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Emolehmä pihaton keski määräinen kokonais kustannus 
oheis tiloineen ja toiminnallisine investointeineen 
kohoaa helposti 6 000 euroon emo paikkaa kohti.

Amerikan Porsaalle on 
kertynyt salmonellan 

saneeraus laskuja satojen 
tuhansien eurojen edestä. 

Yritys toiminnan jatko on  
vaaka laudalla.

Vuoden 2014 lopussa Jouni Auvisen tilaa 
kohtasi katastrofi. Muiden maitoyrittäjien 

tuella tilan tuotantoa saatiin jatkettua. 
Mitä tilalle ja yrittäjälle kuuluu nyt?

Suomalainen villa  
hyöty käyttöön 

-hankkeen tavoitteena 
on innostaa lammas-
tiloja hyödyntämään 
villaa yhdessä jatko - 

jalostajien kanssa.

Kilkkilän Farmilla liha-
karjan oheen perustettu 
sivu elinkeino tuottaa jo 
suurimman osan tilan 
liike vaihdosta.
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Talous &  
rakentaminen
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Kuluttajat valmiita auttamaan?
KOTIELÄINTILAT OVAT nyt ennätyksellisen kovilla. 
Heikko viljavuosi, käsittämättömän korkealle kohon-
neet tuotantokustannukset ja alhaalla roikkuva tuot-
tajahinta on yhdistelmä, joka uhkaa laittaa monta 
yrittäjää polvilleen.

Lihasikatiloilla alkaa olla tilanne, että tulojen sijaan 
porsaan saattamisesta elintarvikkeeksi tuottajalle jää 
lopulta vain kuluja. Kovilla ovat myös porsastilat, jois-
ta monilla on isot vapaaporsitusinvestoinnit takana.

Hyviä uutisia harmauden keskellä ovat MTK:n 
Kantar TNS Agri:lla teettämän kyselyn tulokset: Valta-
osa suomalaisista haluaisi, että suomalainen viljelijä 
saisi nykyistä suuremman osuuden ruuan hinnasta. 
Suurin osa olisi myös valmis maksamaan ruuastaan 
enemmän, jos hinnankorotus kanavoituisi viljelijälle.

Myös K-ryhmän kyselyssä nousee estradille yhte-
nä voimakkaana trendinä suomalaisen ruuan arvos-
tus. Yli puolet vastaajista sanoo suosivansa sitä, 
18–24-vuotiaista jopa 65 %. Yli puolet pitää lähellä 
tuotettuja ja vastuullisia raaka-aineita trendikkäinä.

Sama suunta näkyy myös Kespron teettämästä tut-
kimuksesta: Asioidessaan ravintolassa suomalaisista 
87 % pitää tärkeänä, että ravintola kertoo läpinäkyväs-
ti käyttämiensä raaka-aineiden alkuperästä. Jopa 84 % 
pitää tärkeänä, että ravintolan raaka-aineet ovat koti-
maisia.

Toistaiseksi nämä trendit eivät ole juuri näkyneet 
kuluttajahintatasossa. PTT:n Janne Huovarin mukaan 
Suomessa yleinen hintojen nousu ei ole erityisen 

nopeaa verrattuna muihin maihin. Euro alueella 
harmonisoidut kuluttajahinnat nousivat lokakuus-
sa 4,1 % ja Suomessa vain 2,8 %. Yksi keskeinen syy 
Suomen muita maita hitaampaan inflaatioon on 
 ruuan hintojen hidas kohoaminen.

Toivottavasti edellä mainitut luvut ja yleinen ilma-
piiri tuovat tarvittavan rohkeuden elintarviketeolli-
suudelle, kaupalle ja ravintola-alalle tehdä tuntuvia 
muutoksia niin hintoihin kuin ruuan hinnoista tuot-
tajille ohjautuvaan osuuteen. Vastuullisuushokeman 
tulisi näkyä myös oikeudenmukaisessa rahanjaossa.

Yksittäisen yrittäjän selviytymiskeinot, kuten sopi-
musten kilpailutus, pidempien maksuaikojen neu-
vottelu ja lainojen uudelleen järjestelyt ovat tuttuja 
ja osalle jo käytetty mahdollisuus. Julkisuudessa on 
väläytelty myös toiveita sopeutumistuista tuotanto-
linjan vaihtamiseen. Ehkä sekin voisi olla toimiva rat-
kaisu joillekin tiloille. Nuoret juuri investoineet tilat 
tarvitsevat kuitenkin toisenlaisia ja nopeita tukitoimia.

Jos tuntuu, että kaamos meinaa viedä mennes-
sään, kannattaa noudattaa Jouni Auvisen (s. 42) 
ohjeita. Häntä kohdannut katastrofi opetti, kuinka 
tärkeää ovat ammatillinen vertaistuki ja läheiset ystä-
vät. Auvinen kannustaa avoimuuteen myös vaikeista 
aiheista, sillä oikea neuvo oikeaan aikaan voi ratkais-
ta ongelman ja pelastaa jopa hengen.
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