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Tiedote Osuuskunta Maitosuomen sopimustuotannon A-B-C -hinnoittelusta 
 

Valiolaisten osuuskuntien sopimustuotantouudistuksen perimmäinen tarkoitus on keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä tukea ja luoda vakautta Valioryhmään sekä ennen kaikkea maitotilayritysten toimintaan ja tili-

tyshintaan. Sopimustuotannossa lähivuosien maitomäärien maltillisella alentamisella Valion jauhekapasi-

teetti saadaan riittämään, vältetään investoinnit heikkoa tilityshintaa antavaan perusmaitojauhetuotan-

toon ja voidaan panostaa parempaa maitotuottoa antaviin lisäarvojauheisiin.  

Sopimustuotannossa Osuuskunta Maitosuomen kokonaismaitomäärää ohjataan tarvittavaan suuntaan 

tuottajamaidon A-B-C -hinnoittelun prosenttiosuuksilla ja hinnoilla.  

Alla Maitosuomen tavanomaisen ja luomumaidon A-B-C -hinnoittelun prosenttiosuudet ja hinnat tammi-

maaliskuulle 2021. Sopimustuotannon hinnoittelussa maitotilayrityksen kuukausittaista toteutuvaa mai-

tomäärää verrataan kuukausisopimusmäärään. 
 

Tavanomainen maito  Osuus sopimusmäärästä, %  Hinta snt/l  

A-hinta                              ≤ 95 = perushinta, päätetään myöhemmin* 

B-hinta > 95 - ≤100 18 

C-hinta > 100  5 
 

 Luomumaito  Osuus sopimusmäärästä, %  Hinta snt/l  

A-hinta                           ≤ 95 = perushinta, päätetään myöhemmin* 

B-hinta > 95 - ≤100 31,5 

C-hinta > 100  5 
 

* Tavanomaisen ja luomumaidon A-hinnasta (= perushinta, snt/l) Maitosuomen hallitus päättää 

myöhemmin syksyllä Valion päätettyä alkuvuoden maidon hinnasta. Muiden vuosineljännesten (2-4) 

osalta A-B-C -prosenttiosuuksista ja hinnoista päätetään, kun on nähty miten tilat sopimustuotan-

toon reagoivat ja maitomäärän ohjaustarve tarkentuu. Toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) 

prosenttiosuuksista päätettäneen maaliskuussa 2021. 
 

Kuukausikohtaisen A-B-C -hinnoitteluun perustuvan tilityksen lisäksi Maitosuomessa otetaan käyt-

töön neljännesvuosittainen tasaustili (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulu-

kuu).  Tasaustili kompensoi neljännesvuositasolla esimerkiksi hakukertojen ajoittumisesta johtuvaa 

vaihtelua ja muita tuotannon kuukausittaisia vaihteluita. Tasaustilissä tehdään neljännesvuosittain 

takautuva 3 kuukauden sopimusmäärän ja 3 kuukauden toteutuneen tuotannon mukainen tasaus-

laskenta. Maidon hinnan jakautuminen A-B-C -osuuksiin lasketaan tästä summasta. Mahdollinen ero-

tus hyvitetään neljännesvuosittaisena tasaustilinä. 
 

Valion jalostuskapasiteetin riittävyyden ja optimaalisen lisäarvojauheiden valmistuksen varmistami-

seksi Maitosuomessa tarvitaan kokonaismaitomäärän maltillista alentamista tulevina vuosina. 

Osuuskuntatason maitomäärän alentaminen edellyttää kokonaislehmämäärän vähentämistä.  

Maitomäärän alentamiseen on maitotilayrityksissä käytettävissä joukko toimenpiteitä. Jokaisen tilan 

tilatason suunnittelu ja toimenpiteet ovat tärkeitä kokonaismaitomäärän alentamiseksi.  

Maitosuomi järjestää marraskuun alussa alueellisia Teams-webinaareja, joiden aiheena on tilata-

son tuotannon sopeuttaminen sopimustuotantoon. Webinaarien ajankohdat löytyvät omistajakir-

jeen takasivulta ja Valman tapahtumakalenterista. Webinaarilinkit avautuvat Valman tapahtumaka-

lenterista kunkin webinaarin alta. Tervetuloa webinaariin!   

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Webinaareissa myös esitellään tämän tiedotteen yhteydessä Valmassa julkaistava Maitosuomen so-

pimustuotannon Excel-pohjainen hinnoittelulaskuri. Laskurin tietoja voi tilakohtaisesti hyödyntää 

esim. budjetoinnissa ja tuotannon ohjauksessa.   

Ohjeita hinnoittelulaskurin käyttöön: 

Laskuriin syötetään tilan sopimusmäärä. Laskuri jakaa sopimusmäärän kuukausille ja laskee syötetyn 

hinnan perusteella oletetun maidosta saatavan liikevaihdon. Tilan tuotantolitroja tai pitoisuuspro-

sentteja muuttamalla voi nähdä, kuinka niiden muutos vaikuttaa maidosta saatavaan liikevaihtoon. 

Laskuri laskee maidon hinnan kuukausittain sekä laskelman tasausjaksojen kokonaistilityksestä nel-

jännesvuosittain.  

 

Osuuskunta Maitosuomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


