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Maitokourimo Oy:n 
pihattoinvestointia 
harkittiin useampi vuosi.

Tänä vuonna 
eläintukivalvonnassa 
suurennuslasin alla 
ovat muun muassa 
tilat, joille ei ole tilattu 
korvauskorvamerkkejä.

Sonnien 
ja lehmien 

laidunryhmien 
suunnittelussa 

ryhmän koko 
on mitoitettava 

tarkasti.

Asseri (vas.) ja Artturi Männistö viihtyvät erinomaisesti isän 
työpaikalla. Luomutilalla kasvatetaan myös suomenkarjan härkiä.

3448

Voihan Vuohi! tuottaa juustoja ja jäätelöitä 
vuohenmaidosta. Uusi yritys panostaa täysillä 
markkinointiin ja myyntiin.

Uudella punaisten 
nautarotujen 
strategialla pyritään 
vastaamaan 
nykymaailman 
haasteisiin ja 
vaatimuksin.

Kolme vuotta 
maatalousyrittäjänä 
toiminut Julia Puisto 
ei halua tinkiä 
henkilöturvastaan.
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MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN SUORAMYYNTI

M
aatilojen suoramyynnin suosio jatkaa kasvuaan. Kantar TNS 
Agrin tekemän Maatilojen kehitysnäkymät 2027 – Lähiruokapal-
velut ja suoramyynti -tutkimuksen arvion mukaan vuoteen 2025 
jatkavista kotieläintiloista jo joka kuudes myy tuotteitaan suo-
raan kuluttajille. Monelle maatilayrittäjälle lyhyempi toimitusket-

ju ilman välikäsiä on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jotta tuotteiden menek-
ki paranisi ja yrittäjä saisi tuotteestaan paremman hinnan.

Metsälän tilalla suoramyyntiä ja tilavierailuja lähdettiin toteuttamaan ilman en-
nakkoluuloja, kuitenkin rauhassa harkiten. Tilan yrittäjät Henrik ja Milla Metsälä 
listasivat oman tilansa suoramyyntiin liittyvää viisi tärkeää askelta vinkiksi muille-
kin. Yksi annetuista neuvoista kannustaa tavoittelemaan taloudellista kannatta-
vuutta. Laskelmia kannattaa tehdä pidemmälle aikavälille, mutta kokemuksen 
kartuttamiseksi homman voi aloittaa hyvinkin pienestä (s. 52).

Suoramyynti ei välttämättä vaadi valtavia investointeja. Markkinointia ja asia-
kaspalveluhenkisyyttä suoramyynnissä kuitenkin tarvitaan. Moni tuottaja arvos-
taa suoramyynnissä syntyvää aitoa yhteyttä kuluttajaan. Yrittäjä voi myydä yl-
peänä omaa tuotettaan suoraan asiakkaalle, jolta tuotteesta saa myös suoran 
palautteen.

Innostavien asiakaskohtaamisten kääntöpuolena voi kuitenkin olla työmäärän 
paisuminen. Suoramyyntiä harkitessa pohdittavaksi jää, onko välikäsien poista-
minen järkevää, kun otetaan huomioon toiminnasta koituva lisätyö suhteessa 
saavutettavissa olevaan tuottoon. Tämä huomattiin limousinkarjaa kasvattavalla 
Pohjan tilalla. Vaikka lihasta sai paremman hinnan, asiakkaiden tilaukset ja toimi-
tukset teettivät paljon työtä (s. 40).

Suoramyynnissä asiakaskohderyhmät kannattaa valita oman tilan resurssi-
en ja mahdollisuuksien mukaan. Kuluttajamyynnin sijaan tuotteita voi myydä esi-
merkiksi ravintoloille, kuten Männistön luomutilan ja Torpparin Lihan yrittäjä As-
ko Männistö tekee (s. 48).

Kohderyhmien lisäksi suoramyyntiä harkitsevalla on valittavana myös laaja 
valikoima eri myyntikanavia, kuten tilapuodit, verkkokaupat ja torit. Vaihtoehto-
ja suoramyynnin toteuttamiseksi löytyy. Enää on vain löydettävä ne omalle tilalle 
parhaiten sopivat toimintamallit.
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