuttavat tuotoksen tekijään, kuten esimerkiksi voitto/tekijä. Kehitysmittareille asetetaan tavo
	-
	-
	-
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	Tuloksia kuvaavia kehitysmittareita ovat esimerkiksi määrät, tuottavuus ja kannattavuus. Suhdelukuja, kuten maitomäärä työtuntia kohti, voi käyttää kehitysmittareina. Maitotilayrittäjä pystyy vaikuttamaan sekä maidon että työtuntien määrään. Kuvion 3.1 esimerkin lopputuloksia kuvaavan laatikon kehitysmittareiksi on valittu kannattavuuskerroin, pääoman tuottoprosentti ja omavaraisuusaste. Kustannukset maitolitraa kohti, lehmien jalostus, (esim. maidon pitoisuudet, lehmien kestävyys) ja säilörehun laatu (esim
	Tuloksia kuvaavia kehitysmittareita ovat esimerkiksi määrät, tuottavuus ja kannattavuus. Suhdelukuja, kuten maitomäärä työtuntia kohti, voi käyttää kehitysmittareina. Maitotilayrittäjä pystyy vaikuttamaan sekä maidon että työtuntien määrään. Kuvion 3.1 esimerkin lopputuloksia kuvaavan laatikon kehitysmittareiksi on valittu kannattavuuskerroin, pääoman tuottoprosentti ja omavaraisuusaste. Kustannukset maitolitraa kohti, lehmien jalostus, (esim. maidon pitoisuudet, lehmien kestävyys) ja säilörehun laatu (esim
	Tuloksia kuvaavia kehitysmittareita ovat esimerkiksi määrät, tuottavuus ja kannattavuus. Suhdelukuja, kuten maitomäärä työtuntia kohti, voi käyttää kehitysmittareina. Maitotilayrittäjä pystyy vaikuttamaan sekä maidon että työtuntien määrään. Kuvion 3.1 esimerkin lopputuloksia kuvaavan laatikon kehitysmittareiksi on valittu kannattavuuskerroin, pääoman tuottoprosentti ja omavaraisuusaste. Kustannukset maitolitraa kohti, lehmien jalostus, (esim. maidon pitoisuudet, lehmien kestävyys) ja säilörehun laatu (esim
	• 
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	Mahdollistavien tekijöiden mittaamisessa käytetään kehitysmittareita, jotka kertovat tekijöistä, joilla halutut tulokset saavutetaan kuten kapasiteetin käyttöasteen nosto, hävikin vähentäminen ja lehmien poikimakertojen lisääminen. Johtamisen hyvyyttä on haastava mitata. Ennen mittaamista on määritettävä, mitä tarkoittaa hyvä johtaminen. Taloudellinen tulos voi olla hyvä, kun maidon hinta on korkea markkinatilanteen vuoksi, mikä ei kerro yksikäsitteisesti johtamisen hyvyydestä. Osaavat kumppanit voivat olla
	Mahdollistavien tekijöiden mittaamisessa käytetään kehitysmittareita, jotka kertovat tekijöistä, joilla halutut tulokset saavutetaan kuten kapasiteetin käyttöasteen nosto, hävikin vähentäminen ja lehmien poikimakertojen lisääminen. Johtamisen hyvyyttä on haastava mitata. Ennen mittaamista on määritettävä, mitä tarkoittaa hyvä johtaminen. Taloudellinen tulos voi olla hyvä, kun maidon hinta on korkea markkinatilanteen vuoksi, mikä ei kerro yksikäsitteisesti johtamisen hyvyydestä. Osaavat kumppanit voivat olla
	Mahdollistavien tekijöiden mittaamisessa käytetään kehitysmittareita, jotka kertovat tekijöistä, joilla halutut tulokset saavutetaan kuten kapasiteetin käyttöasteen nosto, hävikin vähentäminen ja lehmien poikimakertojen lisääminen. Johtamisen hyvyyttä on haastava mitata. Ennen mittaamista on määritettävä, mitä tarkoittaa hyvä johtaminen. Taloudellinen tulos voi olla hyvä, kun maidon hinta on korkea markkinatilanteen vuoksi, mikä ei kerro yksikäsitteisesti johtamisen hyvyydestä. Osaavat kumppanit voivat olla
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	Kehittämistarpeen synnyttäjiä (ruskea laatikko kuviossa 3.1 ja 3.2) havainnoimalla ja tietoa hankkimalla voi löytää kehittämismahdollisuuksia. Maitotilayrittäjän osaaminen ja tarkkaavaisuus vaikuttavat tiedon saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Systemaattinen tiedon etsiminen, tietolähteiden luotettavuus ja se, miten hyvin tieto on hyödynnettävissä vaikuttavat maitotilayrityksen toiminnan kehittämiseen. 
	-
	-
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	Kehitysmittareiksi valitaan mittareita, joilla parhaiten edistetään strategian toteuttamista. Kun kehitysmittarit on valittu ja tavoitetasot määritetty, valitaan tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat henkilöt. Kehitysmittareiden pohjalta asetetaan työtehtäville tavoitteet, joiden saavuttamista mitataan suoritusmittareilla. Kehitysmittareilla haetaan vastausta, milloin strategia on hyvin toteutettu ja suoritusmittareilla vastaavasti, milloin työtehtävät on hyvin tehty. Jotkin mittarit sopivat sekä kehitys- 
	-
	-

	Rahamääräisiä tekijöitä on helppo mitata, etenkin jos on hyvät muistiinpanot. Tuotannon ja talouden suunnittelulaskelmilla saadaan tietoa vaihtoehtojen välisistä kannattavuuseroista. Ihmisiin liittyviä tekijöitä, kuten motivaatiota, on haastava mitata, vaikka niillä on vision toteuttamisessa tärkeä merkitys. Ihmisiin liittyvät tekijät ovat vaikeammin ohjattavissa kuin asioihin liittyvät tekijät, sillä esimerkiksi motivaatioon liittyy inhimillisiä tekijöitä. Ne voivat vaikuttaa suuresti työn tuottavuuteen ja
	-

	Kuvion 3.2 toimintamalli- ja kehitysmittarikehikkoa voi käyttää oman maitotilayrityksen toimintamallin laatimiseen. Vihreisiin laatikoihin voi valita halutut lopputulokset ja niihin vaikuttavat tekijät sekä sinisiin laatikoihin niitä vastaavat kehitysmittarit. Laatiminen etenee alhaalta ylös ja toteuttaminen ylhäältä alas. Toimintamallin laatimisessa on tiedostettava meijerin maidon laadulle ja tuotantotavalle asettamat vaatimukset, millaisia tuotantovälineitä tarvitaan, mitä tuotantoprosesseja ja toimintoj


	Mittarivalinta tehdään ennen tavoitteiden asettamista ja mittaaminen tavoitteiden asettamisen jälkeen. (Mittariksi valitaan esimerkiksi kannattavuuskerron. Sen jälkeen tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi kannattavuuskertoimen arvo 1,00. Viimeinen vaihe on mittaaminen, jolla saadaan tieto, miten tavoite on saavutettu.)
	Mittarivalinta tehdään ennen tavoitteiden asettamista ja mittaaminen tavoitteiden asettamisen jälkeen. (Mittariksi valitaan esimerkiksi kannattavuuskerron. Sen jälkeen tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi kannattavuuskertoimen arvo 1,00. Viimeinen vaihe on mittaaminen, jolla saadaan tieto, miten tavoite on saavutettu.)
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	(maataloustulo / (oman pääoman korkovaatimus + oman työn palkkavaatimus)).
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	(100 * (nettotulos + korot + rahoituskulut) / taseen loppusumma)). Nettotulos on maitotilayrittämiseen sijoitetulle omalle pääomalle jäävä korvaus (sisältää verot).
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	Omavaraisuusaste on oman pääoman ja kokonaispääoman suhde (%). Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta ja rahoitusriskiä.
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	 Kapasiteetilla tarkoitetaan enimmäissuorituskykyä (vrt. mm. Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 50; Puolamäki 2007, 61 - 62; Ryhänen ym. 2012, 61 - 63). Kapasiteetin käyttöaste kuvaa, minkä verran enimmäissuorituskyvystä on käytössä.
	 Kapasiteetilla tarkoitetaan enimmäissuorituskykyä (vrt. mm. Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 50; Puolamäki 2007, 61 - 62; Ryhänen ym. 2012, 61 - 63). Kapasiteetin käyttöaste kuvaa, minkä verran enimmäissuorituskyvystä on käytössä.
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	Kuvio 3.2. Oman maitotilayrityksen toimintamalli ja kehitysmittarit.
	Kuvio 3.2. Oman maitotilayrityksen toimintamalli ja kehitysmittarit.
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	4.1 Johdanto
	4.1 Johdanto

	Kuviossa 4.1 on esitetty kokonaisvaltaisen johtamisprosessin (Kuvio 1.1) mukaisesti maitotilayrityksen strategian vieminen käytännön tehtäviksi toimintamallin (Kuvio 3.1) avulla. Toimintamallin ruskean laatikon ja vihreiden laatikoiden avulla strategia saatetaan toimintasuunnitelmaksi ja käytännön tehtäviksi. Oleellista on ymmärtää, että kuvion alaosassa esitetyt käytännön tehtävät määräytyvät kuvion yläosan strategian ohjaamana. Taulukon alaosan risteyskohdat kuvaavatkin kunkin toimijan tehtävän kytkeytymi
	-
	-
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	Kuvio 4.1. Maitotilayrityksen strategian vienti käytäntöön (Ryhänen ym. 2019). 
	Kuviossa 4.1 tietoa kehittämistarpeista välitetään myös taulukon alaosasta yläosaan, kun tehtäviä toteuttavat ovat havainnoineet esimerkiksi lypsyprosessin kehittämistarpeen; esimerkiksi toteutuma ja tavoite poikkeavat toisistaan. Mahdollistavat tekijät hankitaan, jotta tavoite voidaan toteuttaa. Havainnointi voi tuottaa tietoa myös strategian uusimistarpeesta. 
	-

	4.2 Toimintamalli toimintasuunnitelmaksi
	4.2.1 Toimintasuunnitelman laatiminen 
	Toimintasuunnitelma laaditaan toimintamallin pohjalta ja kehitysmittarien ohjaamana (Kuviot 3.1 - 3.2 ja 4.1). Visio, tavoitteiden saavuttamispyrkimykset ja mahdollistavien tekijöiden tarkastelu ohjaavat toimintasuunnitelman laatimista. Toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä valitaan suoritusmittarit, joilla saadaan tietoa, miten hyvin työtehtävissä on onnistuttu. Liitteessä 4 on esitetty syvällinen kehikko toimintasuunnitelman laadintaa varten. Sitä voi hyödyntää tarvittaessa etenkin silloin, kun tehdä
	-
	-

	4.2.2 Toimintasuunnitelmasta käytännön tehtäviksi
	Kuvion 4.1 alaosassa on esitetty strategiasuunnitelmasta johdetut käytännön tehtävät. Työtehtävä- ja työaikasuunnitelmat tehdään yleensä vuosisuunnitelmina. Lisäksi niitä voidaan laatia kesä- ja talvikausille, sillä vuodenajat vaikuttavat maitotilayrityksessä työtehtäviin ja työnmäärään. Työtehtävät, suoritusmittarit, vastuut ja tulostavoitteet voidaan määrittää seuraavasti:
	1. Määritetään työtehtävät (toteutettava strategiaa),
	1. Määritetään työtehtävät (toteutettava strategiaa),
	1. Määritetään työtehtävät (toteutettava strategiaa),
	2. Asetetaan työtehtäville suoritusmittarit (varmistetaan tekijän suorituskyky),
	3. Sovitaan suoritustavoitteista (ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta) ja
	-
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	4. Jaetaan vastuut työtehtävittäin (vastuunkanto).
	4. Jaetaan vastuut työtehtävittäin (vastuunkanto).
	Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisessa prosessien tarkastelu on tärkeää. Tuotannon järjestäminen kannattaa esittää piirroksena, sillä piirtäminen auttaa varmistamaan, että kaikki keskeiset tekijät sisältyvät tarkasteluun. Lisäksi piirtäminen havainnollistaa kokonaisuutta. Kuviossa 4.2 on esitetty esimerkkinä maitotilayrityksen kokonaisprosessi, joka koostuu kasvituotannon ja maidontuotannon osaprosesseista, jotka on jaettu aliprosesseiksi, joihin sisältyy peräkkäisiä ja rinnakkaisia toimintoja
	Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisessa prosessien tarkastelu on tärkeää. Tuotannon järjestäminen kannattaa esittää piirroksena, sillä piirtäminen auttaa varmistamaan, että kaikki keskeiset tekijät sisältyvät tarkasteluun. Lisäksi piirtäminen havainnollistaa kokonaisuutta. Kuviossa 4.2 on esitetty esimerkkinä maitotilayrityksen kokonaisprosessi, joka koostuu kasvituotannon ja maidontuotannon osaprosesseista, jotka on jaettu aliprosesseiksi, joihin sisältyy peräkkäisiä ja rinnakkaisia toimintoja
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	Kuvio 4.2. Esimerkki maitotilayrityksen kokonaisprosessin kuvauksesta.
	Kuvion 4.2 esimerkissä kotieläintuotannon osaprosessikokonaisuus sisältää maidontuotantoprosessin ja hiehojen kasvatusprosessin. Maidontuotanto ja hiehojen kasvatus voidaan jakaa edelleen aliprosesseihin ja toimintoihin. Käyttötarkoituksen ja tarkastelun yksityiskohtaisuuden mukaan ne voi määritellä eri tavoin. Kasvituotannon osaprosessikokonaisuus alkaa viljelys
	-
	-
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	Tuotantoprosessien tarkka kuvaaminen mahdollistaa vaihtoehtoisten toimintatapojen kustannusvertailun. Kuviossa 4.3 on esitetty esimerkkinä säilörehun tuotantoprosessi ja siihen sisältyvät toiminnot. Ensimmäinen vuosi kuvaa säilörehunurmen perustamista suojaviljaan. 2. - 4. vuosi ovat säilörehun tuotantovuosia, joissa ensimmäinen toiminto on lannoitus ja viimeinen varastointi. Prosessikuvaukset auttavat myös työtehtäväkuvausten kirjoittamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja keinojen valinnassa tavoitteiden 
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	Kuvio 4.3. Esimerkki säilörehun tuotantoprosessista suojaviljaan perustettaessa.
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	4.2.3 Suoritusmittarit
	Maitotilayrittäminen eroaa monilta osin maatalouden ulkopuolisesta yrittämisestä, sillä maataloudessa toimitaan elävän luonnon ehdoilla. Maatalouspolitiikka ohjaa maatalousyrittäjien toimintaa. Maitotilayrittäjä saa tietoa maitotuotemarkkinoista meijerin välityksellä. Edellä kuvatut tekijät kannustavat ja toisaalta rajoittavat yrittämistä, mikä vaikuttaa maitotilayrittäjän tavoitteisiin, toimintaan ja mittarivalintoihin. 
	-
	-

	Toimintamallin luonnin yhteydessä valittiin kehitysmittarit, joilla ohjataan käytännön toimintaa strategian toteuttamiseen. Suoritusmittareilla ohjataan töitä haluttuun suuntaan. Suoritusmittareilla selvitetään työtehtävien toteuttamisessa onnistumista. Suoritusmittareiksi sopivat mittarit, jotka kuvaavat tuloksia, joihin maitotilayrityksessä toimivat henkilöt voivat työllään vaikuttaa ja mittareita, jotka kertovat muutosten suunnan ja suuruuden ja joita voidaan helposti seurata. Suoritusmittareille aseteta
	-
	-
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	Tavoitteiden on oltava mitattavia, kuten rahamäärä (€), tuotosmäärä (kg), aika (h), laatuasteikko ja/tai suhdeluku. Mitattavuus mahdollistaa tavoitetasojen saavuttamisen valvonnan ja toiminnan ohjaamisen kohti tavoitteita. Suoritusmittareina voi olla esimerkiksi työn tuottavuus (EKM kg/työtunti), pääoman tuottavuus (EKM kg/pääoma), EKM kg/lehmä/vuosi, EKM kg/kg ka rehua, EKM kg/MJME rehua, maidon pitoisuudet, poikimaväli, katetuotot, solujen määrä, hoitokerrat vuoden aikana, siemennyksiä poikimakertaa kohti
	-
	-
	-

	4.2.4 Työtehtäväsuunnitelma
	Työtehtäväsuunnitelmaan merkitään työtehtävä, suoritusmittari, suoritustavoite, tekijä, vastuuhenkilö, toteutusaikaväli kuten esimerkiksi vuosi tai sisäruokintakausi ja havaitut kehittämistarpeet. Uuden strategian mukainen tehtäväjako voi olla esimerkiksi seuraava: lypsyprosessista vastaa EE, ruokintaprosessista vastaa AA, hoitoprosessista BB, puhtaanapitoprosessista CC sekä eläinten terveydestä ja tautisuojauksesta vastaa DD, säilörehun tuotanto sekä rehuviljojen muokkaus- ja kylvötyöt ulkoistetaan JJ:lle,
	-
	-
	-
	-

	Taulukko 4.1. Esimerkki työtehtäväsuunnitelmasta.
	Työtehtäväsuunnitelma suurissa maitotilayrityksissä kannattaa tehdä toiminnoittain kuten lypsy, ruokinta, puhtaanapito jne., mikä selkeyttää töiden johtamista. Työtehtävän toteuttajalle annetaan toimintaohje, suoritustavoite ja kerrotaan vastuuhenkilö, joka vastaa suoritustavoitteen saavuttamisesta. Jos suoritusmittareita ja -tavoitteita ei päätetä etukäteen ja strategian toteuttamisen tärkeyttä ei ymmärretä, strategian toteuttaminen voi kariutua henkilöiden välisiin näkemyseroihin. 

	Maitotilayrittämisessä työtehtävät ja työnmäärä jakautuvat epätasaisesti vuoden varrelle. Tarvittaessa työtehtäväsuunnitelma voidaan jakaa osiin. Kuvion 4.4 esimerkissä vuosi on jaettu kolmeen osaan. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana arvioidaan, miten vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa edellisenä vuonna on onnistuttu. Tarvittavat korjaustoimet tehdään. Touko- ja elokuun välinen aika on kiireisintä aikaa, jolloin pääpaino on työtehtävien laadukkaassa johtamisessa ja suorittamisessa. Kesällä
	Maitotilayrittämisessä työtehtävät ja työnmäärä jakautuvat epätasaisesti vuoden varrelle. Tarvittaessa työtehtäväsuunnitelma voidaan jakaa osiin. Kuvion 4.4 esimerkissä vuosi on jaettu kolmeen osaan. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana arvioidaan, miten vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa edellisenä vuonna on onnistuttu. Tarvittavat korjaustoimet tehdään. Touko- ja elokuun välinen aika on kiireisintä aikaa, jolloin pääpaino on työtehtävien laadukkaassa johtamisessa ja suorittamisessa. Kesällä
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	Työaikasuunnittelussa otetaan huomioon työvoiman tarve, lainsäädäntö, työehtosopimus, vapaa-aika jne. Työaikasuunnittelussa on tärkeää hyödyntää työvoimaa tehokkaasti ja tuottavasti. Huomioon on otettava myös tasapuolisuus-, terveys-, turvallisuus- ja motivaatiotekijät. Lisäksi on sovitettava yhteen erilaisia tarpeita ja toiveita.
	-
	-



	Laatikaa maitotilayrityksellenne uuden strategian mukaiset prosessi- ja toimintokuvaukset. Voitte käyttää esimerkkinä kuviota 4.3.
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	 Osa tulee annettuina, kuten meijerin vaatimukset ja maatalouspolitiikan ohjaustoimet.
	 Osa tulee annettuina, kuten meijerin vaatimukset ja maatalouspolitiikan ohjaustoimet.
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	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	Suoritusmittarilla vastataan, milloin tehtävä on hyvin tehty. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Mitkä tuotosmittarit valitsette?


	- Maitomäärä (EKM kg)?
	- Maidon pitoisuudet?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Mitkä tuottavuusmittarit valitsette?


	- Osittaistuottavuudet (käytännön maitotilayrityksessä mitattavissa; esimerkiksi työn tuottavuus (EKM kg / työtunti) ja pääoman tuottavuus (EKM kg / 1000 € pääomaa)?
	17
	-

	- Kokonaistuottavuus (käytännön maitotilayrityksessä haastava mitata; tutkimus tuottaa tietoa)?
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Mitkä lehmien terveydentilan mittarit valitsette?

	• 
	• 
	• 

	Mitkä kannattavuusmittarit valitsette?

	• 
	• 
	• 

	Mitkä maksuvalmiustavoitteet asetatte?

	• 
	• 
	• 

	Mitä vaatimuksia asetatte osaamiselle, maineelle, hyvinvoinnille, vapaa-ajalle?
	-









	 Osittaistuottavuusmittarit kuvaavat tuottavuutta (tuotos-panossuhdetta) yksittäisen panoksen käytön näkökulmasta. Osittaismittareita on tarkasteltava monipuolisesti, jotta saadaan kuva maitotilayrityksen kokonaistuottavuudesta, joka on olennaista maitotilayrityksen taloudellisen tuloksen kannalta. Työn osittaistuottavuutta voidaan kasvattaa lisäämällä pääoman käyttöä. Samanaikaisesti pääoman osittaistuottavuus saattaa laskea. Kun molemmat muutokset otetaan huomioon, kokonaistuottavuus voi nousta tai laskea
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	Kuvio 4.4. Esimerkki maitotilayrityksen vuosirytmistä ja tehtävistä.
	Kuvio 4.4. Esimerkki maitotilayrityksen vuosirytmistä ja tehtävistä.
	Töiden tekoon on kyettävä vaikuttamaan tavoitteellisesti. Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää työtehtäviä jaettaessa. Ihmisten johtaminen on haasteellista, sillä heidän käyttäytymistänsä ja toimintaansa ohjaavat tunteet, tottumukset, asenteet sekä käsitys oikeudenmukaisuudesta. Omaa rooliaan koskevien asioiden suunnitteluun osallistamisella ja oikeudenmukaisella palkitsemisella ja riittävällä vapaa-ajalla voidaan lisätä työmotivaatiota, hyvinvointia, jaksamista ja tuloksellisuutta. Kun toimita
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	5 STRATEGINEN KEHITTÄMISPROJEKTI
	Ryhänen, Matti 
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	1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka, PL 412, 60101 Seinäjoki, etunimi.sukunimi@seamk.fi
	 

	5.1 Johdanto
	Strateginen kehittämisprojekti (strategiaprojekti) on maitotilayrityksessä uuden strategian toteuttamista varten laadittu, toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan ainutkertainen kokonaisuus, jolle on määrätty muutoksen aikaansaamiseksi selkeärajainen ja kertaluonteinen tehtävä sekä yksikäsitteinen alku ja loppu (vrt. Artto, Martinsuo & Kujala 2006). Strategiaprojektiin sisältyy neljä toisiinsa liittyvää osa-aluetta: projektin suunnittelu, organisointi, toimee
	18
	-
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	Strategiaprojektin läpivientiä varten valitaan projektivastaava ja varataan riittävät resurssit: työvoima, koneet, laitteet, tarvikkeet, rahoitus jne. Onnistuakseen strategiaprojekti vaatii eri alojen osaajien yhteistyötä, mikä edellyttää ihmisten tavoitteellista johtamista ja ammattiosaamista. Jotta strategiaprojekti saadaan valmiiksi aikataulussa, sen etenemistä seurataan ja ohjataan. Käytännössä se merkitsee strategiaprojektin etenemisen aikataulutusta ja aikataulussa pysymistä sekä poikkeamiin puuttumis
	-
	-

	Strategiaprojektin aikana maidontuotannosta, kasvinviljelystä ja muilta kehitettäviltä osa-alueilta hankitaan lisäosaamista sekä työvoima sitoutetaan uusittaviin tehtäviin, jotta strategiaprojektin valmistuttua maitotilayrityksessä päästään heti toteuttamaan uusittua toimintasuunnitelmaa. Samalla totutellaan uusiin tavoitteisiin, joita määrätietoisesti tavoitellaan. Yrityskulttuuri ja työilmapiiri saatetaan muutosmyönteiseksi. 
	-

	5.2 Projektin kuvaaminen
	Havainnollisesti esitetyllä projektipiirroksella voidaan strategiaprojektikokonaisuus konkretisoida helposti ymmärrettäväksi. Piirros auttaa strategiaprojektin toteuttamisessa ja kehittämistehtävien jakamisessa. Kuviossa 5.1 on esitetty esimerkki strategiaprojektikokonaisuuden kuvaamisesta. Kuvioon on sisällytetty keskeiset strategiaprojektiin liittyvät prosessit, toiminnot ja tehtävät. Strategiaprojektin onnistuminen vaatii, että jokainen osaprojekti suunnitellaan toteuttamaan strategiaa ja että ne toteute
	-
	-
	-
	-
	-
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	Kuvio 5.1. Strategiaprojektikokonaisuus strategian toteuttamisen välineenä. 
	-

	Strategiaprojektin toteuttaminen muuttaa usein suuresti maitotilayrityksen toimintaa ja lisää johtamisosaamisen tarvetta. Pääsääntöisesti uuden strategian toteuttamiseen tarvitaan lisäresursseja ja nykyisten resurssien käytön uudelleen kohdentamista. Maitotilayrityksen kehittämistoimiin liittyy yleensä yrityskoon kasvattaminen ja uusien tuotantovälineiden käyttöön ottaminen, mikä edellyttää osaamistason nostamista ja kouluttautumista sekä ulkopuolisen ammattitaitoisen työvoiman palkkaamista. Strategiaprojek
	-
	-
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	Pellon saatavuus vaikuttaa kehittämismahdollisuuksiin, sillä pelto on paikkaan sidottu resurssi. Peltotarpeen tyydyttämiseen on vaihtoehtoisia tapoja, mutta se edellyttää monesti ajattelutavan muuttamista. Esimerkiksi monipuolinen yhteistyö kasvinviljelijöiden kanssa tuo uusia mahdollisuuksia. Karjanlannan levityssopimukset ja rehuviljan suorat ostot hyödyttävät kaikkia osapuolia. Yhteistyöllä voidaan erikoistua, lisätä tuottoja ja alentaa rahti- ja käsittelykustannuksia. Yhteisestä viljelykierrosta hyötyy 
	-
	-
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	Maitotilayrityksen strategiaprojektissa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskien hallintaan. Strategiaprojektit ovat usein laaja-alaisia ja niihin liittyy runsaasti erilaisia riskejä, jotka olisi tunnistettava etukäteen, jotta niihin voidaan varautua. Erityisesti on tunnistettava strategiaprojektin onnistumisen kannalta vahingollisimmat vaaratekijät ja riskit sekä pyrittävä järjestelmällisesti vähentämään riskien toteutumista. (vrt. Kymäläinen ym. 2016.)
	-
	-

	5.3 Projektin toteuttaminen
	Maitotilayrityksen strategiaprojektin toteuttaminen on haasteellinen ja monitahoinen tehtävä, joka hyvin toteutettuna lisää menestymisen edellytyksiä. Strategiaprojektissa onnistuminen määrittää raamit toiminnalle pitkälle tulevaisuuteen. Strategiaprojektin toteuttamisen yhteydessä toiminta järjestetään yleensä monelta osin uudella tapaa. Taulukossa 5.1 on esitetty tiivistettynä strategiaprojektikokonaisuuden toiminnot ja keskeiset tehtävät.
	-
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	Taulukko 5.1. Tiivistelmä strategiaprojektikokonaisuudesta ja keskeiset tehtävät.
	-


	Toiminto
	Toiminto
	Toiminto
	Toiminto

	Tehtävät
	Tehtävät


	Järjestäminen
	Järjestäminen
	Järjestäminen

	•
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	•
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	•

	Järjestä rahoitus.

	•
	•
	•

	Hanki koko strategiaprojektille vastaava.

	•
	•
	•

	Järjestä aliprojekteille vastaavat.

	•
	•
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	Varsinaisen maitotilayrittämisen kehittäminen.




	Toteuttaminen
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	Laadi budjetti. 
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	Sovi aikataulusta.
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	Tee kirjalliset sopimukset koko strategiaprojektin vastaavan ja (aliprojektien vastaavien kanssa).




	Vastuuttaminen
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	Vastuuttaminen
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	A.A. vastaa rakennusprojektista.
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	B.B. vastaa maidontuotannon kehittämisestä.

	•
	•
	•

	C.C. vastaa kasvinviljelyn järjestämisestä.

	•
	•
	•

	D.D. vastaa koko maitotilayrityksen johtamisesta.
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	Strategiaprojektin laadukas toteuttaminen edellyttää hyvää ja konkreettista suunnitelmaa, joka perustuu strategian toteuttamiseen. Projektisuunnitteluun voi tutustua kirjallisuuden pohjalta ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiinsa. Projektisuunnitelmassa kerrotaan, mitä tavoitellaan, mitä tehdään, missä aikataulussa, millä resursseilla ja kuka on vastuussa. Kun projektisuunnitelma on laadittu, päätetään keinot suunnitelman toteuttamiseksi, järjestetään resurssit, organisoidaan strategiaprojektin toiminta, jaeta
	Strategiaprojektin laadukas toteuttaminen edellyttää hyvää ja konkreettista suunnitelmaa, joka perustuu strategian toteuttamiseen. Projektisuunnitteluun voi tutustua kirjallisuuden pohjalta ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiinsa. Projektisuunnitelmassa kerrotaan, mitä tavoitellaan, mitä tehdään, missä aikataulussa, millä resursseilla ja kuka on vastuussa. Kun projektisuunnitelma on laadittu, päätetään keinot suunnitelman toteuttamiseksi, järjestetään resurssit, organisoidaan strategiaprojektin toiminta, jaeta
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	Strategiaprojektin aikana kaikki osaprojektit ja tehtävät toteutetaan suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Strategiaprojektin edistymistä seurataan, jotta uuden toimintasuunnitelman mukainen yritystoiminta pystytään aloittamaan heti strategiaprojektin valmistuttua. Uusitun toimintasuunnitelman tehtävien hallinta voi vaatia lisäkouluttautumista, uusien toimintatapojen omaksumista ja työntekijöiden perehdyttämistä. Uusiin tehtäviin sopeutumista tuetaan strategiaprojektin aikana. Motivointi on tärkeää, sillä mot
	-
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	5.4 Projektin johtaminen
	Koko strategiaprojektille on asetettava vastuuhenkilö kuten myös osaprojekteille eli investoinneille, maidontuotannon kehittämiselle, kasvinviljelyn järjestämiselle ja tukitoimintojen hankkimiselle. Koko strategiaprojektin vastuuhenkilön tärkein tehtävä on koordinoida eri tahojen toimintaa, valvoa työn laatua ja hallita aikatauluja. Strategiaprojektin vastuuhenkilöllä tuleekin olla selkeä näkemys osaprojekteista, eri tehtävistä ja niiden jaksottamisesta. Johtaminen strategiaprojektissa kulminoituu aikataulu
	-
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	Taulukko 5.2. Esimerkki strategiaprojektin toimenpiteistä.
	Maitotilayrityksen strategisen kehittämisprojektin johtamiseen sisältyy usein investointien lisäksi myös maidontuotannon ja kasvinviljelyn uudelleen järjestäminen, lisäosaamisen hankkiminen sekä mahdollinen lisätyövoiman palkkaaminen ja yhteistyön aloittaminen. Ammattitaitoinen vastuuhenkilö lisää eri osaprojekteissa ja tehtävissä onnistumisen todennäköisyyttä. Hän varmistaa toimillaan strategiaprojektin pysymisen budjetissa ja uuden toimintasuunnitelman mukaisen aloittamisen aikataulussa. 
	-
	-
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	Investointien toteuttaminen, maidontuotannon ja kasvinviljelyn uudelleen järjestäminen sekä uusien tuotantovälineiden käyttöön ottaminen ovat haasteellisia tehtäviä. Nykyaikaisen navetan rakentaminen on vaativin osaprojekti, jossa maitotilayrityksen vastattavaksi sidotaan suuri määrä pääomaa. Navettainvestoinnin suunnitteluprosessi ja investoinnin toteuttaminen vaativat todellista asiantuntijuutta. Tuotantotoiminnan käyntiinlähtö uudessa navetassa on riippuvainen rakennusprojektin ja muiden osaprojektien on
	-
	-
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	Pohtikaa myös osaprojektien ja tehtävien ajoittamista.
	Pohtikaa myös osaprojektien ja tehtävien ajoittamista.
	Pohtikaa myös osaprojektien ja tehtävien ajoittamista.
	•
	•
	•
	•

	Etenemisjärjestys 

	•
	•
	•

	Aikataulutus



	Maitotilayrittäjän keskeisin tehtävä on johtaa maitotilayritystä, ja muita tehtäviä voidaan antaa oman alansa ammattilaisten tehtäviksi. Suuri strategiaprojekti voi olla maitotilayrittäjälle fyysisesti ja psyykkisesti raskas, kun se toteutetaan varsinaisen maitotilayrittämisen rinnalla. Maitotilayrittäjän on arvioitava mahdollisimman realistisesti, mitä töitä hän osaa ja jaksaa tehdä itse strategiaprojektin aikana (vrt. Kataja & Turunen 2011). 
	Maitotilayrittäjän keskeisin tehtävä on johtaa maitotilayritystä, ja muita tehtäviä voidaan antaa oman alansa ammattilaisten tehtäviksi. Suuri strategiaprojekti voi olla maitotilayrittäjälle fyysisesti ja psyykkisesti raskas, kun se toteutetaan varsinaisen maitotilayrittämisen rinnalla. Maitotilayrittäjän on arvioitava mahdollisimman realistisesti, mitä töitä hän osaa ja jaksaa tehdä itse strategiaprojektin aikana (vrt. Kataja & Turunen 2011). 
	Maitotilayrittäjän osaaminen ja kapasiteetti eivät voi kasvaa jatkuvasti yrityksen kehittämisen tahdissa. Vastuita ja tehtäviä onkin jaettava ja on keskityttävä varsinaiseen ydinbisnekseen. Kapasiteetti- ja osaamisvajetta joudutaan täyttämään myös johtamisessa. Jos strategiaprojekti toteutetaan itse, riski tehdä vääriä valintoja ja ratkaisuja kasvaa (mm. Haapasaari 2008; Yli-Hukkala 2009). Kenenkään maitotilayrittäjän voimavarat ja osaaminen eivät riitä kaikkeen mahdolliseen. Maitotilayrittäjän on pidettävä
	-
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	5.5 Projektin talous
	Strategiaprojektin onnistumisella on huomattava vaikutus tuottavuuteen, taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen. Strategiaprojektissa onnistuminen saattaa ratkaista koko tulevaisuuden. Onnistunut strategiaprojekti voi turvata kannattavan yritystoiminnan edellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Epäonnistuneet, väärät tai väärin ajoitetut investoinnit voivat pahimmillaan johtaa maitotilayrityksen selvitystilaan. Investointien menot kohdistuvat hankintahetkeen, mutta tuloja saadaan tulevaisuudessa, jopa vuosi
	-
	-
	-

	Rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen ja budjetissa pysyminen on tärkeää. Budjetin pettäessä vakavien talousvaikeuksien riski kasvaa. Menojen seurantaan tarvitaankin aikatauluun sidottu projektibudjetti. Budjetin laatiminen onnistuu, kun strategiaprojektin tehtävät on järjestetty aikajanalle ja projektibudjetti laaditaan aikajanan pohjalta. Projektibudjettia ei sidota kalenteriaikaan vaan projektiaikatauluun. Projektibudjetissa kuvataan vain strategiaprojektin menot. 
	-
	-
	-
	-

	Projektibudjetin laatimisessa onnistuminen vaatii aikataulun suunnittelua ja strategiaprojektin tuntemista - mitä tehdään ja missä järjestyksessä tehdään. Vaihtoehtoja on paljon ja niistä tulisi löytää toteutettavaksi parhaat. Strategiaprojektin toteuttaminen vaatii ennakkosuunnittelua, jotta projektin eri vaiheet saadaan toteutettua halutulla tavalla. Se vaatii erityisosaamista ja ammattitaitoa, jota maitotilayrittäjällä ei välttämättä ole. 
	-

	Vaihtoehtojen toimivuudessa voi olla eroja. Jos maitotilayrittäjä ei tunne uusia vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta, avuksi tarvitaan alan ammattilaisia. Itse tehden vaarana on, että strategiaprojektissa epäonnistutaan, sopeutumisen menot kasvavat suuremmiksi kuin suunniteltiin, tuotantokapasiteettia jää vajaakäytölle ja toimintasuunnitelmaa ei saada toteutettua. Vaarana voi olla myös, että valitut ratkaisut eivät toimi tai käyttöönottoon liittyvät ongelmat lisäävät menoja ja vähentävät tuloja. Väärät valin
	-
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	6.1 Johdanto
	Tuotannon suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta voidaan valita toimintavaihtoehdoista se, joka mahdollistaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden (Liite 2.3) saavuttamisen. Tavoitteena on hakea toimintaympäristön antamien mahdollisuuksien ja sen asettamien rajoitteiden puitteissa paras mahdollinen tuotantosuunnitelma strategian toteuttamiseksi. Vaihtoehtoisia suunnitelmia vertailemalla on mahdollista löytää paras suunnitelma toteutettavaksi. Määrätietoinen tuotannon suunnittelu autta
	-
	-
	-

	Maatalousyrittämiseen tuo omat erityispiirteensä tuotannon voimakas riippuvuus elävästä luonnosta. Maitotilayrittäjä hyödyntää tuotannossaan elollisen luonnon (biologisia) prosesseja, jotka ovat monimutkaisia ja usein vaikeasti hallittavia. Maatalouden tuotantoprosessien ymmärtäminen on tärkeä osa maitotilayrittämistä. Omat lisähaasteensa tuotannon suunnitteluun tuovat säävaihtelut ja Euroopan unionin maatalouspolitiikan vaatimukset. Elollisen luonnon, sääolojen ja maatalouspolitiikan asettamissa raameissa 
	-
	-
	-

	6.2 Tuotantoekonomian hyödyntäminen
	Tuotantoekonomia antaa taloustieteellisen perustan tuotannon suunnittelulle, joten sen hallinta on tärkeää. Tuotantoekonomian lainalaisuuksien ymmärtäminen yhdistettynä tuotannolliseen ja yritystaloudelliseen osaamiseen tarjoaa vahvan pohjan tuotannon suunnittelulle. Tuotantoekonomian avulla ratkaistaan optimaaliset panosten käyttömäärät, valitaan parhaat tuotantotavat ja tuotantovälineet sekä päätetään, tehdäänkö työt itse tai yhteistyönä. Näillä päätöksillä voidaan vaikuttaa tuottavuuteen, tehokkuuteen ja
	-
	-

	Tuotantoekonomiassa tuotantoprosessien tuottavuutta mitataan yleisesti tuotoksen ja panosten käytön suhteella (y/x). Kun toiminnan kehittämisen myötä tuotos suhteessa panosten käyttömäärään kasvaa, tuottavuus kasvaa. Tällöin maitomäärä saadaan tuotettua vähemmällä panosmäärällä kuin aiemmin, tai samalla panosmäärällä saadaan tuotettua enemmän maitoa kuin aiemmin. Samalla tuottojen ja kustannusten suhde paranee, koska tuotot kasvavat ja/tai kustannukset alenevat. Siten tuottojen kasvu tai kustannusten alenem
	-
	-
	-

	Maitotilayrittäjä ei voi vaikuttaa maidon ja panosten markkinahintoihin, sääoloihin ja muihin ulkoisen toimintaympäristön määrittämiin asioihin, sillä ne ovat hänen päätösvaltansa ulkopuolella. Tuotantoprosessissa onnistumisen vaikutus kannattavuuteen on esitetty kuvion 6.1 yläosassa. Kuvion alaosassa on esitetty panosten ja tuotteiden hinnat, tuotot, tuet, korvaukset ja panosten käytön aiheuttamat kustannukset sekä niiden vaikutus kannattavuuteen. 
	-
	-
	-


	Kuvio 6.1. Maitotilayrityksen tuotantoprosessi ja kannattavuuden määräytyminen. 
	Kuvio 6.1. Maitotilayrityksen tuotantoprosessi ja kannattavuuden määräytyminen. 
	-

	Kuviossa 6.2 on esitetty tuotantoekonomian pohjalta johdettu viitekehys tuotannon suunnittelun lähtökohdaksi. Viitekehyksen muodostaa maitotilayrittäjä, maitotuotteita jalostava meijeri, panos- ja tuotemarkkinat sekä hallinnon ohjaustoimet kuten mahdolliset kannusteet ja rajoitteet. Tuotantopanosten hinnat määräytyvät panosmarkkinoilla ja maidon hinta tulee annettuna meijeriltä. Maitotuotteiden hintataso määräytyy maitotilayrityksen ulkopuolelta. Maitotilayrittäjä ei voi erilaistaa tuotettaan, koska meijeri
	-
	-


	HALLINTOasettaa kannusteet ja rajoitteetyxx1x2Max. VOITTOtoimintaympäristön ja resurssien puitteissaTuotantokiintiö tai -sopimusmin. KUSTANNUKSETMAITOTILA-YRITTÄJÄTuote-markkinatMEIJERIasettaa yhtenevät vaatimukset maidolle.Maitotila-yrittäjä tuottaa meijerin vaatimusten mukaista maitoa.Maitotilayrittäjä voi valita tuotantotavan, mutta hän ei voi tuotantotavan sisällä erilaistaa tuotettaan. Panos-markkinat
	HALLINTOasettaa kannusteet ja rajoitteetyxx1x2Max. VOITTOtoimintaympäristön ja resurssien puitteissaTuotantokiintiö tai -sopimusmin. KUSTANNUKSETMAITOTILA-YRITTÄJÄTuote-markkinatMEIJERIasettaa yhtenevät vaatimukset maidolle.Maitotila-yrittäjä tuottaa meijerin vaatimusten mukaista maitoa.Maitotilayrittäjä voi valita tuotantotavan, mutta hän ei voi tuotantotavan sisällä erilaistaa tuotettaan. Panos-markkinat
	Kuvio 6.2. Tuotannon suunnittelun lähtökohdat. 
	Kuvio 6.2. Tuotannon suunnittelun lähtökohdat. 
	Tuotantoekonomiassa lähtökohtana on voiton maksimointi tai kustannusten minimointi (Kuvio 6.2). Liitteessä 6 esitetään voiton maksimoinnin perusteet. Maitotilayrittäjä valitsee toimintaympäristön määräämissä rajoissa tuotantotavan, tuotantovälineet, tuotantopanosten käyttömäärät, panosyhdistelmät ja tuotantomäärän. Jos maidontuotantoa ohjataan jollakin rajoitteella kuten tuotantokiintiöllä tai -sopimuksella, kustannukset minimoidaan tuotettaessa rajoitteen verran maitoa. Erilaiset tuotantotavat, tuotantoväl
	-
	-


	6.3 Tuotannon suunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi
	-

	Kun strategia on valmis, se toteutetaan, jos taloudelliset edellytykset ovat riittävät. Tuotannon suunnittelu auttaa selvittämään, onko strategian toteuttaminen tältä osin mahdollista. Tuotannon suunnittelun lähtökohdan muodostaa nykytilanne (Kuvio 2.1). Uuden strategian laatimisen yhteydessä muodostettu kokonaiskuvaus (Kuviot 2.2 ja 2.3) antaa raamit, jonka mukaisesti tuotannon suunnittelussa edetään. Tuotannon suunnittelun kytkeytyminen kokonaisvaltaiseen johtamiseen on esitetty kuviossa 6.3 vihreällä vär
	-
	-
	-

	Kuvio 6.3. Tuotannon suunnittelu kokonaisvaltaisen johtamisen tukena.
	-

	Systemaattinen tuotannon suunnittelu auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä strategian toteuttamiseksi ja tavoiteltuun lopputulokseen pääsemiseksi. Tuotantosuunnitelmia tehtäessä on tiedostettava, että jokaisella maitotilayrityksellä on erilaiset lähtökohdat. Siksi tuotannon suunnittelua tehdään aina kyseisen maitotilayrityksen tiedoilla. Tuotantosuunnitelma laaditaan juuri kyseisen maitotilayrityksen toimintaympäristöä, resursseja ja tuotanto-oloja vastaavina. Näin toimien päästään parhaaseen mahdolliseen 
	-

	Tuotannon suunnittelun yhteydessä on tehtävä oikeita kysymyksiä ja niihin on kyettävä vastaamaan. Vastausten löytäminen edellyttää osaamista ja huolellista harkintaa. Kysymyksiin vastaamisen haasteellisuutta lisää usein se, että moniin kysymyksiin joudutaan vastaamaan samanaikaisesti. Esimerkiksi uusi strategia voi vaatia suuria muutoksia koko maitotilayrityksen ja myös yksittäisten tuotannonhaarojen toiminnassa. Tällöin tuotannon suunnittelu on erityisen haastavaa, ja mahdolliset virheet voivat osoittautua
	-
	-
	-

	Miten strategian toteuttamista ja vision saavuttamista tavoitellaan?
	Miten strategian toteuttamista ja vision saavuttamista tavoitellaan?
	Miten strategian toteuttamista ja vision saavuttamista tavoitellaan?
	• 

	Mitä toimintatapoja ja tuotantovälineitä käytetään?
	• 

	Mitä tuotteita tuotetaan ja minkä tuotteiden tuotanto ulkoistetaan?
	• 

	Miten nykyisiä prosesseja parannetaan?
	• 

	Mitä koneita ja laitteita hankitaan ja millä lailla niitä hyödynnetään?
	• 
	-

	Miten ja millaista työvoimaa hankitaan?
	• 

	Mitä muita panoksia käytetään, mistä ja miten hankitaan?
	• 

	Milloin mitäkin konetta, laitetta, työvoimaa ja muita panoksia tarvitaan?
	• 
	-



	Tuotannon suunnittelulla etsitään systemaattisesti vaihtoehtoja, joiden toteuttamisella strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan parhaiten. Tuotannon suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuudet ja toiminnan kehittämistä rajoittavat tekijät. Tuotantoa voidaan laajentaa käytettävissä ja/tai hankittavissa olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa. Maitotilayrityksen toiminnan kehittämisen rajoitteina voivat olla pääoma, peltoala, lannanlevitysala tai ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 
	-

	Maitotilayrittäjä valitsee toteutettavaksi parhaan tuotantosuunnitelman. Jos tuotantosuunnitelma toteutetaan suunnitellusti ja toimintaympäristö on ennakoidun kaltainen, tuotantosuunnitelma antaa luotettavan kuvan strategian toteutettavuudesta ja yritystoiminnan kannattavuusedellytyksistä. Tuotannon suunnitteluun ja tuotantoekonomian perusteisiin voi perehtyä Ryhäsen ja Sipiläisen (2018) julkaisun avulla.
	-
	-
	-

	6.4 Aikavälin merkitys tuotannon suunnittelussa
	Tuotannon suunnittelulla tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten. Päätösten ja siten myös tuotannon suunnittelun merkittävyyteen vaikuttaa päätösten seurausten laajuus ja merkitys tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lyhyen aikavälin päätöksillä on pieni vaikutus tulevaisuuden menestymiseen mutta strategisilla päätöksillä hyvinkin suuri. Investoinnit ja lehmien jalostaminen vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. 
	-

	Tuotannon suunnittelulla tuotetaan tietoa koko maitotilayrityksen tasolle. Maitotilayrittäjä voi hyödyntää tuotannon suunnittelun tuottamaa tietoa useissa erilaisissa johtamistehtävissä, sillä tuotannon suunnittelun yhteydessä tietoa tuotetaan runsaasti myös yksittäisistä tuotannonhaaroista. Tuotannon suunnittelu etenee yleensä seuraavasti:
	1. Strategian pohjalta tehdään tuotannon suunnittelu tarvittavassa laajuudessa. 
	1. Strategian pohjalta tehdään tuotannon suunnittelu tarvittavassa laajuudessa. 
	1. Strategian pohjalta tehdään tuotannon suunnittelu tarvittavassa laajuudessa. 
	-

	2. Hankitaan tarvittavat tiedot. 
	3. Selvitetään tuotannonhaarojen optimaaliset panos-tuotos- ja panos-panosmäärät. 
	-

	4. Laaditaan suunnittelutarkoituksiin soveltuvat katetuottolaskelmat. 
	5. Tehdään vaihtoehtoiset tuotantosuunnitelmat. 
	6. Laaditaan ennakoivat tuloslaskelmat ja selvitetään kannattavuusedellytykset.
	7. Laaditaan maksuvalmiuslaskelmat (rahoituksen riittävyys) ja tehdään riskitarkastelu. 
	-

	8. Verrataan tuotantosuunnitelmia keskenään ja tehdään päätös: jatketaanko ennallaan, toteutetaanko uusi strategia tai lopetetaanko maitotilayrittäminen kannattamattomana. 
	9. Jos uusi strategia toteutetaan, muutokset toteutetaan erillisenä strategiaprojektina.
	10. Strategiaa, toimintamallia ja toimintasuunnitelmaa korjataan tarpeen mukaan.


	Tuotannon suunnittelussa suunnitteluaikaväli määrittää, mitkä panokset käsitellään kiinteinä ja mitkä muuttuvina. Suunnitteluaikavälillä voidaan vaikuttaa muuttuvien panosten käyttöön. Kun panokset on investoitu tai käytetty tuotantoon, ne aiheuttavat sen jälkeen kiinteitä kustannuksia, vaikka ne olivat muuttuvia ennen investointia tai käyttöä tuotantoon. Kiinteät eli uponneet kustannukset ovat saman suuruisia kaikissa vertailtavissa tulevaisuuden suunnitelmissa, joten niitä ei tarvitse ottaa tarkasteluun m
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	-
	-
	-
	-
	-

	Pitkän aikavälin tuotantosuunnitelmien laatimisessa tunnistetaan parhaat käytänteet. Samalla ennakoidaan, mitkä ovat parhaat toimintatavat tulevaisuudessa. Tuotantosuunnitelmien laatimisessa on tiedostettava maatalouspolitiikan uudistusten tavoitteet, markkinat ja muut ympäristön muutosvaikutukset. Jos ennakointi epäonnistuu, taloudelliset seuraukset voivat olla pahimmillaan tuhoisat. 
	-
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	7.1 Johdanto
	Maidontuotanto Suomessa on ollut keskimäärin heikosti kannattavaa (Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain 2020). Menestyminen vaatii yritystoiminnan kehittämistä, mikä edellyttää investointeja. Vaihtoehtoisia toimintatapoja on rakennettava, tuotantoprosesseja on kehitettävä ja lisäresursseja on hankittava. Yhteistyö eri muodoissaan mahdollistaa resurssien käytön tehostamisen ja lisäosaamisen hankkimisen. Yhteistyö- ja verkostosuhteiden rakentaminen onkin nähtävä investointeina, sillä niihin sidotaan henkis
	-
	-
	-
	-

	Perinteisesti maitotilayrityksissä työt on tehty suurelta osin yrittäjäperheen voimin. Tulevaisuudessa palkkatyövoiman osuus kasvaa. Osa maitotilayrittäjistä haluaa kehittää yritystoimintaa yhteistyönä ja/tai yhteisyrityksessä. Osalle maitotilayrittäjistä yritystoiminnan kehittäminen ilman yhteistyötä ja/tai yhteisyrityksen perustamista on mahdotonta resurssien niukkuuden vuoksi. (Ryhänen & Laitila 2012; 2014; Sipiläinen & Ryhänen 2015; Ryhänen ym. 2015.) Maitotilayrittämisen kehittämiseksi on välttämätöntä
	-

	Toimintaympäristön muutos ja tuotantovälineiden kehittyminen kannustavat yrityskoon kasvattamiseen ja erikoistumaan. Ydinosaamisen hyödyntäminen, yhteistyö ja toimintojen ulkoistaminen tuovat uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö ja verkostoituminen lisäävät johtamishaasteita. Yhteistyöosapuolten arvojen, vision ja tavoitteiden on oltava yhtenevät. Se edellyttää yhteistä strategiaa, ja yhteistyöosapuolten on hyväksyttävä yhteinen tapa toimia.
	-
	-

	7.2 Yhteistyöverkosto
	Yhteistyöverkostossa taloudellisten ja henkisten resurssien tulisi olla vahvat. Yhteistyöverkostossa kumppanit antavat osaamisensa yhteiseen käyttöön. Heidän on oltava joustavia, suunnitelmallisia ja luotettava toistensa haluun ja kykyyn tehdä osuutensa. Omista tottumuksista ja tavoista voi joutua luopumaan, sillä kokonaisuuden etu menee itsellisyyden edelle. Taloudellisesta näkökulmasta on ratkaisevaa, antaako yhteistyöverkostossa toimiminen suuremmat hyödyt kuin siitä aiheutuvat haitat ovat. Yhteistyöverk
	-
	-

	Yhteistyöverkoston rakentaminen vaatii määrätietoista johtamista. Kun yhteistyöverkostoa perustetaan, osapuolet toteuttavat luvussa 1.3 esitetyt A-, B- ja C-osioiden sisältämät asiat myös omassa toiminnassaan ja ryhtyvät yhteistyöverkoston kehittämisprojektin valmistuttua toteuttamaan kaikessa toiminnassaan yhteistä strategiaa, mikä mahdollistaa yhteistyöverkoston johtamisen kokonaisuutena. Jokainen yhteistyöverkostossa toimiva laatii yhteistä toimintasuunnitelmaa täydentävät omat toimintasuunnitelmat siten
	-
	-
	-
	-
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	 Kaikista haasteista ja niistä selviämisestä ei ole mahdollista sopia etukäteen. Juridisesti pätevät kirjalli-set sopimukset laaditaan tapauskohtaisesti.
	 Kaikista haasteista ja niistä selviämisestä ei ole mahdollista sopia etukäteen. Juridisesti pätevät kirjalli-set sopimukset laaditaan tapauskohtaisesti.
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	 Koko strategiaprojektin vastuuhenkilöllä on projektin aikana yleensä myös muita tehtäviä.
	 Koko strategiaprojektin vastuuhenkilöllä on projektin aikana yleensä myös muita tehtäviä.
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	 Strategiaprojekti eroaa prosessien kehittämisprojekteista. Esimerkiksi uuden navetan rakentaminen ja käyttöönotto ovat strategiaprojekteja, mutta tuotantoprosessien tehostaminen navetassa ei ole sitä.
	 Strategiaprojekti eroaa prosessien kehittämisprojekteista. Esimerkiksi uuden navetan rakentaminen ja käyttöönotto ovat strategiaprojekteja, mutta tuotantoprosessien tehostaminen navetassa ei ole sitä.
	19


	 Projektityöskentelystä on julkaistu lukuisia oppikirjoja. Suurin osa niistä painottuu tekniskaupallisiin pro-jekteihin. (Kymäläinen ym. 2016.) Maitotilayritysten strategiaprojekteista tutkittua tietoa ei juurikaan ole. Käytännön neuvontaa varten on luotu materiaalia (mm. Pro navetta - apua navettainvestointeihin 2020). 
	 Projektityöskentelystä on julkaistu lukuisia oppikirjoja. Suurin osa niistä painottuu tekniskaupallisiin pro-jekteihin. (Kymäläinen ym. 2016.) Maitotilayritysten strategiaprojekteista tutkittua tietoa ei juurikaan ole. Käytännön neuvontaa varten on luotu materiaalia (mm. Pro navetta - apua navettainvestointeihin 2020). 
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	Figure
	Strategiaprojektin hahmottamista ja ymmärtämistä lisää piirros, jossa strategiaprojekti kuvataan kokonaisuutena ja siihen liitetään osaprojektit ja muut keskeiset toiminnot. 
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	Strategiaprojektin hahmottamista ja ymmärtämistä lisää piirros, jossa strategiaprojekti kuvataan kokonaisuutena ja siihen liitetään osaprojektit ja muut keskeiset toiminnot. 
	Strategiaprojektin hahmottamista ja ymmärtämistä lisää piirros, jossa strategiaprojekti kuvataan kokonaisuutena ja siihen liitetään osaprojektit ja muut keskeiset toiminnot. 
	Strategiaprojektin hahmottamista ja ymmärtämistä lisää piirros, jossa strategiaprojekti kuvataan kokonaisuutena ja siihen liitetään osaprojektit ja muut keskeiset toiminnot. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kuvatkaa strategiaprojektikokonaisuus piirroksena.


	- Esittäkää keskeiset tekijät, joita muutatte strategia-projektinne aikana. 
	- Pohtikaa piirroksen pohjalta, miten maitotilayrityksenne toiminta rakennetaan strategisten valintojen varaan.
	- Toimintaperiaatteet: miten toimitte, miten ette toimi ja mitkä valinnat ovat parhaita maitotilayrityksellenne.
	- Priorisointi: valinnat, mikä on tärkeää, mihin panostetaan ja mistä luovutaan.
	- Resurssien hankinta ja kohdentaminen.
	- Tekniikan ja automaation hankinta ja hyödyntäminen.
	• 
	• 
	• 
	• 

	Millaista lisätyövoimaa ja millaista lisäosaamista, tietoa ja taitoa tarvitsette strategiaprojektin toteuttamiseen?

	• 
	• 
	• 

	Mitä lisäosaamista, tietoa ja taitoa tarvitsette uudistetun toimintasuunnitelman toteuttamiseen? 

	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää strategiaprojektiin liittyvät riskit ja pohtikaa, miten riskejä hallitaan.

	• 
	• 
	• 

	Millaisia kirjallisia sopimuksia on tarpeen laatia ja millaisilla ehdoilla?
	 



	- Urakointisopimukset ja vastuut
	- Vakuutukset
	- Aikataulut jne.
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	 Esimerkki pitkälle menevästä yhteistyöstä on esitetty Ryhäsen ym. (2015) julkaisussa.
	 Esimerkki pitkälle menevästä yhteistyöstä on esitetty Ryhäsen ym. (2015) julkaisussa.
	21

	 Vaarana muutoin on rakentamiskustannusten karkaaminen.
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	TuotantoprosessiTuotoksetTuottavuus(y/x)PanostenhinnatTuotteen hintaKannattavuusTekninen tehokkuusPanoksetTuotot, tuet ja korvauksetKustannukset
	MarkkinatMaatalouspolitiikkaJne.Omat toimintaedellytyksetOsaaminen, resurssit, resurssien saatavuus, ym.ToimintaympäristöMaitotilayrittäjän tahtotilaTaloudellisettavoitteetMaitotilayrityksen strategiaTuotantotavan, tuotannonhaarojen jatoimintojen valintaKilpailustrategiana on kustannusjohtajuusToimintamalliStrategia viedään käytännön toimiksi ja työtehtäviksi TTuuoottaannnnoonn  ssuuuunnnniitttteelluu  jjoohhttaammiisseenn  ttuukkeennaaToimintasuunnitelmaStrategia viedään käytännön toimiksi ja työtehtäviksi
	 Joka vuosi hankitaan lyhytvaikutteisia panoksia kuten lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, polttoaineita ja rehuja panosmarkkinoilta. Pitkän aikavälin tarpeita varten hankitaan pääomatavaroiden markkinoilta rakennuksia, koneita ja laitteita. Monenlaista työpanosta (suorittavasta työstä korkean osaamisen suun-nittelu- ja johtamistyöhön) hankitaan työvoimamarkkinoilta, peltoa peltomarkkinoilta ja rahoitusta rahoi-tusmarkkinoilta.
	 Joka vuosi hankitaan lyhytvaikutteisia panoksia kuten lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, polttoaineita ja rehuja panosmarkkinoilta. Pitkän aikavälin tarpeita varten hankitaan pääomatavaroiden markkinoilta rakennuksia, koneita ja laitteita. Monenlaista työpanosta (suorittavasta työstä korkean osaamisen suun-nittelu- ja johtamistyöhön) hankitaan työvoimamarkkinoilta, peltoa peltomarkkinoilta ja rahoitusta rahoi-tusmarkkinoilta.
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	7.2.1 Hyödyt ja haasteet
	7.2.1 Hyödyt ja haasteet
	Yhteistyöverkoston avulla voi saavuttaa esimerkiksi seuraavia hyötyjä: lisätä tuottavuutta, parantaa tehokkuutta, parantaa kannattavuutta, jakaa riskiä, hankkia osaavaa työvoimaa, parantaa yritystoiminnan laatua ja saada lisää vapaa-aikaa. Mahdollisia haasteita voivat olla henkilöiden erilaiset tottumukset ja toimintatavat, vastuullisuuskäyttäytymisen erot sekä mahdollinen haluttomuus toimia yhteistyösuhteen hyväksi. Lisäksi jonkin osanottajan taloudelliset vaikeudet sekä ”henkilökemioiden” yhteensopimattom
	Yhteistyöverkoston avulla voi saavuttaa esimerkiksi seuraavia hyötyjä: lisätä tuottavuutta, parantaa tehokkuutta, parantaa kannattavuutta, jakaa riskiä, hankkia osaavaa työvoimaa, parantaa yritystoiminnan laatua ja saada lisää vapaa-aikaa. Mahdollisia haasteita voivat olla henkilöiden erilaiset tottumukset ja toimintatavat, vastuullisuuskäyttäytymisen erot sekä mahdollinen haluttomuus toimia yhteistyösuhteen hyväksi. Lisäksi jonkin osanottajan taloudelliset vaikeudet sekä ”henkilökemioiden” yhteensopimattom
	-
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	•
	•
	•
	•

	Olkaa realistisia, kun selvitätte yhteistyöverkostossa toimimisen hyötyjä ja haasteita. Usein vaarana on kaunistella asioita ja nähdä vain hyvät puolet, kun yhteistyöverkostoa innolla rakennetaan.
	-


	•
	•
	•

	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöverkostolla saavutetaan. 
	-


	•
	•
	•

	Mitä mahdollisia haasteita suunniteltuun yhteistyöverkostossa toimimiseen sisältyy.
	-





	7.2.2 Kumppanien hankinta
	7.2.2 Kumppanien hankinta
	7.2.2 Kumppanien hankinta



	Maitotilayrittäjä määrittelee tavoitteensa yritystoiminnalle. Mikäli tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja, maitotilayrittäjä ryhtyy selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyöverkoston perustamisen edellytyksiä tiedostaen, että yhteistyöverkoston perustamiseen tarvitaan aloitteentekijä. Kumppaneiksi kannattaa tavoitella luotettavia, ammattitaitoisia, aloitekykyisiä ja yhteistyöhön sitoutuvia ihmisiä. Yhteistyöverkoston muodostaminen edellyttää, että löydetään luotettavia h
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	•
	•
	•
	•
	•

	Selvittäkää, millaisia henkilöitä, maatalousyrityksiä ja/tai muita tahoja tarvitsette yhteistyökumppaneiksi. 

	•
	•
	•

	Nimetkää ja kuvatkaa potentiaaliset yhteistyökumppanit.

	•
	•
	•

	Perustelkaa, miksi juuri kyseiset henkilöt, maatalousyritykset ja/tai muut tahot sopivat kumppaneiksi yhteistyöverkostohankkeeseenne. 
	-


	•
	•
	•

	Mitä heiltä odotatte?


	7.2.3 Uuden toimintatavan hahmottaminen
	Uutta toimintatapaa voidaan hahmottaa strategiamallin avulla. Strategiamallilla uusi toimintatapa saadaan kuvattua havainnollisena kokonaisuutena. Strategiamallissa voidaan esittää yhteistyöverkosto, kumppanien tehtävät ja niiden väliset yhteydet. Havainnollisesti esitetty strategiamalli helpottaa tehtävien ja vastuiden jakamista sekä myös kehittämis- ja investointipäätösten tekemistä. Oikein valitut kumppanit ja hyvin rakennettu yhteistyöverkosto tuovat osaamista ja resursseja yhteiseksi hyväksi, mikä mahd
	Uutta toimintatapaa voidaan hahmottaa strategiamallin avulla. Strategiamallilla uusi toimintatapa saadaan kuvattua havainnollisena kokonaisuutena. Strategiamallissa voidaan esittää yhteistyöverkosto, kumppanien tehtävät ja niiden väliset yhteydet. Havainnollisesti esitetty strategiamalli helpottaa tehtävien ja vastuiden jakamista sekä myös kehittämis- ja investointipäätösten tekemistä. Oikein valitut kumppanit ja hyvin rakennettu yhteistyöverkosto tuovat osaamista ja resursseja yhteiseksi hyväksi, mikä mahd
	-
	-
	-

	Esimerkki: Maitotilayrittäjä on laatinut kumppaniensa kanssa monipuoliseen yhteistyöhön perustuvan strategian. He rakentavat yhteisnavetan ja liittyvät yhteistyöverkostoon, joka tukee heidän ydinbisnestään. Tuotantosuunnitelmalaskelmien mukaan se on heille taloudellisesti paras vaihtoehto. Kuviossa 7.1 on esitetty strategiamalli, jonka mukaan maitotilayrittäjä kumppaneineen toimii. Strategiamallin mukaan yhteisnavettayrittäjät keskittyvät maidontuotantoon ja ulkoistavat kasvinviljelytyöt kumppaneilleen. 
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	Kuvio 7.1. Uuden toimintatavan hahmottaminen (Ryhänen & Närvä 2019).
	Kuvio 7.1. Uuden toimintatavan hahmottaminen (Ryhänen & Närvä 2019).
	Kuvio 7.1. Uuden toimintatavan hahmottaminen (Ryhänen & Närvä 2019).
	Kuvio 7.1. Uuden toimintatavan hahmottaminen (Ryhänen & Närvä 2019).
	Kuvion 7.1 yhteisnavettayrittäjät hyötyvät yhteistyöverkostosta monella tapaa. Kumppaneilta hankitaan rehuviljaa, annetaan heidän pelloilleen karjanlantaa ja parannetaan yhteistoimin viljelykiertoja. Kasvinviljelijäkumppanit saavat viljelykiertoonsa nurmea, jolloin kasvitautipaine ja rikkakasvien määrä vähenevät, maan kasvukunto ja pellon tuottavuus paranevat. Yhteisnavettayrittäjät säästyvät kasvinviljelykoneiden ja -laitteiden sekä konevarastojen hankinnalta. Kun koneiden käyttöastetta nostetaan ja koneva
	-
	-


	Piirtäkää strategiamalli, jolla kuvaatte yhteistyöverkoston toimintaa.
	Strategiamallin pohjalta yhteistyökumppanien on hyödyllistä kuvata tuotannonhaarat työvaiheittain. Kuviossa 4.3 on esitetty säilörehun tuotantoprosessi työvaiheittain, mitä voi hyödyntää esimerkkinä. Tuotantoprosessin kuvaaminen tällä tarkkuudella mahdollistaa vaihtoehtoisten toimintatapojen edullisuusvertailulaskelmien laatimisen.
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	-

	7.2.4 Suunnittelu ja toteutus
	Kun uusi toimintatapa on hahmotettu, kuvataan, missä järjestyksessä edetään, millä aikataululla yhteistyöverkosto rakennetaan ja milloin sen toiminnan tulisi käynnistyä. Tässä esimerkissä yhteisnavettayrittäjät perustavat yhteistyöverkoston samanaikaisesti, kun heille rakennetaan yhteisnavettaa. Yhteisnavetan rakentamisvastuu annetaan ammattilaisten tehtäväksi. Yhteisnavetan rakentaminen toteutetaan strategiaprojektin osaprojektina. Strategisen kehittämisprojektin toteuttamista on käsitelty luvussa 5.
	-
	-
	-
	-

	Yksi yhteisnavettayrittäjistä ottaa vastuulleen yhteistyöverkoston perustamisen ja siihen liittyvän kumppaneiden hankinnan, mahdolliset investoinnit, töiden uudelleen järjestelyn ja lisäosaamisen hankkimisen. Tarvittaessa selvitetään rahoituksen järjestäminen ja maksuvalmiudesta huolehtiminen. Yhteisnavettayrittäjien tavoitteena on antaa jo seuraavan kesän kasvinviljelytyöt yhteistyökumppaneiden tehtäväksi. Yhteistyöverkoston perustamistoimien ja aikataulutuksen kuvaamisen tukena voidaan hyödyntää taulukon 
	 Toimintatapojen etuja ja haittoja on mahdoton arvioida, jos niitä ei kyetä vertaamaan keskenään.
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	Vuokrapellot ulkopuolisilta YN:lleLuotettavat urakoitsija-kumppanitOman porukan pellot vuokralla YN:lleAmmattitaitoiset, hyvät työntekijätLuotettavat lannan vastaanottajat ja rehuviljan myyjätYhteisnavetta-yritysMeijeri (osuuskunta, jäsenyys)Yhteisnavettayrityksenstrategiamallinhahmotusta(tulevaisuus)Panosten toimittajatRehuviljaHuolto ym.SäilörehuKyntö, muokkausHoitaja/ ruokkijaLaadukas tuoteLypsäjäJoustavuus siisteysSuhteiden ylläpitoHuolenpito kuin omista
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutetaan yhteistyöverkostossa.
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	tehdään edellisen vuoden elokuussa).

	Taulukko 7.1. Toimenpiteet ja aikataulutus yhteistyöverkostoa rakennettaessa.
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	Laatikaa yhteistyöverkoston perustamisesta taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulutuksen niin, että yhteistyöverkoston toiminta voidaan aloittaa suunnitellusti.
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	Laatikaa yhteistyöverkoston perustamisesta taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulutuksen niin, että yhteistyöverkoston toiminta voidaan aloittaa suunnitellusti.
	-








	Investointien edullisuuden selvittämisessä voi hyödyntää lukua 
	Investointien edullisuuden selvittämisessä voi hyödyntää lukua 
	7.4. Kun vertaillaan vaihtoehtojen keskinäistä edullisuutta, hyödynnetään tuotannon suunnittelumenetelmiä (Ryhänen & Sipiläinen 2018). Investointitarve ja kustannukset arvioidaan realistisesti. Rahoituksen saatavuus ja investointituet selvitetään yhteistyöverkoston perustamisen yhteydessä. Lisäksi päätetään, 
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	miten investoinnit rahoitetaan: yhdessä, kukin hankkii itsenäisesti ja missä määrin käytetään ostopalveluja (urakointi). Jos rahoitus hankitaan yhdessä, selvitetään vakuudet ja miten ne annetaan. Samalla sovitaan omistus- ja rahoitusosuuksista. Mikäli osuudet ovat erisuuret, päätetään määräytymisperusteet. Yhtiömuotoisen yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen ja Laitilan (2014, 148-149) toimittamasta julkaisusta.
	miten investoinnit rahoitetaan: yhdessä, kukin hankkii itsenäisesti ja missä määrin käytetään ostopalveluja (urakointi). Jos rahoitus hankitaan yhdessä, selvitetään vakuudet ja miten ne annetaan. Samalla sovitaan omistus- ja rahoitusosuuksista. Mikäli osuudet ovat erisuuret, päätetään määräytymisperusteet. Yhtiömuotoisen yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen ja Laitilan (2014, 148-149) toimittamasta julkaisusta.
	miten investoinnit rahoitetaan: yhdessä, kukin hankkii itsenäisesti ja missä määrin käytetään ostopalveluja (urakointi). Jos rahoitus hankitaan yhdessä, selvitetään vakuudet ja miten ne annetaan. Samalla sovitaan omistus- ja rahoitusosuuksista. Mikäli osuudet ovat erisuuret, päätetään määräytymisperusteet. Yhtiömuotoisen yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen ja Laitilan (2014, 148-149) toimittamasta julkaisusta.
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	7.2.5 Käytännön toiminta
	Käytännön toiminnasta ja siihen liittyvistä vastuista sovitaan yhteistyöverkostossa yhdessä. Apuna voi käyttää Ryhäsen ja Närvän (2019,150 - 154; 156 - 162) toimittamaa julkaisua. Vastuu yhteistyöverkoston toiminnasta annetaan yhdelle kumppaneista, sillä yhteisvastuu voi tarkoittaa pahimmillaan sitä, että kukaan ei ota vastuuta. Lisäksi kustannuksista ja korvauksista sovitaan etukäteen. 
	•
	•
	•
	•
	•

	Päättäkää, kuka vastaa yhteistyöverkoston kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja millainen korvaus hänelle siitä maksetaan. 
	-


	•
	•
	•

	Sopikaa yhteistyöverkoston käytännön töiden toteutuksesta.


	-Jakakaa käytännön työtehtävät ja vastuut.
	-Sopikaa maksuista ja korvauksista.

	 Rahoittaja voi asettaa omia vaatimuksiaan.
	26

	Jokaisessa yhteistyöverkostossa voi tulla tilanne- ja tapauskohtaisia asioita, jotka on hyvä sopia kirjallisesti etukäteen. Esimerkiksi jos kumppani ei täytä tehtäväänsä, hänelle tarvitaan korvaaja. Eteen voi tulla tilanteita, jolloin yhteistyöverkostosta on tarve irtaantua. Siksi määritetään irtisanomisaika, jonka puitteissa on mahdollista sopeutua uuteen tilanteeseen. Sovitaan, millaisin ehdoin ja millaisella maksuajalla pois jäävän osuus lunastetaan. Lisäksi sovitaan pelisäännöt, joiden perusteella yhtei
	-
	-
	-

	7.2.6 Oman toiminnan tarkastelu
	Jokainen yhteistyöverkostoon liittymistä suunnitteleva tarkastelee itsenäisesti yhteistyöverkostossa toimimisen edut ja haitat sekä yhteistyöverkostossa toimimisen sopivuuden itselleen. Tärkeää on tarkastella omia tavoitteita, jotta tietää, ovatko ne yhtenevät yhteistyöverkoston tavoitteiden kanssa. Yhteistyöverkostossa toimimisen on oltava kannattavaa, jotta siihen on taloudellisesti mielekästä osallistua. Muina tavoitteina voivat olla esimerkiksi pitkän aikavälin strategisen yritystoiminnan kehittäminen, 
	-
	-
	-
	-
	-


	Kuvio 7.2. Oman toiminnan tarkastelu yhteistyöverkostossa.
	Velvoitteisiin vastaaminen
	Velvoitteisiin vastaaminen
	Yhteistyöverkostossa toimiminen tuo velvoitteita, vastuita ja tarpeen joustaa yhteiseksi hyväksi. Jos haluaa toimia osana yhteistyöverkostoa, oma yritystoiminta toteutetaan niin, että se sopii yhteen yhteistyöverkoston toiminnan kanssa. Omat velvoitteet täytetään, maksuista huolehditaan ajallaan ja ollaan muutoinkin luotettavia kumppaneita. Yhteistyöverkoston kannalta on vahingollista, jos luvataan jotakin sellaista, mitä ei kyetä täyttämään.
	-
	-
	-


	TOC
	Riskit
	Yhteistyöverkostossa toimimiseen liittyy riskejä. Suunnitelmat toteutuvat harvoin sellaisenaan. Riskien arviointi perustuu riskien tunnistamiseen. Riskit ja niiden vaikutukset on ymmärrettävä. Riskeihin on varauduttava. Riskejä ja niiden vaikutuksia arvioidaan kysymällä, mitä tehdään, jos kyseinen riski toteutuu sekä, mitä jos tapahtuu näin, mitä siitä seuraa ja miten se vaikuttaa toimintaan. Riskeihin voidaan varautua esimerkiksi vakuutuksin.
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	-


	•
	•
	•
	•

	Tunnistakaa riskit ja selvittäkää niiden toteutumisen todennäköisyys.

	•
	•
	•

	Arvioikaa riskin toteutumisen vaikutukset.

	•
	•
	•

	Pohtikaa, miten riskejä voidaan hallita ja niiden vaikutuksia vähentää.


	 Lisäriskejä aiheuttavat esimerkiksi säätekijät, taudit sekä panosten ja tuotteiden hintavaihtelut.
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	Oman tarkastelun yhteenveto
	Oman tarkastelun yhteenveto
	Lopuksi tehdään yhteenveto tärkeimmistä yhteistyöverkostoon osallistumista puoltavista tekijöistä ja pois jäämistä puoltavista tekijöistä. Arvioitavia näkökulmia ovat tuottavuuden paraneminen, kustannussäästöt, toiminnan laadun paraneminen, vapaa-ajan kasvu, jne. Tarvittaessa voi esittää, miten yhteistyöverkostoa tulisi kehittää, jotta mukaan lähteminen olisi mahdollista. Uudet ajatukset voivat auttaa yhteistyöverkoston rakentamisessa. Lopuksi päätetään, lähdetäänkö yhteistyöverkoston toimintaan mukaan. Pää
	-



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää vaihtoehtoisten toimintatapojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, yhteiskoneet, urakointi jne.).

	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää (tarvittaessa), mitä yhteisiä investointeja tarvitaan. 


	- Päättäkää, miten yhteiset investoinnit toteutetaan ja rahoitetaan ja investointituet haetaan.
	-

	- Määrittäkää kunkin rahoitus- ja omistusosuudet.






	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Sopikaa yhteiset pelisäännöt:


	- Tilapäinen korvaaja.
	- Yhteistyöverkostosta irtaantuminen.
	- Erottaminen.






	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunnitteilla oleva yhteistyöverkosto tavoitteidenne saavuttamista. 
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	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunnitteilla oleva yhteistyöverkosto tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunnitteilla oleva yhteistyöverkosto tavoitteidenne saavuttamista. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Määritelkää yritystoimintanne keskeiset tavoitteet vähintään 5-10 vuoden aikavälille.

	• 
	• 
	• 

	Perustelkaa, miksi edellä esitetyt tavoitteet ovat keskeisimmät.

	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää, sopiiko suunnitteilla oleva yhteistyöverkosto osaksi yritystoimintaanne.


	Arvioikaa yhteistyökumppanien kykyä ja halua sitoutua velvollisuuksiin. (Pitäkää luotettavuusarviot omana tietonanne. Arviot auttavat varautumaan riskeihin).






	Arvioikaa haluanne ja kykyänne antaa yhteistyöverkostoon sellainen panos kuin kumppaninne teiltä odottavat. 
	Arvioikaa haluanne ja kykyänne antaa yhteistyöverkostoon sellainen panos kuin kumppaninne teiltä odottavat. 
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	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
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	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
	Yhteistyöverkostossa toimimisen myönteiset tekijät.
	Yhteistyöverkostossa toimimisen haitalliset tekijät.
	Päätös ja perustelut.






	Vaikutukset omaan toimintaan
	Vaikutukset omaan toimintaan
	Vaikutukset omaan toimintaan
	Vaikutukset omaan toimintaan
	Osallistuminen yhteistyöverkostoon voi muuttaa suuresti omaa toimintaa. Siksi selvitetään, mitä muutoksia yhteistyöverkostossa toimiminen aiheuttaa omaan toimintaan. Samalla selvitetään, onko yhteistyöverkosto paras tapa toimia eli selvitetään myös vaihtoehtoiset tavat toimia. Vaihtoehtoisista tavoista valitaan paras. Jos yhteistyöverkostossa toimintaa ei koeta parhaaksi toimintatavaksi, siihen ei lähdetä mukaan.

	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää, mitä muutoksia toiminta yhteistyöverkostossa aiheuttaa omaan toimintaan.

	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää vaihtoehtoiset toimintatavat ja niiden keskinäinen paremmuus.


	- Edut ja haitat.






	7.3 Yhteistyöesimerkki
	7.3 Yhteistyöesimerkki
	7.3 Yhteistyöesimerkki
	Yhteistyötä voi tehdä monella tavalla ja tasolla (Ryhänen & Laitila 2014; Rajakorpi, Laitila & Viljanmaa 2014). Yhteistyön suunnittelu aloitetaan sovittamalla luvussa 1.3 esitetyt A-, B- ja C-osioiden asiat omaan tilanteeseen, mikä helpottaa yhteisen strategian laatimista. Yhteistyötä suunniteltaessa selvitetään kumppanien ammatilliset ja taloudelliset edellytykset, jotta yhteistyö on kestävällä pohjalla. Yhteistyön tulee hyödyttää jokaista osapuolta. Tärkeää on muistaa tehdä sopimukset kirjallisesti.
	-

	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä saavutetaan. 
	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä saavutetaan. 
	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä saavutetaan. 
	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä saavutetaan. 
	Selvittäkää, mitä hyötyjä (ja minkä suuruisia) yhteistyöllä saavutetaan. 
	Selvittäkää, mitä haasteita yhteistyöhön sisältyy. 
	Selvittäkää, millaisia tahoja tarvitsette yhteistyöhön. 






	Millä ehdoilla yhteistyöverkostossa toimiminen parantaa kannattavuutta?Oman yritystoiminnan tavoitteetSelvitetään tavoitteiden yhteensopivuus•Tuottavuuden kasvattaminen•Tehokkuuden lisääminen•Yksikkökustannusten alentaminen•Toiminnan laatu•Toteuttamistapojen sopivuus•Investointien ja rahoituksen sopivuus•Velvoitteiden ja vastuiden jakaminen•Osanottajien luotettavuus ja sitoutuminen•Jne.Yhteistyöverkoston toiminnan tavoitteetOsanottajan näkökulmayhteistyöverkoston perustamiseenPäätös mukaan lähtemisestä tai 
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	7.3.1 Nykytilanne
	7.3.1 Nykytilanne
	Tämän luvun esimerkki pohjautuu todellisiin tapahtumiin. Aluksi kuvataan nykyinen toiminta. Kuvaus voi olla esimerkiksi muotoa: 
	Tämän luvun esimerkki pohjautuu todellisiin tapahtumiin. Aluksi kuvataan nykyinen toiminta. Kuvaus voi olla esimerkiksi muotoa: 
	”Toimimme itsellisesti, päätämme asioistamme ja olemme riippumattomia toisista. Säilörehun korjuussa teimme yhteistyötä, mutta se purkautui, kun korjuuajoista sopiminen kävi liian vaikeaksi. Lopulta hankimme omat korjuukoneet. Tällä hetkellä vuokraamme maamiesseuralta satunnaisesti koneita. Olemme havainneet kustannuksemme korkeiksi suhteessa muihin maitotilayrityksiin. Siksi pohdimme vaihtoehtoisia toimintatapoja ja olemme valmiita aloittamaan uudelleen yhteistyön säilörehun korjuussa. Yhteistyö suunnitell
	-
	-
	-
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	Kuvatkaa nykyinen toiminta maitotilayrityksessänne.






	”Esimerkin maitotilayrittäjä (J.R.) on päättänyt hakea yhteistyökumppaneita. Hän on asettanut tavoitteensa ja tehnyt suunnitelmia maitotilayrityksensä toiminnan kehittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Hän aikoo kehittää säilörehun tuotantoa yhteistyönä. Lisäksi hän ryhtyy hakemaan kumppaneita ja/tai urakoitsijoita rehuviljan tuotantoon.”
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	”Esimerkin maitotilayrittäjä (J.R.) on päättänyt hakea yhteistyökumppaneita. Hän on asettanut tavoitteensa ja tehnyt suunnitelmia maitotilayrityksensä toiminnan kehittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Hän aikoo kehittää säilörehun tuotantoa yhteistyönä. Lisäksi hän ryhtyy hakemaan kumppaneita ja/tai urakoitsijoita rehuviljan tuotantoon.”
	-
	-

	”J.R. on löytänyt säilörehun korjuuseen potentiaalisen yhteistyökumppanin (R.L.), joka on tuttu meijerin tilaisuuksista. Maitotilayritysten etäisyys toisistaan on 30 km, mutta se ei ole este yhteistyölle. J.R. kertoo R.L.:lle avoimesti, että ensimmäinen yhteistyöyritys epäonnistui korjuuaikaongelmien vuoksi. He tiedostavat tutkimustiedon pohjalta, että säilörehunkorjuuaikaa voi pidentää nykyisestä, mikä alentaa kustannuksia. J.R. on löytänyt yhteistyökumppaniehdokkaiksi viljanviljelijöitä, jotka ovat halukk
	-
	-


	Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
	Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
	Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
	Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
	Nimetkää ja kuvatkaa mahdolliset yhteistyökumppanit.
	Perustelkaa, miksi juuri he sopivat kumppaneiksi. 
	Mitä heiltä odotatte?
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	7.3.2 Yhteistyön suunnittelu
	7.3.2 Yhteistyön suunnittelu
	7.3.2 Yhteistyön suunnittelu
	”J.R. hahmottelee yhteistyötä edellä esitettyjen lähtötietojen pohjalta. Aluksi J.R. ja R.L. selvittävät mahdollisten kasvinviljelijäkumppaniensa kanssa, millä aikataululla yhteistyö saadaan aloitettua. He keskittyvät pääkohtiin kuten investointeihin, rahoituksen järjestämiseen, töiden uudelleen järjestelyyn ja mahdolliseen lisäosaamisen hankkimiseen.” 
	-
	-
	Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu on kuvattu 
	taulukossa 7.2. Oleellista on saada sopimukset ja muut asiat 
	valmiiksi ennen kasvinviljelytöiden aloittamista.” 

	Taulukko 7.2. Toimenpiteet ja aikataulutus (yhteistyöesimerkki).
	-

	”J.R. ja R.L. ovat laatineet tahoillaan tuotantosuunnitelmia ja tehneet investointilaskelmia. Niiden mukaan he voivat yhteistyöllä alentaa kustannuksia ja lisätä tuottoja, mikä parantaa kannattavuutta. He ovat selvittäneet, kannattaako hankkia koneet yhdessä, perustaa koneet omistava yhteisyritys tai ulkoistaa toimintoja urakoitsijoille.” 
	 
	Uutta toimintatapaa voi hahmotella strategiamallin avulla. Ku
	-
	viota 7.1 voi käyttää esimerkkinä. 

	”Strategiamallin, suunnittelun ja investointilaskelmien perusteella J.R. ja R.L. ovat päätyneet hankkimaan yhteisen säilörehun korjuuketjun. Heillä on hyvä tilusrakenne ja pellot ovat lähellä talouskeskusta. Niittomurskain ja noukinvaunu suunnitellaan hankittavan yhteisiksi. He palkkaavat urakoitsijan säilörehusiilolle. J.R. ottaa mallia R.L.:lta, miten yhteistyö lähialueen viljanviljelijöiden kanssa voidaan järjestää. J.R. ulkoistaa rehuviljan viljelyn, ostaa rehuviljaa ja luovuttaa lantaa viljanviljelijäk
	-

	Kuviota 4.3 voi voi käyttää esimerkkinä, kun kuvataan säilörehun tuotantoprosessi työvaiheittain. Tuotantoprosessin kuvaaminen tällä tarkkuudella mahdollistaa tehtävien jakamisen suunnitellusti.
	Seuraavaksi selvitetään yhdessä investointitarve ja -kustannukset sekä rahoitusvaihtoehdot ja rahoituksen saatavuus. Lisäksi päätetään, miten koneet hankitaan ja rahoitetaan sekä käytetäänkö urakointipalveluja. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää apuna luvussa 7.4.2 esitettyjä investointilaskelmia. Jos perustetaan yhtiömuotoinen koneasema, on syytä laatia osakassopimus. Yhtiömuotoisen yhteistyön suunnitteluun voi tutustua Ryhäsen ja Laitilan (2014, 148 - 149) toimittamasta julkaisusta. 
	-

	”J.R. ja R.L. ovat päätyneet hankkimaan säilörehunkorjuuketjun koneet yhdessä. He käyvät avoimesti läpi maitotilayritystensä taloudelliset tilanteet, millä varmistetaan, että yhteistyölle on taloudelliset edellytykset. He vastaavat investointien rahoitusosuuksistaan itse. Yhtiömuotoinen koneasema on mahdollinen tulevaisuudessa, jos yhteistyötä laajennetaan. Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.” 
	-
	-

	7.3.3 Käytännön toiminta
	Kokonaisvaltaisen johtamisen vastuu annetaan yhdelle kumppaneista. Käytännön toiminnasta, tehtävien jaosta ja niihin liittyvistä vastuista sekä mahdollisista korvauksista sovitaan yhdessä (Ryhänen ja Närvä 2019,150 - 154; 156 - 162). Ratkaistavaksi voi tulla tilanne- ja tapauskohtaisia asioita, joista on hyvä sopia kirjallisesti etukäteen. Esimerkiksi, jos kumppani ei kykene täyttämään tehtäväänsä tai yhteistyöstä tulee tarve irtaantua, sovitaan, millä ehdoilla pois jäävän osuus voidaan lunastaa ja millä ma
	-
	-

	”J.R. ja R.L. sopivat ennakkoon säilörehun korjuuaikatauluista. Sopimus pohjautuu suunnittelun antamiin tuloksiin. Tasapuolisuuden lisäksi suunnittelussa otettiin huomioon maalajien vaikutus nurmen kasvuun. Poikkeustilanteissa korjuuvuorot päätetään yhdessä kasvukauden etenemisen perusteella. J.R. niittää ja R.L. ajaa noukinvaunua. 
	-
	-
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	Asetetaan tavoitteet ja ehdot yhteistyölle
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	Asetetaan tavoitteet ja ehdot yhteistyölle

	Marraskuun loppuun mennessä
	Marraskuun loppuun mennessä


	Arvioidaan tavoitteita ja ehtoja omasta näkökulmasta
	Arvioidaan tavoitteita ja ehtoja omasta näkökulmasta
	Arvioidaan tavoitteita ja ehtoja omasta näkökulmasta

	Vuoden loppuun mennessä
	Vuoden loppuun mennessä


	Myönteisesti suhtautuvat laativat suunnitelmat
	Myönteisesti suhtautuvat laativat suunnitelmat
	Myönteisesti suhtautuvat laativat suunnitelmat

	Tammikuun loppuun mennessä
	Tammikuun loppuun mennessä


	Käytännön työnjaosta sopiminen
	Käytännön työnjaosta sopiminen
	Käytännön työnjaosta sopiminen

	Helmikuun loppuun mennessä
	Helmikuun loppuun mennessä


	Investoinnit, rahoitus 
	Investoinnit, rahoitus 
	Investoinnit, rahoitus 

	Huhtikuun loppuun mennessä
	Huhtikuun loppuun mennessä


	Yhteistyö alkaa
	Yhteistyö alkaa
	Yhteistyö alkaa

	Toukokuun alussa
	Toukokuun alussa


	Oman ylimääräisen kaluston myynti
	Oman ylimääräisen kaluston myynti
	Oman ylimääräisen kaluston myynti

	1,5 vuoden aikana
	1,5 vuoden aikana






	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.
	Laatikaa taulukko, jossa kuvaatte toimenpiteet ja aikataulun niin, että yhteistyö voidaan aloittaa suunnitellusti.






	Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta toimintatapaa.
	Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta toimintatapaa.
	Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta toimintatapaa.
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	Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta toimintatapaa.
	Piirtäkää kuvio (strategiamalli), jolla hahmottelette uutta toimintatapaa.






	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.
	Piirtäkää tuotantoprosessit, joita toteutatte yhteistyönä.






	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää vaihtoehtojen keskinäinen edullisuus (yhteistyö, -koneet, urakointi jne.).
	Selvittäkää (tarvittaessa), mitä yhteisiä investointeja tehdään. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Päättäkää, miten yhteiset investoinnit toteutetaan ja rahoitetaan ja investointituet haetaan.
	-


	• 
	• 
	• 

	Määrittäkää kunkin rahoitus- ja omistusosuudet.
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	Varastointi annetaan urakoitsijan tehtäväksi, mikä on J.R.:n vastuulla. 
	Varastointi annetaan urakoitsijan tehtäväksi, mikä on J.R.:n vastuulla. 
	Varastointi annetaan urakoitsijan tehtäväksi, mikä on J.R.:n vastuulla. 
	Säilörehu-urakoitsijoiden kanssa sovitaan varajärjestelyistä. Yhteis
	-
	työkumppanit laativat kirjallisen sopimuksen, jossa poikkeustilan
	-
	teista sovitaan. J.R. vastaa kokonaisuuden johtamisesta ja siitä, että 
	korjuu onnistuu myös poikkeustapauksissa. R.L. maksaa korvausta 
	sopimuksen mukaisesti J.R.:lle johtotyöstä.”

	Päättäkää yhteistyökokonaisuuden johtamisesta. 
	Päättäkää yhteistyökokonaisuuden johtamisesta. 
	Sopikaa käytännön töiden toteutuksesta.
	•
	•
	•
	•

	Jakakaa käytännön työtehtävät ja vastuut.

	•
	•
	•

	Sopikaa maksuista ja korvauksista.



	7.3.4 Oma näkökulma
	Omien tavoitteiden määrittely on tärkeää. Siksi ennen yhteistyön aloittamista tarkastellaan yhteistyön etuja ja haittoja itsenäisesti. Tärkeää on selvittää omien tavoitteiden saavutettavuus yhteistyötä tehtäessä. Yhteistyön on oltava kannattavaa. Tarkastelussa voi hyödyntää omaan tilanteeseensa soveltaen kuviossa 7.2 esitettyjä asioita. Kunkin mahdollisen yhteistyökumppanin luotettavuus ja halu toimia yhteistyössä arvioidaan. 
	Omien tavoitteiden määrittely on tärkeää. Siksi ennen yhteistyön aloittamista tarkastellaan yhteistyön etuja ja haittoja itsenäisesti. Tärkeää on selvittää omien tavoitteiden saavutettavuus yhteistyötä tehtäessä. Yhteistyön on oltava kannattavaa. Tarkastelussa voi hyödyntää omaan tilanteeseensa soveltaen kuviossa 7.2 esitettyjä asioita. Kunkin mahdollisen yhteistyökumppanin luotettavuus ja halu toimia yhteistyössä arvioidaan. 
	”J.R. tavoittelee kannattavaa yritystoimintaa ja lisää vapaa-aikaa. Siksi hän haluaa aloittaa yhteistyön jo seuraavan kasvukauden alussa. Tavoitteena on, että maitotilayritys on kannattava ja maksuvalmius on kestävällä pohjalla. Rehuviljan tuotanto ulkoistetaan urakoitsijoille.”


	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	Muodostakaa käsitys, tukeeko suunniteltu yhteistyö tavoitteidenne saavuttamista. 
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Määritelkää yritystoimintanne keskeiset tavoitteet vähintään 5-10 vuoden aikavälille.

	• 
	• 
	• 

	Selvittäkää, sopiiko suunnitella oleva yhteistyö osaksi yritystoimintaanne.
	-



	Arvioikaa yhteistyökumppanien kykyä ja halua sitoutua huolehtimaan velvollisuuksistaan. (Pitäkää luotettavuusarviot omana tietonanne, auttaa varautumaan riskeihin).
	-
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	”J.R. on kerran epäonnistunut yhteistyössä. Hän tiedostaa yhteistyön edut ja on ottanut opikseen virheistään. Hän tunnistaa, että ilman yhteistyötä yksin yrittäen hänellä ei ole tulevaisuutta maitotilayrittäjänä. Nyt hän on valmis toimimaan vastuullisesti yhteiseksi hyväksi ja olemaan joustava. Hän haluaa tehdä töitä yhteistyökumppanin pelloilla yhtä laadukkaasti kuin omillaan.”
	”J.R. on kerran epäonnistunut yhteistyössä. Hän tiedostaa yhteistyön edut ja on ottanut opikseen virheistään. Hän tunnistaa, että ilman yhteistyötä yksin yrittäen hänellä ei ole tulevaisuutta maitotilayrittäjänä. Nyt hän on valmis toimimaan vastuullisesti yhteiseksi hyväksi ja olemaan joustava. Hän haluaa tehdä töitä yhteistyökumppanin pelloilla yhtä laadukkaasti kuin omillaan.”
	”J.R. on kerran epäonnistunut yhteistyössä. Hän tiedostaa yhteistyön edut ja on ottanut opikseen virheistään. Hän tunnistaa, että ilman yhteistyötä yksin yrittäen hänellä ei ole tulevaisuutta maitotilayrittäjänä. Nyt hän on valmis toimimaan vastuullisesti yhteiseksi hyväksi ja olemaan joustava. Hän haluaa tehdä töitä yhteistyökumppanin pelloilla yhtä laadukkaasti kuin omillaan.”
	-

	Riskit
	Yhteistyöhön liittyy riskejä. Riskien arviointi perustuu riskien tunnistamiseen. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia kannattaa arvioida ja pohtia, mitä tehdään, jos riski toteutuu. Riskejä voidaan arvioida tekemällä kysymyksiä, mitä jos tapahtuu näin, mitä siitä seuraa ja miten se vaikuttaa toimintaan. 
	-

	”J.R. pitää uutta säilörehunkorjuun yhteistyökumppania luotettavana. Henkilöriskit liittyvät sairastumisiin ja loukkaantumisiin, jotka estävät työn teon. Riskiä voidaan pienentää perehdyttämällä ja sitouttamalla kumppaneita, jotka pystyvät tarvittaessa toimimaan kuljettajina. Koneet voivat rikkoontua. Riskiä voidaan lieventää huoltamalla koneita ja vakuutuksin. R.L. ottaa vastuun koneiden huollosta ja ylläpidosta, mistä J.R. maksaa korvauksen sovitun mukaisesti. Huoltamoyrittäjä on myös yhteistyökumppani. H
	-

	Oman näkökulman yhteenveto
	Lopuksi tehdään yhteenveto yhteistyötä puoltavista tekijöistä ja poisjäämistä puoltavista tekijöistä. Tarvittaessa voidaan esittää näkemys, miten yhteistyötä kehittämällä mukaan lähteminen olisi mahdollista. Uudet ajatukset voivat olla joissakin tapauksissa kaikille edullisia. Lopuksi päätetään, lähdetäänkö yhteistyöhön mukaan. Päätös perustellaan laskelmin.
	”J.R. kokee yhteistyön pääosin myönteisesti. Yhteistyöhön ryhtymistä puoltavat ennen kaikkea taloudelliset tekijät. Suurimpana haittana hän kokee, että päätöksenteon itsenäisyys vähenee. Koska taloudelliset hyödyt ylittävät haitat, J.R. on valmis aloittamaan yhteistyön. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla yhteistyöllä riskejä voidaan pienentää. Mukavalla porukalla toimiminen voi tuoda myös lisää ´hyvää tekemisen meininkiä´.”
	-
	-

	7.4 Vaihtoehtojen edullisuuden selvittäminen
	Kannattavuuden turvaamiseksi maitotilayrittäjän on kehitettävä toimintaansa. Tuotantoa on tehostettava, tuottavuutta on lisättävä ja erityisesti kannattavuutta on parannettava. ”Oikeita asioita on tehtävä oikein ja oikeaan aikaan”. Päätösten tueksi tarvitaan tuotantoekonomian, tuotannon suunnittelun ja investointilaskelmien hallintaa. Näiden työkalujen avulla voidaan löytää paras toimintatapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Perinteinen tuottajaosaaminen ei yksin riitä. Maitotilayrittäjän on johdettava yrityst
	-

	7.4.1 Kokonaistarkastelu
	Pitkällä aikavälillä maitotilayrittäjä voi muuttaa kaikkien tuotantopanosten käyttöä sekä valita uuden toimintatavan ja uusia tuotantovälineistön. Koko maitotilayrityksen toiminnan kehittämisen menetelmänä hyödynnetään yleensä tuotannon suunnittelua (Luku 6). Tuotannon suunnittelu mahdollistaa vaihtoehtoisten toimintatapojen keskinäisen edullisuuden selvittämisen ja vertaamisen koko maitotilayrityksen tasolla (Ryhänen & Sipiläinen 2018). Samalla tehdään suunnitelmat tuotannonhaaroittain, mitä voidaan hyödyn
	-
	-
	-

	Esimerkki: Maitotilayrittäjä on laatinut strategian pohjalta kilpailevia tuotantosuunnitelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista. Niiden mukaan yhteisnavetan rakentaminen ja yhteistyöverkoston perustaminen on taloudellisesti paras vaihtoehto. Taulukossa 7.3 esitetään nykyisen tuotannon ja kilpailevien toimintatapojen maataloustulo, kannattavuuskerroin, kokonaispääoma, omavaraisuusaste ja maatalousyrittäjän työnmenekki. Tulosten mukaan nykyisen tuotannon jatkamiselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Yhteisn
	-
	-

	Taulukko 7.3. Kilpailevien tuotantosuunnitelmien vertailu.
	*HUOM! Yhteisnavetta on vuokrannut kaikki pellot, myös omistajiltaan.
	7.4.2 Osittaistarkastelut
	Keskipitkä aikaväli
	Hintamuutosten ja/tai uusien tuotantovälineiden kehittämisen myötä voi tulla ratkaistavaksi, onko tulevaisuudessa edullisinta korjata säilörehua itse, yhteistyönä tai käyttää urakointipalveluja. Vaihtoehtoja voidaan verrata keskenään investointilaskelmilla. Ne antavat riittävät vastaukset keskipitkän aikavälin päätöksentekoa varten. Vaihtoehtoisia toimintatapoja verratessa on tärkeää määrittää selkeästi prosessin tai toiminnon alku- ja loppukohta, jotta tulokset ovat keskenään vertailukelpoiset. Koska vaiht
	-
	-
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	TOCI
	Artifact

	Kun tiedetään prosessin tai toiminnon kustannus itse tehtynä, sitä voidaan verrata vaihtoehtoisten toimintatapojen kuten yhteistyön tai urakoinnin aiheuttamiin kustannuksiin ja valita niistä edullisin. Koneiden ja laitteiden investointimenot saadaan ostohinnoista. Huollon, korjaamisen, säilyttämisen, vakuuttamisen ja juoksevan käytön menot, kuten polttoaineet ja öljyt saadaan arvioinnin pohjalta. Jos käytetään ulkopuolista työvoimaa, syntyy palkkameno. Se voidaan määrittää työtunnin hinnan ja työtuntien mää
	-
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	-

	Esimerkki: Säilörehun korjuussa vaihtoehtoina on hankkia omat koneet (A), ryhtyä yhteistyöhön kolmen muun maitotilayrittäjän kanssa (B) tai ostaa säilörehun korjuu urakointipalveluna (C). Kaikissa vaihtoehdoissa korjataan samalta alalta säilörehua (100 ha). Korkovaatimus asetetaan 5 prosentiksi. Korkovaatimuksella tarkoitetaan tässä tavoitetta, paljonko sitoutuvalle pääomalle halutaan tuottoa. Tämä ei ole sama kuin laina korko, vaan yleensä se on korkeampi kuin lainan korko, koska omaan pääomaan sisältyy su
	-

	Lyhyt aikaväli
	Maitotilayrityksessä on jatkuva tarve parantaa prosesseja ja toimintoja strategian puitteissa. Päivittäiset, kasvukauden ja sisäruokintakauden tuotannolliset ja liikkeenjohdolliset päätökset tarvitsevat tuekseen myös suunnittelua, jotta maitotilayrittäjä kykenee sopeuttamaan toimintaansa esimerkiksi hintojen muutoksiin. Tarkasteluilla haetaan vastausta, voidaanko esimerkiksi lehmien ruokintaa muuttamalla ja tuotantoprosesseja kehittämällä kasvattaa taloudellista tulosta. Vaihtoehtojen keskinäistä edullisuut
	-
	-
	-
	-
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	8.1 Johdanto
	Hankkeen alussa haettiin maitotilayrittäjien ja sidosryhmien edustajien kanssa vastausta kysymyksiin, miten maitotilayrittäjä voi vastata tulevaisuuden haasteisiin ja miten maitotilayrityksen toimintaa voi kehittää kannattavuuden parantamiseksi (Ryhänen & Närvä 2019). Lisäksi selvitettiin maitotilayritysten strategian laatimisen ja kehittämisen tarvetta, ja millainen kokonaisvaltaisen johtamisen malli ottaa maitotilayrittäjien ja sidosryhmien tarpeet parhaiten huomioon. Kokonaisvaltaisen johtamisen mallin v
	-
	-

	Maitotilayrittäjiltä ja sidosryhmien edustajilta kerättiin palautetta käsi- ja työkirjaluonnoksista monivaiheisesti: esitestaamalla, teemahaastatteluilla ja työpajoissa. Palautteesta saatiin tietoa käsi- ja työkirjaluonnosten kehittämiseen. Käsi- ja työkirjaluonnokset pilotoitiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun ”Johto-hankkeen” kahdessa pienryhmässä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yritystalouden agrologi (AMK)-opiskelijoiden toimesta. Pilotoinneilla varmistettiin, e
	-
	-
	-
	-

	8.2 Esitestaaminen
	Käsikirjaluonnoksen esitestaamiseen osallistui maitotilayrittäjä ja kolme ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasiantuntijaa. Heiltä pyydettiin kirjallisia kehittämisehdotuksia käsikirjaluonnoksen sisällön ja käytettävyyden parantamiseksi. Kehittämisehdotusten pohjalta käsikirjaluonnosta selkeytettiin esitestaajien toivomaan suuntaan, tekstiä kansanomaistettiin ja käsikirjaluonnokseen lisättiin käytännön esimerkkejä. Sen jälkeen käsikirjaluonnosta kommentoivat Johto-hankkeen asiantuntijakoulutuksiin osallistunee
	30
	-

	8.3 Teemahaastattelut
	8.3.1 Menetelmä ja aineisto
	Käsi- ja työkirjaluonnoksia arvioitiin 11 maitotilayrityksessä ja viiden sidosryhmien edustajan toimesta. Käsi- ja työkirjaluonnokset lähetettiin maitotilayrittäjille ja sidosryhmien edustajille tutustuttavaksi ja sovittiin haastatteluaika, johon mennessä he tutustuisivat käsi- ja työkirjaluonnoksiin ja kommentoisivat sisältöjä. Haastattelut tehtiin syys-lokakuussa 2020 paikan päällä tai Teamsin välityksellä. Haastattelijoina olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun agrologi (AMK) -opiskelijat, jotka ohjeistett
	-
	-
	-
	-

	Teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Hankkeen tutkijat tutustuivat litteroituihin haastatteluihin. He analysoivat haastattelujen pohjalta, miten käsi- ja työkirjaluonnoksia voidaan kehittää palvelemaan maitotilayrittäjien tarpeita mahdollisimman hyvin. 
	-

	8.3.2 Maitotilayrittäjien näkemykset ja kehittämisehdotukset
	-

	Käsikirjaluonnos. Haastatelluista maitotilayrittäjistä kaikki yhtä lukuun ottamatta pitivät käsikirjaluonnoksen sisältämää asiaa hyvänä ja tarpeellisena. Asiasisältöä arvostellut vastaaja kritisoi alun strategiosaa ja piti harhaanjohtavana kannattavuuskerroin-mittaria, mutta hän piti käsikirjaluonnoksessa esitettyä prosessiajattelua tärkeänä. 
	-

	Käsikirjaluonnoksen luettavuudessa ja ymmärrettävyydessä nähtiin kehitettävää. Osa maitotilayrittäjistä koki käsikirjaluonnoksen käsitteiden olevan vaikeasti ymmärrettäviä. Osa koki käsikirjaluonnoksen vaativan perehtymistä mutta olevan perehtymisen jälkeen ymmärrettävissä. Osa koki, että käsikirjaluonnos oli sellaisenaan ymmärrettävä. Hankalaksi koettiin erilaiset käsitteet, kuten PESTEL ja VRIO. Mittaamiseen ja mittareihin liittyvät kohdat mainittiin myös vaikeasti ymmärrettäväksi. Käsikirjaluonnoksen kir
	-
	-
	-

	Käsikirjaluonnosta voitaisiin haastateltujen mielestä kehittää tiivistämällä ja selkeyttämällä. Käsikirjaluonnoksesta toivottiin helposti luettavaa. Osa toivoi käytännönläheisiä esimerkkejä lisää, mutta osa mainitsi, että esimerkit voivat johdatella liikaa. Maitotilayrittäjien oman osaamisen arviointia toivoi lisää yksi vastaaja. Yksi vastaaja toivoi, että käsikirjasta kävisi ilmi, että sitä voi hyödyntää myös yksittäisen perheen omistamassa maitotilayrityksessä.
	-

	Työkirjaluonnos. Työkirjaluonnosta pidettiin johdonmukaisesti etenevänä ja hyvänä apuvälineenä kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Sitä pidettiin ymmärrettävänä ja kysymyksiä selkeinä. Kahta vastaajaa mietitytti kysymyksien ymmärrettävyys. Vastaajat kokivat työkirjaluonnoksen olevan haastava kokonaisuus maitotilayrittäjän yksin läpi käytäväksi. Laatiminen olisi hyvä tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa. Yksi vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että työkirja tulisi täyttää yrittäjäyhteisön jäsenten kesken (jos mai
	-
	-
	-

	Maitotilayrittäjien kehittämisehdotus työkirjaluonnokseen oli, että siinä voisi olla viittaus käsikirjan siihen kohtaan, jossa käsikirjassa kyseistä asiaa käsitellään. Tähän ehdotettiin ratkaisuksi, että käsikirjan sivunumeron tai värikoodauksen avulla voisi tunnistaa oikean kohdan tai että olisi jokin linkki työkirjasta käsikirjan oikeaan kohtaan. Yksi vastaaja pohdiskeli, onko tarpeen olla erillinen työkirja vai voisiko käsikirjassa olla täytettäviä kohtia. Myös maitotilayrittäjän/-yrittäjien analysointia
	-
	-
	-

	8.3.3 Sidosryhmien edustajien näkemykset ja kehittämisehdotukset
	-

	Käsikirjaluonnos. Sidosryhmien edustajat pitivät käsikirjaluonnosta hyödyllisenä. Heidän mukaansa käsikirjaluonnos on perusteellinen kuvaus kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Käsikirjaluonnoksessa on avattu hyvin asioita ja siitä löytyy myös esimerkkejä. He kokivat, että käsikirjaluonnos on pitkä ja että se voi olla haastava maitotilayrittäjän yksin läpikäytäväksi. Sidosryhmien edustajien mukaan käsikirjaluonnoksessa olevat kuviot tukevat asian ymmärtämistä. Toisaalta osan kuvioista koettiin sisältävän liian
	-
	-
	-

	Osa sidosryhmän edustajista kaipasi lisää henkilöstöjohtamista, ihmisten johtamiseen liittyvää sisältöä ja työntekijöiden osallistamista strategian laadintaan. Taloudellisten tavoitteiden yhteydessä olisi hyvä esittää, että niiden saavuttaminen on pohja myös muiden tavoitteiden saavuttamiselle, kuten maitotilayrityksen siirtämiselle sukupolvelta toiselle ja eläinten hyvinvoinnille. Yksi sidosryhmän edustaja koki käsikirjaluonnoksesta puuttuvan, miten strategian toteutumista seurataan ja kuinka strategiaa pä
	-
	-

	Käsikirjaluonnoksen koettiin olevan aika tieteellisesti kirjoitetun ja sisältävän vieraita käsitteitä, jotka saattavat hankaloittaa käsikirjan luettavuutta. Sidosryhmän edustajat esittivät useita yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia kuvioihin ja tekstiin. Visuaalisuutta toivottiin lisää käsikirjaluonnokseen. 
	-
	-

	Työkirjaluonnos. Sidosryhmien edustajat pitivät työkirjaluonnosta selkeänä. Sidosryhmän edustajat kokivat, että kysymyksiä on paljon, mikä johtuu heidän mukaansa asian moninaisuudesta. Työkirjaluonnosta pidettiin kuitenkin ymmärrettävänä. Ja jos jokin kohta on hankalasti ymmärrettävä, siitä voi hakea lisätietoa käsikirjasta. 
	-

	Yksittäisinä mainintoina työkirjaluonnoksen asiasisällön kehittämiseen ehdotettiin seuraavia lisäyksiä: ihmisten johtamisnäkökulmaa lisää, työmäärään ja työhyvinvointiin liittyvää näkökulmaa lisää, taloudellisia laskelmia lisää tai maininta, mitä laskelmaa asian tarkastelussa voisi käyttää, tai millaisia suunnitelmia asiaan liittyen voi tehdä. Ehdotettiin myös lisäystä, jossa työkirjassa kerrottaisiin, missä kohtaa käsikirjaa kyseistä asiaa käsitellään, jolloin olisi helppo löytää käsikirjasta oikea kohta. 
	-
	-
	-
	-

	Käsi- ja työkirjaluonnosten koettiin tukevan maitotilayrityksen kokonaisvaltaista johtamista hyvin erityisesti asioiden johtamisen osalta. Niihin on paneuduttava huolella. Koettiin hyväksi, että työkirjaluonnosta täyttäessä joutuu ajattelemaan asioita kokonaisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Eräs vastaaja kommentoi seuraavasti ”työkirjasta sellainen ajatus, että ois mahtavaa, jos yrittäjät täyttäs tämän ja sitä tarkasteltas säännöllisesti.”
	-

	Käsi- ja työkirjaluonnoksia kehitettiin teemahaastattelujen tulosten perusteella. Asioita konkretisoitiin, tekstiä tiivistettiin, käsitteitä muutettiin mahdollisuuksien mukaan arkikielelle, kuvioiden sisältöä selkeytettiin, mittarien käyttöä havainnollistettiin ja esimerkkejä lisättiin, millä haluttiin helpottaa sisällön omaksumista sekä parantaa käsi- ja työkirjan käytettävyyttä. 
	-
	-

	ulottuvuuden hahmottaminen vaihtoehtoisten kehityskulkujen pohdinnassa on tärkeää. Kirjat auttavat panostamaan oikeisiin asioihin, välttämään virheinvestointeja ja löytämään kohteita, joihin puuttumalla voi parantaa kannattavuutta. Työkirjan avulla voi viestiä maitotilayrityksen sisällä ja myös ulospäin mm. yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Esimerkiksi ennen isoja investointeja voi selvittää, ”olenko tähän oikea henkilö vai teenkö jotakin muuta”. Oma kiinnostus on tärkeintä.
	-

	Kun maitotilayrityksessä on useita yrittäjiä ja/tai sukupolvia, kokonaisvaltainen johtamistapa auttaa yhteisen näkemyksen syntymistä ja sitouttaa kaikki toimimaan yhteisen hyvän eteen. Se auttaa ymmärtämään työantajaroolia perinteisen työn tekemisen sijaan. Eräs panelisti totesi, että ”toimintamalli varsinaisen tarkoituksensa lisäksi testaa hienosti alkuperäiset ajatukset ja antaa uutta syötettä, mitä pitää miettiä lisää ja toimiiko strategia vai ei”. Kun työkirja on ensimmäisen kerran laadittu, se kannusta
	-
	-

	8.4.2 Käsi- ja työkirjan hyödyntäminen
	Työpajoissa tiedostettiin maitotilayrittäjien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Käsi- ja työkirjan hyödyntämiseen nähtiin vaihtoehtoja: itsenäisesti, pienryhmissä ja verkostoitumalla. Osa kykenee hyödyntämään kaiken itsenäisesti. Osa tarvitsee ”räätälöityä apua ja rinnalla kulkijaa”. Kun toimitaan pienryhmässä, itsenäinen perehtyminen ja pohdinta, hyvien kontaktien luonti, vuorovaikutteisuus ja ammattitaitoiset sparraajat tuottavat hyvän tuloksen. Oma ajattelu ja luottamus toisiin on tärkeää. Tasavertaisten
	-
	-
	-
	-



	 NPV (tulevaisuudessa saatavien nykyhetkeen diskontattujen kassavirtojen summa (= nykyarvo) vähen-nettynä alkuperäisen investoinnin arvolla). Korko tarjoaa hinnoittelumekanismin rahan aika-arvolle. Dis-konttaus tarkoittaa tulevaisuudessa saatavan kassavirran nykyarvon laskemista.
	 NPV (tulevaisuudessa saatavien nykyhetkeen diskontattujen kassavirtojen summa (= nykyarvo) vähen-nettynä alkuperäisen investoinnin arvolla). Korko tarjoaa hinnoittelumekanismin rahan aika-arvolle. Dis-konttaus tarkoittaa tulevaisuudessa saatavan kassavirran nykyarvon laskemista.
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	 Tuotteen laatu oletetaan tämän esimerkkilaskelman vaihtoehdoissa samaksi. Jos säilörehun laadussa on eroja, ne otetaan huomioon laskelman nettokassavirrassa.
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	Arvioikaa riskin toteutumisen vaikutukset.
	Pohtikaa, miten riskejä voidaan hallita ja niiden vaikutuksia vähentää.
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	Nykyinen (40)
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	Oma navetta (120)
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	Yhteisnavetta (360)
	Yhteisnavetta (360)
	-



	Maataloustulo / yrittäjä, €
	Maataloustulo / yrittäjä, €
	Maataloustulo / yrittäjä, €

	26 230
	26 230

	54 476
	54 476

	73 815
	73 815


	Kannattavuuskerroin
	Kannattavuuskerroin
	Kannattavuuskerroin

	0,62
	0,62

	1,20
	1,20

	1,83
	1,83


	Kokonaispääoma / yrittäjä, €
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	308 000
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	81,96
	81,96
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	Työpanos / yrittäjä, h
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	2 151
	2 151

	2 185
	2 185

	1 798
	1 798
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	8.4 Työpajat
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	Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja työkirjaluonnosten edelleen kehittämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi järjestettiin kolme työpajaa: yksi Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa ja muun Suomen alueella. Maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat vastasivat itsenäisesti etukäteen lähetettyihin kysymyksiin (Liite 8.2), minkä pohjalta työpajatyöskentely toteutettiin. Työpajoihin osallistui 5 - 9 maitotilayrittäjää ja sidosryhmien edustajaa sekä neljä hankkeen työntekijää. Työpajojen ke
	Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja työkirjaluonnosten edelleen kehittämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi järjestettiin kolme työpajaa: yksi Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Suomessa ja muun Suomen alueella. Maitotilayrittäjät ja sidosryhmien edustajat vastasivat itsenäisesti etukäteen lähetettyihin kysymyksiin (Liite 8.2), minkä pohjalta työpajatyöskentely toteutettiin. Työpajoihin osallistui 5 - 9 maitotilayrittäjää ja sidosryhmien edustajaa sekä neljä hankkeen työntekijää. Työpajojen ke
	-
	-
	-
	-

	8.4.1 Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen
	Työpajoihin osallistuneet pitivät käsi- ja työkirjaa hyvin jäsenneltyinä ja mielenkiintoisesti laadittuina. He pitivät niitä kattavana kokonaisuutena, joka haastaa miettimään, mitä maitotilayrittämiseltä ja elämältä oikeasti haluaa ja tavoittelee. Johtaminen on tärkeää työtä, minkä avuksi kirjat tuovat ryhtiä. Ne ohjaavat miettimään avainasioita oikeasta näkökulmasta ja hahmottamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. Erityisesti osallistujat arvostivat sitä, että käsi- ja työkirja eivät anna valmiita vastauksia
	-
	-
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	-
	-

	Kirjat haastavat ja vaativat käyttäjältään paljon, mutta palkitsevat omaksujan. Kirjojen hyödyntäminen mahdollistaa rehellisen kuvan saannin maitotilayrityksen toimintaedellytyksistä. Ajallisen 
	-



	Pelkkä ”karjasilmä ei riitä ja traktorikuskeja voi palkata, mutta johtamisvastuuta ei voi ulkoistaa”.
	Pelkkä ”karjasilmä ei riitä ja traktorikuskeja voi palkata, mutta johtamisvastuuta ei voi ulkoistaa”.
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	läpi. Kyseenalaistamista tarvitaan, mutta liikaa ohjaamista on 
	läpi. Kyseenalaistamista tarvitaan, mutta liikaa ohjaamista on 
	läpi. Kyseenalaistamista tarvitaan, mutta liikaa ohjaamista on 
	varottava
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	. Kontaktityöskentely nähtiin parhaaksi tavaksi ja we
	-
	binaarit haasteellisiksi. Aikaa on oltava riittävästi, sillä omaksu
	-
	minen vie aikaa. Kaikkea ei voi ratkaista yhdellä kertaa.

	Kirjat nähtiin hyväksi tueksi uusien maitotilayrittäjien mentorointivalmennuksessa. Tällöin ”rönsyt, harha-askeleet, vauhtisokeus ja litrakeskeinen ajattelu” poistuu ja talouden ymmärrys paranee. Työkirjaa voi hyödyntää myös työntekijöiden ohjaamisessa, kun työn teolle luodaan yhteistä tavoitetta. Työkirjan laadinta voisi olla edellytyksenä investointitukihaulle ja/tai osoittamaan sopimustuotannossa meijeriosuuskunnalle kyvykkyyttä ja yrittäjäosaamista. Käsi- ja työkirja soveltuvat hyvin kurssimateriaaliksi
	Kirjat nähtiin hyväksi tueksi uusien maitotilayrittäjien mentorointivalmennuksessa. Tällöin ”rönsyt, harha-askeleet, vauhtisokeus ja litrakeskeinen ajattelu” poistuu ja talouden ymmärrys paranee. Työkirjaa voi hyödyntää myös työntekijöiden ohjaamisessa, kun työn teolle luodaan yhteistä tavoitetta. Työkirjan laadinta voisi olla edellytyksenä investointitukihaulle ja/tai osoittamaan sopimustuotannossa meijeriosuuskunnalle kyvykkyyttä ja yrittäjäosaamista. Käsi- ja työkirja soveltuvat hyvin kurssimateriaaliksi
	-
	-
	-

	Työpajassa todettiin, että kaikki maitotilayrittäjät eivät pysty kriittiseen itsetutkiskeluun. Kun akuutti tarve ja käytännön asiat ohjaavat toimintaa, johtaminen jää toisarvoiseksi. Osalla jokapäiväinen työ vie kaiken ajan, kiire kasvaa ja lopulta tulee uupumus. Eräs maitotilayrittäjä totesi, että kirjat paljastavat ”fiksusti maitotilayrittäjän itsepetoksen”, jos ei osaa johtaa. Hän lisäsi, että tällainen henkilö tuskin ”tarvitsee” tällaisia kirjoja.
	-
	-

	8.4.3 Käsi- ja työkirjaluonnosten kehittäminen
	Työpajoissa todettiin, että sisällöllisesti käsi- ja työkirjaluonnoksissa ei ole kehitettävää, sillä kaikki oleellinen on mukana. Käsi- 
	-



	Asiantuntijoilta saa arvioita mm. toimintaympäristön muutoksista ja skenaarioista. He voivat auttaa ajattelun avartamisessa, motivoida keskinäiseen keskusteluun ja katsomaan maitotilayrityksen toimintaa myös ulkopuolisen silmin. Toisaalta työpajoissa nähtiin, että neuvonta on liiketoimintaa, joka myy palveluja, jolloin vaarana on asiakkaan miellyttäminen, uskalletaanko sanoa ääneen oma käsitys. Haaste on löytää hyviä ja luotettavia henkilöitä, jotka kyseenalaistavat rakentavasti. Hallitustyöskentelystä kesk
	Asiantuntijoilta saa arvioita mm. toimintaympäristön muutoksista ja skenaarioista. He voivat auttaa ajattelun avartamisessa, motivoida keskinäiseen keskusteluun ja katsomaan maitotilayrityksen toimintaa myös ulkopuolisen silmin. Toisaalta työpajoissa nähtiin, että neuvonta on liiketoimintaa, joka myy palveluja, jolloin vaarana on asiakkaan miellyttäminen, uskalletaanko sanoa ääneen oma käsitys. Haaste on löytää hyviä ja luotettavia henkilöitä, jotka kyseenalaistavat rakentavasti. Hallitustyöskentelystä kesk
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	ja työkirjan merkittävyyttä tulisi tuoda esille Maitovaltuuskunnan, 
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	ja työkirjan merkittävyyttä tulisi tuoda esille Maitovaltuuskunnan, 
	Maitosuomen, eri koulutustahojen ja kehittäjäorganisaatioiden 
	toimesta. Markkinointia tarvitaan, jotta kirjat saadaan laajaan 
	käyttöön. Kiinnostuksen herättämiseen kannattaa panostaa. 
	Motivoimalla saadaan maitotilayrittäjille ”fiilis”, että tälle raiva
	-
	taan aikaa. 

	Osalla nuorista maitotilayrittäjistä on jo osaamista ja ”laaja ajatusmalli”, mutta osalla on edelleen vallalla ”minä ja minun -toimintamalli”. Liiallinen mielenkiinto fyysisiin resursseihin kuten peltoon ja koneisiin on vielä yleistä, ja se koettiin vaaralliseksi. Maitotilayrittäjien kannattaisi pohtia, miten peltoa saa käyttöönsä hyödyntämällä uusia toimintatapoja. Työpajassa kysyttiin, ”vaaditaanko vielä yksi sukupolvi, jotta muutos tapahtuu”, antaako lähiympäristö riittävät edellytykset yritystoiminnan k
	Osalla nuorista maitotilayrittäjistä on jo osaamista ja ”laaja ajatusmalli”, mutta osalla on edelleen vallalla ”minä ja minun -toimintamalli”. Liiallinen mielenkiinto fyysisiin resursseihin kuten peltoon ja koneisiin on vielä yleistä, ja se koettiin vaaralliseksi. Maitotilayrittäjien kannattaisi pohtia, miten peltoa saa käyttöönsä hyödyntämällä uusia toimintatapoja. Työpajassa kysyttiin, ”vaaditaanko vielä yksi sukupolvi, jotta muutos tapahtuu”, antaako lähiympäristö riittävät edellytykset yritystoiminnan k
	-
	-
	-
	-

	Työpajoissa tehtyjen havaintojen pohjalta käsi- ja työkirjaluonnosten esitystapaa muutettiin ja ohjeita täydennettiin resurssianalyysin, etenkin maitotilayrittäjänä olemisen ja pellon hyödyntämisen osalta. Käsi- ja työkirjaluonnosten tekstin ymmärrettävyyttä parannettiin ja tekstiä muokattiin arkikielelle. Esimerkkejä lisättiin ja asioita konkretisoitiin, millä parannettiin käsi- ja työkirjan käytettävyyttä ja helpotettiin omaksumista.
	-
	-
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	8.5 Johto-kehittämishanke
	ProAgria Etelä-Pohjanmaa, SeAMK Ruoka -yksikkö ja ProAgria Keskusten Liitto edistävät Johto-kehittämishankkeella maatalouden yritystalouden osaamista Etelä-Pohjanmaalla. Koko
	-
	-



	Resurssianalyysiin toivottiin lisää itsearviointia omasta kantokyvystä; haluaako ja kykeneekö toimimaan yrittäjänä, millainen on johtajana ja sopiiko ominaisuudet yrittäjän rooliin, mikä auttaa epäonnistumisen ja uupumisen ennalta ehkäisyyn. Tällöin ei luoda strategiaa, jota ei haluta tai kyetä toteuttaa. Itsearviointi voi antaa ”liian ruusuisen kuvan”, jos katsoo vain vahvuuksia. Hyvä asiantuntija voi kyseenalaistaa rakentavasti, esittää myös heikkoudet ja uhat, mikä auttaa parantamaan arvion laatua.
	Resurssianalyysiin toivottiin lisää itsearviointia omasta kantokyvystä; haluaako ja kykeneekö toimimaan yrittäjänä, millainen on johtajana ja sopiiko ominaisuudet yrittäjän rooliin, mikä auttaa epäonnistumisen ja uupumisen ennalta ehkäisyyn. Tällöin ei luoda strategiaa, jota ei haluta tai kyetä toteuttaa. Itsearviointi voi antaa ”liian ruusuisen kuvan”, jos katsoo vain vahvuuksia. Hyvä asiantuntija voi kyseenalaistaa rakentavasti, esittää myös heikkoudet ja uhat, mikä auttaa parantamaan arvion laatua.
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	naisvaltaisen johtamisen mallin mukaisesti maatalousyrittäjät kehittävät hankkeen aikana yrityksensä toimintaa. Hanke toteutetaan pienryhmissä, joissa kussakin on 6 - 8 maatalousyrityksen edustajia. Kahdeksan tapaamispäivää sijoitetaan noin 1,5 vuoden aikavälille. Kehittämishankkeen alussa SeAMK Ruoka -yksikkö koulutti ProAgrian asiantuntijat käsi- ja työkirjaluonnosten käyttöön. Asiantuntijoiden koulutusten yhteydessä testattiin käsi- ja työkirjaluonnosten käyttökelpoisuutta. Kahdelta ensimmäiseltä pienryh
	-
	-

	Kehittämishankkeen aikana saatiin hyviä kokemuksia pienryhmätoiminnasta. Maatalousyrittäjät kokivat johtamisvalmiuksiensa ja talousosaamisensa parantuneen. Pienryhmätapaamisten aikana oli herännyt paljon uusia ajatuksia ja näkemys maatalousyrittämisestä oli laajentunut. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen ja pienryhmätyöskentely olivat lisänneet maatalousyrittäjien suunnitelmallisuutta ja aktivoineet heitä syvällisiin keskusteluihin muiden pienryhmäläisten kanssa. Maatalousyrittäjät tiedostavat, ett
	-
	-
	-
	-

	”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, ja suunnitelmia sekä syvempiä keskustelujakin on käyty muiden pienryhmäläisten kanssa. Pienryhmässä on ollut hyvä henki.” 
	”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, ja suunnitelmia sekä syvempiä keskustelujakin on käyty muiden pienryhmäläisten kanssa. Pienryhmässä on ollut hyvä henki.” 
	”Matka on herättänyt paljon ajatuksia, ”out of the box”, ja suunnitelmia sekä syvempiä keskustelujakin on käyty muiden pienryhmäläisten kanssa. Pienryhmässä on ollut hyvä henki.” 
	”Hyvää pöllytystä. Hyvä, että kaiken aikaa näitä asioita palautellaan mieleen. Maatalousyritystä pitää todella johtaa. Johtamiseen pitää siis olla aikaa ja asioiden pitää olla myös paperilla.”
	”Täytyy sanoa, ettei siihen ole mitään lisättävää eikä poisotettavaa. Kirja on mahtava opus maitotilallisille johtamisoppaaksi ja jokaisen maitotilallisen pitäisi saada se käsiinsä. Kohtuullisen pieneen sivumäärään on mahdutettu erittäin kova paketti olennaista ja keskeistä tietoa. Kirja on todella hyvä!”
	-
	-

	”Kaikkineen pidin todella paljon tästä tyylistä ja jäsentelystä. Sisältö oli jaettu hyvin eri osa-alueisiin ja esimerkein avattu aihepiiriä, mikä selkeyttää todella paljon. Koin kurssillammekin tärkeäksi sen, että sisäistimme myös sen asian, että käytössämme on ihan tieteellinen menetelmä ja tapa analysoida.”
	-



	Testauksen ja pilotoinnin pohjalta käsi- ja työkirjoihin lisättiin ohjeistusta, tekstiä muutettiin arkikielelle ja mittareiden valintaa opastettiin toiveiden mukaisesti. Maatalousyrittäjien ja asiantuntijoiden mukaan käsi- ja työkirjaluonnoksista tuli kehitystyön myötä selkeitä, johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä. Esimerkit ovat sopivasti ohjaavia, mutta jättävät riittävästi tilaa itsenäiselle ajattelulle. Lopputulosta pidettiin onnistuneena. Maatalousyrittäjien ja asiantuntijoiden mukaan uusi käsi- j
	-
	-
	-

	8.6 Maatalouden yritystalouden agrologi (AMK) -opiskelijat
	Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yritystalouden agrologi (AMK) -opiskelijoiden avustuksella testattiin käsikirjaluonnoksen käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä suullisesti ennen kokonaisvaltaisen johtamistavan opiskelua ja kirjallisesti opiskelun loppuvaiheessa. Lisäksi opiskelijat kommentoivat työkirjaluonnoksen ymmärrettävyyttä sekä pilotoivat opintojakson aikana työkirjaluonnoksen käytettävyyttä ja teknistä toteutusta. Liitteessä 8.3 on esitetty testauksessa käytetyt kirjalliset kysymykset ja työk
	-
	-
	-

	8.6.1 Käsikirjaluonnoksen testaamisen tulokset
	Opiskelijoiden mukaan käsikirjaluonnos on erittäin hyödyllinen ja se soveltuu hyvin myös opiskelumateriaaliksi, sillä aihealueesta on vain vähän tietoa saatavilla. Käsikirjaluonnos on selkeä, hyvin kirjoitettu ja helppolukuinen, asiat on kerrottu perusteellisesti ja riittävän yksinkertaisesti. Käsikirjaluonnos auttaa tarkastelemaan maitotilayrityksen toimintaa kokonaisuutena ja hahmottamaan, mitä kokonaisvaltainen johtamistapa tarkoittaa, mitä kokonaisvaltaiseen johtamiseen kuuluu ja mitä asioita pitää otta
	-
	-

	Käsikirjan kuviot ovat ymmärrettäviä ja selkeitä. Ne tukevat hyvin tekstiä, havainnollistavat vaikeasti hahmotettavia asioita, asiayhteyksiä ja auttavat ymmärtämään kokonaisuuden, ”kun vain malttaa käyttää aikaa kuvioiden ja niihin viittaavien tekstien pohtimiseen”. Kuvion 4.1 sisältöä konkretisoitiin tekstissä lisää.
	Aihealueen haastavuuden vuoksi käsikirjaluonnoksen ymmärtäminen vaatii huolellista perehtymistä tekstiin. Toimintamallin ja kehitys- ja suoritusmittareiden ymmärtäminen sekä resurssianalyysin laadinta oli haastavinta. Kehitys- ja suoritusmittareiden eron sisäistää, kun käsikirjaluonnoksen tekstiin perehtyy ajatuksella ja kertaa tarvittaessa. Opiskelijoiden kehittämisehdotusten pohjalta käsikirjaluonnoksen tekstiä sekä kehitys- ja suoritusmittareiden tulkintaa selkeytettiin. 
	-
	-
	-
	-

	8.6.2 Työkirjaluonnoksen testaamisen ja pilotoinnin tulokset
	Opiskelijat kokivat työkirjaluonnoksen loogiseksi ja selkeäksi alustaksi, jolle on helppo rakentaa maitotilayritykselle strategia, toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Eteneminen vaihe vaiheelta on helppoa yksiselitteisen, selkeän ja ymmärrettävän ohjeistuksen, valmiiden kysymysten ja vastauskenttien avulla. Opiskelijoiden mukaan työkirjaluonnoksen käyttö ei vaadi korkeakoulututkintoa, vaan tavallinen osaava maitotilayrittäjä voi sitä hyödyntää. Viittaukset käsikirjaluonnoksen lukuihin olivat hyvä lisä. Ty
	-
	-

	Käsikirjaluonnos tukee hyvin työkirjaluonnosta. Ne ovat yhdessä hyvä työkalu maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen kehittämiseen. Selkeästi rakennettu kehikko madaltaa kynnystä perehtyä aiheeseen etenkin, kun teksti on helppotajuista. Kokonaisvaltainen johtaminen on onnistuttu esittämään arkikielellä, mikä helpottaa käyttöä. Käsikirjaluonnokseen on hyvä tutustua perusteellisesti ennen työkirjaluonnoksen laatimista, jotta saa täyden hyödyn irti. Opiskelijoiden mukaan paras tapa on toimia pienryhmis
	-

	Työkirjaluonnokseen kirjoittaminen onnistui teknisesti. Tallentamisessa oli aluksi haasteita. Tallentaminen omalle tietokoneelle onnistui, mutta pilvipalveluun tallentaminen ja jakaminen eivät onnistuneet. Muokkaaminen ja tallentaminen eivät toimineet kaikilla selaimilla. Työkirjaluonnos täytyi avata Microsoft Edgellä tai jollain muulla PDF-lukuohjelmalla, jotta muutokset tallentuivat. Chrome ei tallentanut muutoksia. Piirtäminen ei onnistunut Edgellä. Muutoin työkirjaluonnoksen täyttäminen ja tallentaminen
	-
	-
	-
	-

	Opiskelijat kokivat käsi- ja työkirjaluonnosten testaamisen mukavaksi tehtäväksi. He arvostivat myös kokemusta osallistua käsi- ja työkirjaluonnosten kehittämisprosessiin. ”On motivoivaa olla itse osana kehittämässä oman alan ammattilaisille suunnattuja kirjoja”. He toivoivat julkaistaville käsi- ja työkirjoille helppoa saatavuutta ja näkyvyyttä sekä koulutus- ja pienryhmätilaisuuksia, joissa maitotilayrittäjiä avustetaan käsi- ja työkirjojen hyödyntämisessä tarpeen mukaan.
	-
	-
	-

	8.7 Johtopäätökset käsi- ja työkirjaluonnoksen kehittämisestä
	Käsi- ja työkirjaluonnosta testattiin ja pilotoitiin käyttäjän näkökulmasta monissa eri yhteyksissä ja monella tavalla. Maitotilayrittäjien ja sidosryhmien edustajien näkökulmia selvitettiin teemahaastatteluilla ja työpajoissa. ProAgrian hallinnoimassa Johto-hankkeessa käsikirjaa testattiin hankkeen asiantuntijoiden koulutuksissa ja työkirjaa testattiin ja pilotoitiin kahdessa pienryhmässä maatilayrittäjien työkaluna kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksumisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun maatalouden yr
	-
	-
	-
	-

	Teemahaastatteluissa, työpajoissa ja Johto-hankkeen pienryhmissä tehdyistä muutosehdotuksista osa oli keskenään vastakkaisia. Osa osallistujista toivoi esimerkiksi käsi- ja työkirjaluonnosten sisällön supistamista ja osa laajentamista. Osa halusi tiedepohjaisen teoriaosuuden lisäämistä ja osa lähes puhtaasti käytännön painottamista. Muutosehdotusten pohjalta käsi- ja työkirjaluonnoksia kehitettiin mahdollisuuksien mukaan. Rajoitteita asettivat mm. tekniset mahdollisuudet, julkaisusarjan ohjeet ja budjetti. 
	-
	-
	-
	-

	Testausten ja pilotointien pohjalta käsi- ja työkirjan ohjeistusta täydennettiin ja uusittiin sekä tekstiä selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Luettavuutta helpotettiin karsimalla teoriaa. Ymmärrettävyyttä parannettiin korvaamalla tieteelliset käsitteet mahdollisimman pitkälti arkikielellä. Tieteellistä kirjoittamistapaa muutettiin arkikielelle mahdollisuuksien mukaan. Mittareiden valintaa selkeytettiin ja kuvioita yksinkertaistettiin toiveiden mukaisesti.
	-
	-
	-

	Yhdessä työpajassa keskusteltiin, tarvitaanko työkirjasta eri versioita (suppea, keskiverto, laaja), sillä maitotilayrittäjien lähtökohdat ovat erilaiset ja heidän tarpeensa eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa voivat poiketa toisistaan. Parhaana vaihtoehtona pidettiin lisäohjeistusta työkirjaan sen hyödyntämisestä eri tilanteissa. Lisäksi työkirja sisältää viittauksia käsikirjaan, minkä toivotaan helpottavan käytettävyyttä. Lopuksi työkirjan sisältö saatettiin käsikirjan sisältöä vastaavaksi. Testaamiseen j
	-
	-
	-
	”…työkirjan esitystapaa on yksinkertaistettu ja 
	selkiytetty. Käsi- ja työkirjan kirjoittajat ovat herkällä korvalla kuun
	-
	nelleet, mitkä asiat ovat vaikeita ja mitä aiheita pitää selventää lisää”.
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	Verkostoidutaan, jolloin pääoman tarve alenee sekä saadaan erikoistumisen hyötyjä ja lisäosaamista.Maitotilayrittäjät eivät toteuta kaikkia edellä esitettyjä vaihtoehtoja samanaikaisesti. Maitotilayrityksissä investointien kestoaika on pitkä, usein jopa 20 - 30 vuotta, joten niissä on varauduttava jo investointivaiheessa kriisitilanteiden varalle. LIITE 2.2. ESIMERKKI VISIOSTA JOHDETUISTA STRATEGIAVALINNOISTALIITE 2.3. STRATEGISET, TALOUDELLISET JA KEHITTÄMISTAVOITTEETTavoitteet ovat vertailutaso, johon pyr
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	Kuvio L4.2. Esimerkki visiosta toimintasuunnitelmaksi (Ryhänen ym. 2019, 145).Kuviossa L4.3 on esitetty toimintasuunnitelmakehikko, johon voitte laatia omalle maitotilayrityksellenne toimintasuunnitelman. Siirtäkää aluksi visionne kehikon yläosaan, jotta se pysyy mielessänne. Toimintasuunnitelman laatimisen voitte aloittaa kehikon alaosasta ja edetä ylöspäin sitä mukaa, kun suunnittelu etenee. Vihreisiin ja valkoisiin laatikoihin voitte laatia omat syy-seurausketjut, jotka parhaiten tukevat visionne saavutt
	laan prosessien tuloksellisuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen.LIITE 6. VOITON MAKSIMOINNIN PERUSTEETVoiton maksimoinnin lähtökohtana on muuntaa tuotantoprosessissa panokset (x) tehokkaasti tuotoksiksi (y). Tuotantomahdollisuuksien joukolla voidaan kuvaa kaikki toteutettavissa olevat panos-tuotosyhdistelmät, mikä antaa täydellisen kuvan maitotilayrityksen tuotantomahdollisuuksista. Taloudellisuusperiaatteen mukaan maitotilayrittäjä pyrkii tavoitteeseen mahdollisimman pienin uhrauksin. Tällöin tietty tuoto
	Kuvio L6.1. Tuotantomahdollisuuksien joukko T ja tuotantofunktio y = f(x). Kun tuotantofunktio tiedetään, voiton maksimi voidaan määrittää tuotantofunktiolta. Lisäksi tarvitaan tieto rehun ja maidon hinnoista. Maidontuotannossa vallitsee vähenevän lisätuotoksen laki. Kun rehun käyttöä kasvatetaan lisätuotos (MPP) vähenee. Esimerkiksi lypsylehmälle annettavan rehupanoksen määrää lisättäessä kilo kilolta kutakin lisättyä kiloa kohti saadaan edellistä lisäystä pienempi tuotoksen lisäys.Voittoa maksimoiva maito
	kannattaa vähentää rehun käyttöä sen verran, että saavuttaa uuden voiton maksimin (lisätuotto on yhtä suuri kuin lisäkustannus). Esimerkiksi jos rehun hinta laskee, lisäkustannus alenee, minkä seurauksena kannattaa lisätä rehun käyttöä siihen asti, että lisäkustannus on yhtä suuri kuin lisätuotto (maidon hinta ei laske tai laskee suhteellisesti vähemmän).Kuvio L6.2 havainnollistaa voiton maksimointia. Voiton maksimoija toimii pisteessä A, missä lisätuotto (€) on yhtä suuri kuin lisäkustannus (€). Tällöin li



	Kuvio L4.1. Toimintasuunnitelman laatimisen viitekehys (Ryhänen ym. 2019, 142).
	Prosessien näkökulmaMillaisia prosesseja tarvitsemme lisä-kannattavuuden saamiseksi?Meijerin näkökulmaMiten toteutamme meijerinasettamat tavoitteet?Rakenna yhteistyöverkosto•kehitä prosesseja•lisää tuottavuutta•vähennä hävikkiäTaloudellinen näkökulmaMiten saamme lisäkannattavuutta?Kehittämisen näkökulma Miten säilytämme kyvynkehittyä ja mitä osaammehyvin?VISIO: ”Saavutamme kannattavuustavoitteen. Meidät tunnistaa yritteliäästä, laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta sekä yhteistyöhalusta ja -kyvystä”.Au
	BSC-työkalu mittaa yritysten suorituskykyä. Keskeinen ajatus on muuttaa yrityksen strateginen tahtoti-la käytännön toiminnaksi toimintasuunnitelman ja mittareiden avulla. (Vuorinen 2014, 51-52.)
	BSC-työkalu mittaa yritysten suorituskykyä. Keskeinen ajatus on muuttaa yrityksen strateginen tahtoti-la käytännön toiminnaksi toimintasuunnitelman ja mittareiden avulla. (Vuorinen 2014, 51-52.)
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	Kapasiteetin käyttöaste tässä yhteydessä kuvaa esimerkiksi traktorin käyttömäärää suhteessa sen mahdolliseen enimmäiskäyttömäärään.
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	Maitotilayrityksen toimintasuunnitelman laatimisessa hyödynnetään uudella tavalla BSC-työkalua.
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	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Strategiset tavoitteet, joilla parannetaan menestymisedellytyksiä (toimitaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti). Etua voidaan hakea myös verkostoitumalla.
	-


	• 
	• 
	• 

	Taloudelliset eli kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tavoitteet.
	-


	• 
	• 
	• 

	Kehittämistavoitteet, joilla tuetaan vision toteuttamista ja strategian käytäntöön vientiä.
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