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4 Maidon jalostus

MONIPUOLINEN ELINTARVIKEALA     Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto 

Maidon tuottajahinnan määräytyminen 

Tuottajamaidon laatuluokat ja hinnoitteluperuste

Bakteerien määrä/ml 
(geometrinen keski- 
arvo, 2 kk, liukuva)

Luokka Somaattisten solujen 
määrä/ml (geometrinen 
keskiarvo, 3 kk, liukuva)

< 50 000 E < 250 000
50 000–100 000 I 250 000–400 000
> 100 000 II > 400 000

Maidon korkea laatu on maidontuottajille tär-
keää, sillä meijerit maksavat korkeamman litra-
hinnan laadukkaammasta maidosta.
 Koska maito on eläinperäinen, helposti pi-
laantuva raaka-aine, sen tuottamista ja käsitte-
lyä varten on laadittu joukko lakeja ja ohjeita. 
Osa lainsäädännöstä on sama kaikissa EU-mais-
sa, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) n:o 853/2004 eläinperäisiä elintar-
vikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöis-
tä. Tätä täydentämään on säädetty kansallisesti 
useita maidon alkutuotantoon kohdistuvia la-
keja ja asetuksia, kuten maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus 1368/2012 elintarvikkeiden 
alkutuotannon elintarvikehygieniasta. Myös 
eläinsuojelulaissa ja ympäristölaeissa otetaan 
kantaa maidon alkutuotannon olosuhteisiin. 
Lisäksi Ruokavirasto ja Maitohygienialiitto ovat 
laatineet omia oppaitaan asiasta. Lait määrittä-
vät maidolle minimilaadun, jonka alittaminen 
vaarantaa kuluttajien terveyden. Suomessa 
tuotetaan huomattavasti minimivaatimuksia 
parempaa maitoa.
 Maitoa ostavilla tahoilla (kuten Valiolla ja 
Arlalla) on maidontuottajille omat laatukäsi-
kirjansa. Maidontuottajien on laadittava oma-
valvontaohjelma. Maidontuotantotiloja valvoo 
kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. Val-
vonta pitää sisällään maidontuotantotilojen hy-
gieniatarkastukset sekä eläinten hyvinvointiin 
liittyvät asiat. 

 Maidosta tuottajalle maksettava hinta muo-
dostuu perushinnasta ja laatulisistä. Esimer-
kiksi jos karjatilan tuottamassa maidossa on 
normaalia enemmän rasvaa ja/tai valkuaista (eli 
proteiinia), siitä maksetaan hiukan tavallista pa-
remmin. Perushintaa maksetaan niin sanotus-
ta normimaidosta, joka on I-luokan maitoa. Se 
sisältää 4,3 prosenttia rasvaa ja 3,3 prosenttia 
valkuaista. Myös mikrobiologisesti hyvälaatui-
sesta maidosta maksetaan lisähintaa. E-luokan 
maidosta maksetaan laatuhyvitystä, I-luokan 
maidosta maksetaan perushinta ja II-luokan 
maidosta vähennetään laatupidätys. Suomessa 
tuotettu maito on kansainvälisessä vertailussa 
huippulaadukasta: parhaaseen E-luokkaan pää-
see noin 97 prosenttia maidosta, ja huonoim-
man laatuluokan maitoa on alle 0,05 prosenttia.
 Lisäksi maitoa ostavilla yrityksillä on erilaisia 
hintakannustimia, joiden tarkoituksena on kan-
nustaa maatiloja parantamaan ympäristön ja 
eläinten hyvinvointia. Esimerkiksi Valio maksaa 
maitolitrasta yhden sentin lisähinnan niille yrit-
täjille, jotka sitoutuvat vastuulliseen maidon-
tuotantoon. Tällä hetkellä jo noin 80 prosenttia 
valiolaisista maitotiloista on uudistuksen piiris-
sä. Tavoitteena on, että kaikki tilat ovat mukana 
vuoteen 2020 mennessä. Vastuulliseen tuotanto- 
tapaan kuuluu muun muassa nautojen ter vey-
den hoitorekisteriin liittyminen sekä soijatto-
mien ja GMO-vapaiden rehujen käyttäminen.
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