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Tavoitteellisia tuottajia
Tutkimus kertoo tuottajien näkemyksistä

Navetta-avajaiset
vetivät väkeä Haapavedellä

Päämäärätietoiset tuottajat
■ Toisen vuosipuoliskon 2007 aikana
Snellman sai 200 uutta tuottajaa. Yhteensä lihantuottajia oli viime vuonna 2 114.
Näistä 266 oli siantuottajia ja loput naudantuottajia. Tämän vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana olemme saaneet
edelleen toivottaa 35 uutta tuottajaa mukaan Herra Snellmanin Maatilan Parhaat
-tiimiin.
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Snellman on kasvuyritys. Lihanjalostuksen
orgaaninen kasvu on vuositasolla 6-8 %:a.
Tällainen kasvu vaatii investointeja alkutuotantoon, mutta myös uusia tuottajia.
Investoinnit eivät useimmiten riitä kasvattamaan kokonaismäärää, koska joka vuosi
on myös lihantuotannon lopettavia tuottajia. Tuoreen tutkimuksen mukaan 13 %:a
Snellmanin tuottajista haluaa kasvattaa
tuotantoaan seuraavien vuosien aikana,
kun taas 14 %:a suunnittelee vähentävänsä
tuotantoaan tai sen lopettamista.
Kaikilla tuottajilla on odotuksia yhteistyökumppanistaan. Uusien ja aiempienkin tutkimusten mukaan Snellmanilla on Suomen
tyytyväisimmät, mutta myös Suomen tavoitteellisimmat tuottajat. Yhteistyökumppanien sekä varsinkin uusien ja investoineiden tuottajien odotusten täyttäminen
on usein haasteellista. Tässä lehdessä nostamme esille muutamia nykyisten tuottajiemme näkemyksiä Snellmanista yhteistyökumppanina. Annamme myös uuden
porsaantuottajan ja uuteen navettaan investoineen maidontuottajan kertoa odotuksistaan. Saamme myös ajankohtaisia
näkökulmia alan kehitykseen tuottajien
etujärjestön edustajan kertomana.
Odotukset koskevat usein tuottajahintaa.
Varsinkin siantuottajille taloudelliset asiat ovat ratkaisevimpia yhteistyön ehtoja.
Snellman on ollut etunenässä nostamassa
tuottajahintoja ja tarjoamassa optimaalisia painorajoja lihantuotannon jatkumisen
mahdollistamiseksi, nousseista rehukuluista huolimatta. Maidon- ja naudanlihantuottajille hyvät ja joustavat toiminnot ovat
kuitenkin se kaikkein tärkein yhteistyön
peruste, tuottajahinnan tullessa heti toisena.

Suomen lihantuottajista on tullut entistä
vähemmän sitoutuneita suhteessa yhteistyökumppaneihinsa. Suomen Gallup
Elintarviketiedon tutkimuksen mukaan
kokonaista 33 % Suomen siantuottajista
on tänä päivänä sitoutumattomia. Trendi
on selvä. Nykyisin ei enää haluta sitoutua suljettuihin systeemeihin. Tätä trendiä
ei kuitenkaan näy Snellmanin tuottajien
keskuudessa. Selityksenä voi olla, että
olemme valinneet tuottajasopimuksissa avoimemman linjan. Mikäli tuottaja on
tyytymätön, niin emme halua estää häntä
etsimästä uutta yhteistyökumppania. Ennen yhteistyön mahdollista loppumista
haluamme kuitenkin käydä päätöskeskustelun ja selvittää mikäli tai miten olemme
epäonnistuneet.
Snellmanilla on useita tavoitteita vuodelle
2008. Alan ankeasta tilanteesta huolimatta olemme budjetoineet hankintamäärille
kasvua 8 %:a. Olemme asettaneet myös
monta tuottajiemme kanssa tehtävää
yhteistyötä koskevaa konkreettista tavoitetta. Nämä tavoitteemme pyörivät
suurelta osin uuden Anelman ympärillä.
Anelma avasi täysin uusia mahdollisuuksia tuottajaneuvonnalle, erityisesti nopean
tiedonvälityksen ja raportoinnin kannalta.
Huolimatta rajallisista henkilöresursseista
haluamme tarjota tuottajillemme avaimet
kehittyä menestyviksi ja esimerkillisiksi
laatuyrittäjiksi. Sikatiimiimme saa myös
uuden henkilön, jotta saisimme enemmän
resursseja toimia hyvänä yhteistyökumppanina tilan kehityksessä – sitä mitä tuottajat tutkimuksen mukaan toivovat.
Tiedämme, että tuottajillamme on myös
selvät tavoitteet. Tutkimuksen mukaan
Snellmanin tuottajat tietävät mitä he haluavat. Toiminnalle on eduksi kun tietää
jatkaako vai lopettaako, laajentaako vai
supistaako. Jatkavien tuottajien on jälleen
aika ottaa uusi ote asioihin. Me Snellmanilla haluamme olla mukana tukemassa tätä
kehittämistyötä, sekä uusien että vanhojen
tuottajien osalta.
Toivomme kaikille yhteistyökumppaneillemme motivaatiota ja työniloa alkaneelle
vuodelle.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Kansainväliset sikamarkkinat ovat edelleen hyvin vaikeat
ja hinnat ovat alhaalla useimmissa Euroopan maissa. Snellmanin sian keskihinta on lähellä huippua eurooppalaisessa
vertailussa. Tanskassa on päivän hintataso noin 40 c/kg alle
Suomen tason ja myös Ruotsissa hinta on romahtanut merkittävästi. Euroopassa odotetaan sianhinnan kääntyvän ylöspäin tosissaan vasta kesällä.

Tulokset 2007
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16,7

Teurastusmäärät, milj. kg

7,6

■ Snellmanin lihanhankinta kasvoi vuonna 2007 1,2 milj. kiloa (+ 6 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Lihamäärät ovat
kasvaneet joka vuosi sen jälkeen kun Snellman otti käyttöön
uuden teurastamon vuonna 1995. Tälle vuodelle olemme
budjetoineet edelleen jatkoa kasvulle.
Tuottajahintoja nostettiin syksyn aikana ja viime vuoden keskimääräinen hinta nousi siten noin 5 c/kg edellisen vuoden
hintaa korkeammaksi. Snellman nosti tämän vuoden alusta
sekä naudan- että sianhintaa tuntuvasti ja siten naudan hinta
on nyt noin 15 c/kg ja sianhinta 17 c/kg yli viime kesän hintatason.Tuottajahintojen korotukset ovat voimassa toistaiseksi. Näillä korotuksilla Snellman haluaa korvata osan lihantuotannon kohonneista rehukustannuksista, vaikka emme vielä
ole onnistuneet suuremmissa määrin siirtämään korotuksia
tuotteiden myyntihintoihin.

Kutsu kevättalven sikaseminaariin
ja nautatilaisuuksiin........................... 11

7,1

Määrien kasvua ja
hintojen korotuksia

9

18

Porsaantuottajan Harri Riihimäen tavoitteena on 28 porsasta/emakko/vuosi...

Sikojen ketjuinformaatio
käyttöön 1.3........................................ 10

8,2

Tavoitteista totta

2007 2008 b

2004

2005

2006

2007

ELÄINVÄLITYS
Porsaat, kpl
Vasikat, kpl

93 473
9 019

96 421
8 628

101 537
8 680

100 521
8 693

TEURASPAINOT
Lihasika, kg
Emakko, kg
Sonni, kg
Lehmä, kg
Hieho, kg

90,0
174,5
309,2
261,9
229,5

91,2
177,4
307,5
258,8
228,3

92,9
184,9
312,0
263,5
233,1

92,4
188,8
321,3
270,0
237,0

TUOTTAJAHINNAT (ilman rahtikustannuksia)
Lihasika, c/kg
1,31
1,34
1,25
Sonni, c/kg
2,24
2,37
2,53
Lehmä, c/kg
1,29
2,42
1,56

1,38
2,58
1,62



Snellmanin lihanjalostus:

Snellman panostaa
laatuun ja tekniikkaan
Panostus laadukkaisiin kokolihatuotteisiin

Henrik Snellman tarkastamassa tulevaa
puoliautomaattista lähettämöä. Uutta
laitteistoa asennetaan parhaillaan. Uusi lähettämö otetaan käyttöön syksyllä.

Snellmanin lihanjalostus koostuu kahdesta osa-alueesta: jalosteista ja tuorelihasta. Liikeyksikön johtajana toimii Henrik
Snellman,jonka vastuualue ulottuu lihanleikkuusta myyntiin.
Vuoden 2008 tavoitteena on uusien kasvualueiden etsiminen ja kannattavuuden
parantaminen. Vaikka yritys saavutti tulosparannuksia viime vuonna, on syytä edelleen panostaa kasvuun, mm. investointien
rahoittamisen mahdollistamiseksi.

Snellman on markkinaosuutensa perusteella Suomen kärkijoukkoa. Jalosteissa
Snellman on tasaisesti joko toisella tai
kolmannella sijalla, riippuen kulloinkin
meneillään olevasta kampanjasta. Tammikuussa Snellman toi markkinoille uuden
premium-leikkelesarjan, Herra Snellmanin
Valikoidut Herkut.
– Tämä tuotesarja vahvistaa Snellmanin
asemaa laatujohtajana, Henrik Snellman
sanoo. Sarjaan kuuluu kinkku- ja suolalihatuotteita, joihin ei ole käytetty murskattua
lihaa, vaan tuotteet viipaloidaan kokonaisista lihaspaloista.
Ehjistä lihaspaloista viipaloidut kokolihatuotteet ovat mekaanisesti käsiteltyjä
tuotteita mehukkaampia ja lihaisempia,
mutta asettavat omat vaatimuksensa tuotantomenetelmille. Tasapainopakkausten
teollisen tuotannon mahdollistamiseksi,
Snellman on investoinut täysin uuteen
viipalointilinjaan. Linjalla liha skannataan
laserilla ja liha viipaloidaan juuri oikeassa
suhteessa pakkauksen painoon.

Pakkausratkaisuja ja
tuotekehitystä
Vuoden aikana uudistetaan myös muuta
jalostevalikoimaa.
– Tulemme tekemään pieniä muutoksia

Toimitusjohtaja
Alkutuotanto

Lihatuotanto


Lihanjalostus

Valmisruoka

valikoimaamme, uudistamme mm. pakkauksia ja ruokamakkaroissa teemme tuotekehitystä, Henrik Snellman kertoo. Kuluttajakäyttäytymisessä kehityksen suunta
on se, että valmisruoan käyttö kasvaa.
Jalosteet ovat yhä enemmän ruoanlaiton
yhtenä osana eikä ruoanlaitto saa viedä
kovin paljon aikaa.

Vienti Venäjälle
Vuoden aikana aloitetaan myös leikkeleiden vienti Venäjälle. Snellman on perustanut vientiä hoitavan yhtiön ja palkannut
myyntipäällikön, joka neuvottelee sopimuksista paikallisten tukkukauppiaiden
kanssa Moskovassa ja Pietarissa.
– Tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä rooli Venäjän leikkelemarkkinoilla ja
nostaa Herra Snellman -tuotemerkin tunnettuutta tulevien kahden vuoden aikana,
tj Martti Vähäkangas kertoo. Snellmanilla
on jo 10 vuotta ollut vientiyhteistyötä Venäjälle Stockmannin kanssa, mutta panostaa nyt oman viennin käynnistämiseen.

Uusi, puoliautomaattinen
lähettämö
Uuden lähettämön lisärakennus on
nyt valmis ja uuden laitteiston
asennukset aloitettiin tammikuussa. Valmiina käyttöönottoon lähettämö tulee olemaan syksyllä. Snellman on
investoinut puoliautomaattiseen lähettämöratkaisuun,
joka helpottaa ja tehostaa
tuotteiden käsittelyä. Uusi
ratkaisu on ennen kaikkea
suuri ergonominen parannus
aikaisempaan.

Snellmanin toimintakaavio.
Yksiköiden johtajat vastaavat
toimitusjohtaja Martti Vähäkankaalle:Tomas Gäddnäs, alkutuotanto;
Staffan Snellman, lihatuotanto; Henrik
Snellman, lihanjalostus; Jarmo Aavikko,
valmisruoka.

Maatilan Parhaat info

Vahva asema kuluttajapakatussa
lihassa
Kun lähettämö muuttaa uusiin tiloihin,
vanhat tilat siirtyvät muutostyön jälkeen
lihalinjan käyttöön.
– Saamme mahdollisuuden muokata tuotantolinjat uudelleen ja saavuttaa huomattavasti järkiperäisempiä ratkaisuja, Henrik
Snellman kertoo.
Snellmanin panostus kuluttajapakattuun
tuorelihaan on johtanut tuloksiin. Suomalaisissa ostoskoreissa 15–20 % tuorelihapakkauksista on Herra Snellmanin tuotemerkkillä. Ensimmäistä kertaa Snellmanin
historiassa tuorelihamyynti on mennyt
leikkelemyynnin ohi ja kuluttajapakatun lihan osuus kaupan hyllyssä kasvaa edelleen.

Lihajalostuksen kannattavuushanke
Snellman aloitti viime kesänä tuorelihakäsittelyn kannattavuuden parantamisen,
“Meat Up” -erikoishankkeen, johon kuuluu koko tuotantoketju teurastuksesta lihanpakkaukseen. Hankkeessa tavoitellaan
tuotannon tehostamista raaka-aineen
optimaalisen, hävikkeettömän käytön ja
tehokkaampien työskentelymenetelmien
kautta. Myönteisiä tuloksia näkyy jo, mikä
on erityisen tärkeää ajatellen sitä, että kohonneita raaka-ainehintoja ei voida tällä
hetkellä siirtää markkinahintoihin.
HJ

Jatkuva kasvu vaatii lisää
raaka-ainetta
■ Uuden vuoden myötä Snellmanilla suunnataan taas katseet eteenpäin.
Menneen vuoden perintöä ovat edellytykset sekä jatkuvalle kasvulle että
toiminnan kehittämiselle. TJ Martti Vähäkankaan näkemys vuodesta 2007 on
enimmäkseen myönteinen.
– Vuosi meni ennusteen mukaan paremmin kuin edellinen vuosi, Martti
Vähäkangas kertoo. Vuoden ensimmäinen puolisko oli hyvin vakaa ja kannattavuus oli kesällä ja alkusyksystä suhteellisen hyvä.
Talvella tilanne kääntyi huonompaan
suuntaan raaka-ainehintojen nousun
johdosta. Kaupat nostivat myyntihintojansa hieman tammikuussa. Teollisuuden kaupalta saamat hinnat eivät
kuitenkaan riittä kattamaan nousseita
raaka-ainekustannuksia.

Tuorelihan kannattavuus tämän
vuoden tärkein tavoite
Snellman säilytti vuoden 2007 aikana
markkinaosuutensa lihajalosteissa. Valmisruoka on liikeyksikkönä kehittynyt
hyvin. Koko Snellmanin kannattavuuden
kasvusta valmisruoan osuus on merkittävä. Tuorelihan markkinaosuudet ovat
kasvaneet, mutta kannattavuudessa on
vielä parantamisen varaa.
– Vuoden 2008 tärkein tavoite on saada tuorelihan kannattavuus kohdalleen,
Martti Vähäkangas toteaa. “Meat Up”
-projektissa panostamme ensisijaisesti
tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Toinen tärkeä osa on sekä tuotesuunnittelu että raaka-ainetasapaino.
Toisin sanoen, että oikeat raaka-aineet
käytetään oikeaan tuotteeseen.

– Tehostamme omaa tuotantoamme ja
karsimme ylimääräiset kustannukset,
Martti Vähäkangas sanoo. Ymmärrämme hyvin tuottajien kustannustilanteen,
mutta emme pysty yksin korvaamaan
kaikkia kustannusten nousuja.
On tärkeää uskaltaa katsoa eteenpäin,
vaikka tilanne tällä hetkellä voi näyttää
synkältä. Elinkaaressa on aina syklejä,
joissa parempia aikoja edeltää heikommat ajat. Nyt on meidän kaikkien aika
kiinnittää huomiota toiminnan tehostamiseen ja kustannusten karsimiseen.

Laatutietoinen yhteistyökumppani tuottajille
Kuten uusi tuottajatyytyväisyystutkimus osoittaa, Snellmanin tuottajat
antavat selvästi paremman arvosanan
Snellmanille kuin kilpailijoiden tuottajat antavat omille teurastamoilleen.Yhteistyötä Snellmanin kanssa miettiville
tuottajille on monia etuja tarjolla.
– Snellmanin tuottajat saavat todennäköisesti yhtä hyvän tai paremman
hinnan kuin kilpailijoidemme tuottajat,
Martti Vähäkangas sanoo. Lisäksi tuottajamme saavat yhteistyökumppanin,
joka kehittää tuottajan ammattitaitoa
ja arvostaa tuottajien tuottamaa laatua.
Panostamme yhteistyöhön ja pyrimme
hoitamaan tuottajamme mahdollisimman hyvin. Yrityksemme kasvaa ja tarvitsemme jatkossakin lisää raaka-aineita, siksi tuottajan on turvallista myydä
meille.
		
HJ

Hinnankorotukset takaavat
kasvun jatkumisen
Snellman on pyrkinyt olemaan kärkipäässä tuottajahintojen korotuksissa.
– Korotimme tuottajahintoja syksyllä tuottajille antamiemme lupausten
mukaisesti. Haluamme kasvuroolimme
pysyvän, mikä tarkoittaa, että raaka-ainetarpeemme ovat jatkossakin suuria.
Snellman ei kuitenkaan uskalla korottaa tuottajahintoja tässä vaiheessa
enempää.



Kovempi arvostelu olosuhteiden takia, mutta:

Snellmanin tuottajat
alan tyytyväisimmät
Liha-alan tyytyväisimmät tuottajat ovat Herra Snellmanin yhteistyökumppaneita, kertoo vuodenvaihteessa ilmestynyt uusi tuottajatyytyväisyystutkimus. Vaikka maatalouden vaikeammat toimintapuitteet näkyvät tuloksissa, Snellmanin tuottajat ovat edelleen
suhteellisen tyytyväisiä ja alan tavoitteellisimpia.
Lähes 800 tuottajaa ympäri maata osallistui Suomen Gallup Elintarviketiedon tutkimukseen. Kolme neljäsosaa osallistuneista
tiloista oli maito- tai nautatiloja, neljännes
sikatiloja. Tutkimus tehdään joka toinen
vuosi.
Koko alalle kuvaavaa oli se, että tuottajien
antamat arvosanat syksyn tutkimuksessa olivat kauttaaltaan alempia kuin kaksi
vuotta sitten, niin myös Snellmanin osalta.
Snellmanin arvosana 8,8 on edelleen alan
korkein. Alan keskiarvosana oli 8,2 (asteikolla 4–10).
Maito- ja nautatilat antoivat Snellmanille
arvosanaksi 8,9, alan keskiarvon ollessa
8,3. Tyytymättömyyttä ilmaisivat lähinnä
siantuottajat. Snellmanin siantuottajat antoivat silti Snellmanille arvosanaksi 8,6,
kun taas alan keskiarvo oli 7,8.
Odotettavissa oli, että maatalouden aikaisempaa huonompi tilanne vaikuttaisi tuloksiin.Tulokset ovat siksi luotettavia, alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs sanoo
ja korostaa, että Snellmanille on tärkeä olla
mukana tutkimuksessa.
– Mielestämme on tärkeää osallistua tut-

Arvosana

Liha-ala

Snellman

Kaikki tilat,
keskiarvo

8,2

8,8

Maitotilat,
keskiarvo

8,3

8,9

Nautatilat,
keskiarvo

8,4

8,9

Sikatilat,
keskiarvo

7,8

8,6

Tuottajatyytyväisyystutkimuksen keskiarvosanat. 2/3 tuottajista antoi Snellmanille kokonaisarvosanan 10 tai 9.
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto



kimukseen myös vaikeampina aikoina.
Haluamme myös, että tuottajilla on mahdollisuus antaa näkemyksensä yhteistyöstä
nimettömästi.

Tavoitteellisia tuottajia
Tuottajaprofiilista käy ilmi, että Snellmanin
tuottajat ovat noin 2,5 vuotta keskimääräistä ikää nuorempia ja heidän tilansa
ovat peltopinta-alaltaan keskimääräistä
suurempia. Snellmanin tuottajat ovat myös
halukkaita kehittämään toimintansa. 13 %
kyselyyn vastanneista Snellmanin tuottajista kertoo laajentavansa toimintaansa.
Investointihalukkaimpia ovat naudan- ja
siankasvattajat, maitotilojen kesken investointihalukkuus on selvästi vähentänyt.
Snellmanin tuottajilla on ennen kaikkea
selkeät näkemykset tulevaisuudesta. Alan
maidontuottajien kesken vallitsee epävarmuus tulevaisuudesta, mutta tämä suuntalinja ei tule yhtä korostuneesti esille
Snellmanin tuottajien keskuudessa. Päämäärätietoisuus ei myöskään ole tilapäinen
trendi, vaan luvut ovat samansuuntaiset
kuin tutkimuksessa kaksi vuotta sitten.
Noin 9 % vastanneista tiloista aikoo lopet-

Tuottajaprofiili

Tutkimus näyttää yllättävän trendin. Tuottajista tulee yhä enemmän riippumattomia.
1/3 maan siantuottajista on tänä päivänä sitoutumattomia, verrattuna 17 %:iin vuonna
2002. Snellmanin tuottajista sitoutumattomien osuus on alle 10 %.
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto

taa toimintansa.
Tutkimuksen mukaan Snellmanin tuottajilla on kolme vahvaa rehutoimittajaa. Tärkeimpinä toimittajina mainittiin Suomen
Rehu (29 %), Rehuraisio (27 %) ja Feedex
(23 %).

Kilpailukykyisiä toimintoja
Tuottajatutkimuksen mukaan Snellmanilla on alan vakiintuneimmat tuottajat.
Huomiota herättävää tutkimuksessa oli,

Liha-ala

Snellman

Tuottajan ikä, vuotta
alle 35
35–44
45–54
55+
Keski-ikä

9%
26 %
33 %
31 %
47,7

17 %
30 %
33 %
20 %
45,2

Peltopinta-ala ha/tila, keskiarvo

54,8

60,9

Lihatuotannon laajuus lähivuosina
laajentaa
sama kuin nykytilanteessa
supistaa
lopettaa
en osaa sanoa

10 %
59 %
4%
9%
17 %

13 %
69 %
5%
9%
5%

Snellmanin tuottajat ovat keskimääräistä nuorempia ja heidän tiloillaan on hieman
suurempi peltopinta-ala. Nuorien, alle 35 vuotiaiden tuottajien osuus on Snellmanilla
tuplasti korkeampi.Tuottajilla on myös selkeät näkymykset tulevaisuudesta.

Maatilan Parhaat info
että tuottajista (erityisesti siantuottajista) on tullut yhä vähemmän sitoutuneita
suhteessa yhteistyökumppaneihinsa. Alan
sikatiloista jopa 1/3 on sitoutumattomia,
mutta Snellmanin siantuottajista vain 1/10
on riippumattomia.
Tutkimuksen mukaan tuottajia miellyttää
Snellmanin konseptissa eniten kilpailukykyinen hinta ja toiminnan avoimuus. Siantuottajat arvostavat Snellmania myös
“tilan kehityksen kannalta hyvänä yhteistyökumppanina”. Tämä mainittiin myös
yhtenä yhteistyökumppanin valinnan kriteerinä.
Sähköisen palvelun kehittäminen oli asia,
johon tuottajat halusivat Snellmanin panostavan enemmän. Tässä yhteydessä on
kuitenkin huomioitava, että uusi Anelma ei
ollut vielä tullut tutuksi tutkimusta tehtäessä.
Tuottajat mainitsevat toimivat toiminnot
ja hyvän, joustavan palvelun ratkaisevina
yhteistyön ehtoina. Siantuottajat arvostavat eniten kilpailukykyisiä hintoja, joilla
on myös yhteys siihen, että sikoja voidaan
kasvattaa korkeampaan teuraspainoon.
Siitoseläimien välityksestä siantuottajilla
on eriäviä mielipiteitä. Useimpien mielestä
välitys toimii hyvin, mutta löytyy myös niitä, jotka ovat enemmän kriittisiä.

Neuvonta ja tiedottaminen
Kaksi kolmasosaa Snellmanin tuottajista
kokee neuvonnan todella tai erittäin tärkeäksi. Maidontuottajien antama arvosana neuvonnalle on noussut, tämä koskee
myös tilakäyntejä ja tuottajatilaisuuksia.
Myös Snellmanin tuottajalehti saa paremman arvosanan. Erityisesti maidontuottajat arvostavat lehteä tietokanavana. Sen
sijaan siantuottajat haluaisivat enemmän
resursseja neuvontapalveluihin ja tilakäynteihin. Siantuottajat haluavat tietoa nopeasti, esim. infokirjeiden kautta, ja tässä on
myös Anelmalla tärkeä rooli.

Kentällä Snellmania arvostetaan
Maaseudun Tulevaisuus julkaisi 16.1.2008
oman tutkimuksensa, jossa 500 tuottajaa
antoi arvosanan ei vain omalle teurastamolle, vaan kaikille alan toimijoille. Tutkimuksen mukaan Snellmanin konseptia
arvostetaan myös muiden kuin Snellmanin
omien tuottajien keskuudessa. Arvosanat
olivat kauttaaltaan alempia, mutta Suomen
siantuottajat sijoittivat silti Snellmanin ykköseksi.
HJ

Lihantuotannolla kovat
haasteet 2008
■ Tilanne lihamarkkinoilla jatkuu edelleen kireänä. Viimeisen puolen vuoden
aikana kustannukset ovat nousseet rajusti, mutta niiden siirtäminen ketjussa
eteenpäin kohti kuluttajahintoja on ollut tuskastuttavan vaikeaa. Kustannusnousun takana ovat markkinatasapainon
häiriöt viljamarkkinoilla: peltokasvien
energiakäyttö, Aasian vahvistuva ruuan
kulutus sekä epäsuotuista säät tärkeimmillä tuotantoalueilla. Esimerkiksi rehukasvien loppuvarasto EU:ssa satovuonna
05/06 oli 15 % käytöstä, kun sen arvioidaan tämän satokauden lopussa olevan
vain 8 %. Useat arviot päätyvätkin siihen,
että tilanteen korjautumiseen ei enää
riitä yksi hyvä vuosi, vaan tarvitaan useita hyviä satoja ja sen lisäksi vielä peltoreservien käyttöönottoa. Tämän vuoksi
kotieläintuotannossa pitää varautua aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeästi
korkeampaan rehukustannukseen.
Sikamarkkinoilla tilannetta on pahentanut tuotannon laajentuminen kaikissa
tärkeimmissä tuottaja- ja vientimaissa.
Tämä pätee myös EU:ssa. Komission
ennakkotietojen mukaan tuotanto kasvoi 2,5 % vuonna 2007. Tämän lisäksi
EU-maat ovat ottaneet takkiin myös
viennissä. Vienti kolmansiin maihin väheni vuonna 2007 noin 200 milj. kg.
Tämä on noin 10 % koko vientimäärästä. Tarjontavoittoisen tilanteen vuoksi
tuottajahintaa ei ole pystytty nostamaan
kustannusten nousua vastaavasti. Selvää
parannusta ennustetaan vasta tämän
vuoden toisella puoliskolla.
Meillä Suomessa sikamarkkinoiden ongelmia lisää epävarmuus tukipolitiikassa.
Viime vuoden lopulla saatiin komission
päätös AB-alueen tuen jatkosta vuoteen
2013 saakka. Tuen irrotus tuotannosta
muuttaa tilanteen perusteellisesti, eikä
vielä tiedetä sen vaikutuksia tilojen tuotantopäätöksiin. Tämän vuoden aikana
tehdään ratkaisu myös C-alueen tuesta
vuodesta 2009 eteenpäin. Vaihtoehtojen ääripäät ovat nykyisen, tuotantoon
sidotun tuen jatkuminen tai siirtyminen
AB-alueen mukaiseen tuotannosta irrotettuun tukeen.

Nautasektorin tilanne on selvästi rauhallisempi kuin sialla johtuen paremmasta markkinatilanteesta. Suomessa
ja EU:ssa kokonaisuutena tuotanto on
alle kysynnän ja lisäksi naudalla on selvä
rajasuoja.Vaikka naudan hinta on vahvistunut yhtäjaksoisesti jo nelisen vuotta,
kehitys on ollut erittäin hidasta. Tammikuussa 2004 keskihinta oli 2,31 € ja
viikolla 2 tänä vuonna 2,80 €. Toisaalta
myös kustannuspaine naudanlihantuotannossa voimistuu, koska nauta käyttää
paljon rehua. Kevättä kohti ostorehujen
tarve lisääntyy ja jo nyt on realisoitumassa ensi satokauden kovemmat kustannukset muun muassa kohonneina
lannoitteiden hintoina.
Lyhyellä aikavälillä yksitäisellä tilalla on
rajalliset mahdollisuudet suojautua voimakkailta muutoksilta toimintaympäristössään. Muualla maailmassa, etenkin
Pohjois-Amerikassa, on pitkät perinteet
ottaa vakuutus markkinahäiriöiden varalta. EU:ssa myös on alkanut keskustelu näiden työkalujen kehittämiseksi.
Suomessakin on syytä aloittaa pohdinta
tämän tyyppisten keinojen saamiseksi
maatalouteen. Pitäisikin tutkia, voidaanko niiden rahoitus järjestää tukijärjestelmän laajentamisen kautta.
Viimeaikaisten kokemusten perusteella
näyttää ilmeiseltä, että tehokas keino
suojautua markkinoiden heilahteluilta
on lisätä tuotannon integraatioita tilan
sisällä. Toisin sanoen tavoitellaan kasvintuotannon ja kotieläintuotannon tasapainoa tai kehitetään lihantuotantoa niin,
että entistä pidempi osa tuotantoketjua
on omissa käsissä. Sikasektorilla tämä
tarkoittaa yhdistelmäsikaloita ja nautasektorilla ternistä teuraaksi kasvatusta.
Kuitenkin edelleen paras keino turvata
tuotannon kilpailukyky on mahdollisimman tehokas tuotanto niin pellolla kuin
lihantuotannossakin.

Jukka Rantala

Kirjoittaja on MTK:n vt. kotieläinasiamies



Katja ja Mika Jylänki sekä 2-vuotias Jessi-tyttö avoimien ovien
jo sulkeuduttua – väsyneenä mutta tyytyväisenä. Perheeseen
kuuluu myös 8.- ja 4.-luokkaa käyvät pojat Samuli ja Severi.

Lypsyrobotti veti puoleensa kiinnostuneita tuottajia ja muita uteliaita
myös Haapavedellä.

Noutojen nopeus ykkösjuttu
maitotilalle
Kasvava maitotila asettaa haasteet myös yhteistyökumppaneille
Haapavetisten Katja ja Mika Jylängin uuden pihattonavetan avoimia ovia vietettiin
24.1.2008, yhtenä tämän talven harvoista
talvisista päivistä. Avajaisissa väkeä kävi
arviolta noin 500 henkeä, väkimäärä näkyi
myös makkaran kulutuksessa. Herra Snellmanin grillimakkaraa paistettiin avajaisten
aikana noin 80 kiloa. Jylänkien 3-rivisessä
pihatossa on tilat 80 lypsylehmälle + nuorkarjalle. Kapealle ruokinpöydälle säilörehu
jaetaan mattoruokkijalla. Väkirehun jaosta
karjalle huolehtii pari väkirehukioskia. Uuteen navettaan, valoisaan puukaarihalliin
eläimet on tarkoitus siirtää muutaman viikon kuluttua. Silloin tapahtuu myös suurin
muutos niin lehmille kuin hoitajille, alkaa
totuttelu robottilypsyyn.

Hygienia hallinnassa
Uuden navetan suunnittelussa Mika piti
tärkeänä, että navetta on pohjaratkaisul-



taan riittävän selkeä.Toimivuuden kannalta
niin ruokinnassa kuin eläinten liikkumisessa esille nousevat suorat linjat ja se, että
eläimillä on riittävän leveät kulkukäytävät.
Korkea puukaarihalli varmistaa, että eläimillä on paljon ilmatilaa ja valoharja-ratkaisu tuo lisää tärkeää luonnon valoa niin
hoitajille kuin eläimille. Jylänkien navetassa
on normaalit syvät lietekuilut myös betoniritiläpintaisen poikkikäytävän kohdalla.
Nostopöytä varmistaa hygienian hiehojen
siirrossa lehmien puolelle ruokintapöydän
ylitse. Muutenkin eläinten liikkumisesta
on haluttu tehdä mahdollisimman sujuvaa
mm. korkeita kynnyksiä välttämällä. Uuden
navetan myötä päävastuu lehmien lypsystä
siirtyy lypsyrobotin harteille, tämä vaatii
taas entistä tarkempaa utarehygieniaa maidon laadun säilyttämiseksi. Tähän seikkaan
Jylängeillä on haluttu vaikuttaa betoniritilän yläpuolisella hydraulisella lantaraapalla.
Uuteen navettaan odottaa siirtoa tällä
hetkellä lehmät ja kantavat hiehot mukaan
lukien 55 eläintä. Mika haluaakin nostaa

esille tuotoksen nostamisen. Toisaalta laatu ei saa vaarantua, vaikka eläinmäärä kasvaa. Parempi nostaa eläinmäärää hallitusti,
turhat riskit kuten eläintaudit välttäen.

Ei aikaa “värkkäämiseen”
Kun eläinmäärä kasvaa on ajankäyttö
suunniteltava entistä tarkemmin.
– Ylimääräiseen värkkäämiseen eläinten,
erityisesti utaresairaiden lehmien kanssa
ei ole aikaa, sanoo Mika.
Yleensäkin lehmien ja välitykseen myytävien ternisonnien nouto pitää sujua nopeasti ja niin on Snellmanin kanssa sujunutkin. Se oli myös aikoinaan syy Snellmanin
asiakkaaksi siirtymiseen 90-luvun loppupuolella, kertoo Mika ja jatkaa myös alueedustajan palvelulla olevan merkitystä.
Kasvava maitotila on tärkeä yhteistyökumppani myös Snellmanille, noin 90 prosenttia hankkimastamme naudanlihasta tulee tavalla tai toisella maitotilojen kautta.
Menestystä Jylängin maitotilalle!
VH

Maatilan Parhaat info
■ Tavoitteellisuus on osa uuden Snellmanin porsaantuottajan Halsualaisen Harri
Riihimäen sikatilan arkea. Hän hoitaa yhdessä palkatun työntekijänsä kanssa reilun
200 emakon porsastuotantotilan rutiineja.
Tila tuli Harrin hoitoon vuonna 1994 ja
sen jälkeen oli ensimmäinen toiminnan
laajennus vuorossa vuosina 1996-1997, jolloin emakkomäärä nousi 120:een. Vuonna
2003 valmistui uusi sikala biokaasulaitoksineen pienen ajomatkan päähän tilakeskuksesta. Tuotostaso oli viimevuoden osalta
yli 22 vieroitettua/emakko. Alkanut vuosi
antaa jo viitteitä paremmasta. Seuraava tavoite on 24 porsaan tuotoksen ylittäminen
vision ollessa yli 28 porsasta/emakko.

Mitä tuottaja sitten odottaa Snellmanilta yhteistyökumppaninaan?
Samoin kuin omassa toiminnassaan niin
Harri arvostaa myös yhteistyökumppaneidensa toiminnassa selkeää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Yrityksen johdon sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin
ja aito kiinnostus ketjun toiminnasta aina
tilojen toimintaympäristöstä ja -edellytyksistä lopputuotteeseen saakka antaa toiminnalle uskottavan leiman. Tällöin myös
tuottajan on helppo omaksua ja hyväksyä
hänen toiminnalleen asetetut vaatimukset.
Suunnitelmallisuus auttaa myös töiden hallinnassa sikalassa. Harrin aiemmin kokeilemasta 3 viikon vierotusrytmistä he ovat
siirtyneet viikoittaiseen vierotukseen. Tässä tilakokoluokassa sillä päästään luomaan
selkeitä viikkorutiineja ja jokaiselle päivälle
saadaan omat pääasialliset tehtävänsä.
Toinen merkittävä tekijä on yhteistyökumppanin kyky kommunikoida tuottajiensa kanssa. Erilaisten tuottajakoulutusten ja
-tapaamisten yhteydessä tuottajille annetut mahdollisuudet kertoa näkemyksistään
sekä nykyisestä että tulevasta toiminnasta
ovat tärkeitä, jotta tuottaja kokee olevansa osa kaikkia osapuolia tyydyttävään toimintaan tähtäävää joukkuetta. Tärkeää on
myös säännöllinen raportointi toiminnan
tuloksista ja palaute myytyjen tuotteiden
laadusta sekä avoin keskustelu niistä niin
tuottajien välillä kuin myös yhteistyökumppanin kanssa. Jatkuva arviointi ehkäisee paikalleen jäämistä ja kehittymisen
pysähtymistä. Harrin mielestä pieni kilpailuhenki on toiminnan kehittämisessä ja
itsensä motivoimisessa hyvänä apuna. Ulkoisten paineiden lisääntyessä kasvaa riski
että, yrittäjä väsyy eikä huomaa asioiden
oikeaa tilaa, jolloin tuotantotulokset lähtevät laskuun. Kiire pitäisi olla sikalaan eikä

Tavoitteista totta
– mitä siantuottaja odottaa toimivalta yhteistyöltä
Harri Riihimäki...

Sikatilalla tulee olla visio tulevasta – kuva siitä miltä tila näyttää muutaman vuoden päästä. Tämän vision toteuttamiseen
tarvitaan tavoitteita sekä niiden saavuttamisessa helpottavia
välitavoitteita. Erilaiset tuotannon mittarit ovat puolestaan
välttämättömiä tuotannon kehittymisen seuraamisessa. Vain
näin säilytetään ote tilan toiminnasta kaikissa olosuhteissa ja
varsinkin nyt kun tuotantopanosten hinnat ovat nousseet ennätysmäisen nopeasti.
sieltä pois. Loman pitäminen lomana auttaa jaksamisessa ja antaa mahdollisuuden
oman tuotantonsa kriittiseen arviointiin ja
kehittämiseen. Hänen mielestään keskustelu tuotannosta on aina paikallaan sillä,
voihan olla mahdollista että joku on keksinyt tehdä jonkin työtehtävän hiukan toisin
ja päässyt parempiin tuloksiin.
Yhdeksi suurimmista tuottajan mahdollisista päänvaivoista Harri nostaa tilan
tuotteiden hinnoittelun. Sitä se ei ole silloin kun tuottaja voi luottaa siihen, että
yhteistyökumppani kohtelee tuottajiaan
tasapuolisesti. Aika ja energia voidaan tällöin ohjata johonkin tuottavampaan vaikka
nyt esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin seu-

rantaan. Hyvin voiva eläin kun palkitsee
hoitajansa aina tavalla tai toisella.
Harrin linjaukset sopivat hyvin yhteen
Maatilan Parhaat -ketjun tavoitteiden
kanssa. Koko elintarviketuotannolla on
haasteita kerrakseen. Onnistuaksemme
vastaamaan kaikkiin uusiin eri puolilta tuleviin vaatimuksiin, tarvitsemme kaikkien
MP-ketjussa toimivien osapuolten tuen.
Ketju on aina vain niin vahva kuin sen
heikoin lenkki. Harrinkin esiin nostamalla
vuorovaikutuksella näitä heikkouksia on
mahdollisuus paikata ja saada yhteistyöstä
entistä toimivampaa sekä vahvistaa samalla ketjun osapuolten toimintaedellytyksiä.
MH



Anelma kovassa
käytössä
Anelman sisäänajo on alkuvuonna sujunut erittäin hyvin. Tammikuussa tuottajien sisäänkirjautumisia ohjelmaan oli
viikoittain reilut 800. Tämä tarkoittaa,
että Anelman mahdollisuudet nopeana
tiedonvälityskanavana ovat nyt kasvaneet merkittävästi. Teurastietojen ja
tuotannon seurantaraporttien lisäksi
Anelmassa ilmoitetaan ajankohtaisista
tapahtumista ja hinnanmuutoksista reaaliajassa.

MP-maitotilaohjelma laajenee
MP-maitotilaohjelmaan tulee helmikuun
alussa muutos, joka ottaa paremmin
huomioon maito-lihatilojen sonninkasvatuksen. Uudistettu maitotilasopimus
huomioi tilan edeltävien 12 kuukauden
sonnien myynnin myös sonnin hinnoittelussa, jo voimassa olevan lehmän ja
hiehon hinnoittelun tapaan.
Tämä tarkoittaa, että haluamme mahdollistaa myös maito-lihatiloille kannattavan naudanlihantuotannon erikoistuneen naudankasvatuksen rinnalla.
Tuotantoonsa panostavalla maito-lihatilalla on täysin mahdollista toteuttaa
sonnien teuraskasvatus tehokkaasti
hyviin kasvatustuloksiin yltäen.

Oppisopimuskoulutus tuottajille
Snellman aloittaa yhteistyössä Svenska
Yrkesinstitutetin ja Aikuisopisto Optiman kanssa uuden tyyppisen lihantuottajille suunnatun koulutuksen. Vastaavaa suomenkielistä ammattitutkintoon
tähtäävää koulutusta suunnitellaan ensi
syksyksi. Ilmoita jo etukäteen mahdollisesta kiinnostuksesta Snellmanin alkutuotantoon. Lisätietoja Anelmasta.
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Lisää resursseja MP sikatiimiin
Laura Ehlers MP tuotannonohjaaja
Alkutuotannon sikapuolen uusi vahvistus
on Laura Ehlers Pirttikylästä Närpiöstä.
Laura on kotoisin Porvoosta kaksikielisestä perheestä. Maatalous on tullut tutuksi
Agrologiopiskelujen kautta. Ennen Snellmanille tuloaan Laura työskenteli ETT:ssä,
Sikava- ja Naseva- terveydenhuoltorekistereiden parissa. Tuottajakontaktit ja eläinterveydenhuollon käytännön toteutus
ovat hänelle siten hyvin tuttuja.

Sika-terveydenhuollon seuranta tuleekin
kuulumaan tärkeänä osana Lauran työtehtäviin ja siihen liittyen myös teuraslinjalta
saatavan palautteen välittäminen tuottajille. Lauran avulla pyrimme parantamaan
yleisesti ottaen yhteydenpitoa siantuottajiimme. Anelman käytön opastus sekä Reijon ja allekirjoittaneen yhdessä tuottajien
kanssa sopimien asioiden eteenpäin vieminen tulee olemaan yksi hänen työtehtäviään.
MH

Sikojen ketjuinformaatio käyttöön 1.3.
Ketjuinformaatio astui voimaan 1.1.2008.
Elinkeino sai kuitenkin jatkoaikaa tiedonkeruun käytännön toteuttamiseen1.3.2008
saakka, mihin asti toimitaan aiemman käytännön mukaisesti. 1.3. jälkeen kerätään
tiloilta seuraavat tiedot teurasilmoitusten
yhteydessä kuten: tautien esiintyminen
tilalla viimeisen vuoden aikana (salmonella,
sikaruusu, trikinoosi), tilalla voimassa olevat rajoittavat määräykset, havaitut poikkeamat eläimen terveydentilassa tietoja
lähetettäessä, onko lähetettäville eläimille

käytetty lääkettä tai lääkerehua viimeisen 3
kuukauden aikana (kyllä/ei), tiedot tietyistä
taudinaiheuttajatutkimuksista viimeiseltä
kolmelta kuukaudelta, vierasainevalvonnan tulokset vuoden ajalta, osa- ja kokohylkäysten osuus tilan kokoeläinmäärästä
sekä joidenkin tautien esiintyminen tilalla
viimeisen 3 kuukauden aikana.
Tulemme tekemään Anelmaan lomakkeen,
jonka tuottaja voi täyttää teurasilmoituksen yhteydessä ja josta edellä mainitut
asiat käyvät ilmi. 			
MH

Maatilan Parhaat info
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Kutsu

1

Jakobstad

2
3
4

6

MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995

MP Sika
Martti Hassila, MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti, MP sikakonsultti
044-796 6542
Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

Muut kuljetusyrittäjät
Christer Sundqvist
Henry Ahlvik
Jukka Takanen
Mauri Takanen

0500-264 570
044-796 6555
040-5155 702
0400-367 400

Snellmanin sikaseminaari
Seinäjoki Areena torstaina 21.2.2008
09.00 Aamukahvit ja avaus
09.30 Snellman ja Maatilan Parhaat 2008
10.20 Tauko
10.30 Eläinaines ja sikatilan tehokkuus
Sianjalostuksen uudistuneet palvelut
12.00 Ruokailu
12.50 Rehuhyötysuhteen optimointi
Ajankohtaista sikatutkimuksesta
14.15 Kahvi
14.45 Keinosiemennys uuteen malliin

Tomas Gäddnäs
Timo Serenius
sikalinjan joht., FABA
Kirsi Partanen
tutkija, MTT

Jussi Peltokangas
tj, FABA Sika Oy
15.10 MP-sikaohjelman uudet avaimet tuottajille Martti Hassila
15.30 Eväät kotiin. Seminaarin päätös
Ilmoittautumiset maanantaihin 18.2. mennessä Snellmanin alkutuotantoon (Lisa Ahlgren 06-786 6375, Laura Ehlers 044-796 6398) tai osoitteeseen anelma@snellman.fi.
Vastaava seminaari pidetään ruotsiksi
Vöyrin Norrvallassa perjantaina 22.2.

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren, ilmoitussihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi
Oy Snellman Ab
Kuusisaaritie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
fax 06 786 6184
anelma@snellman.fi

Kevään tilaisuudet naudan- tuottajille
12.3.2008
3.4.2008
4.4.2008
9.4.2008

Kiuruvesi, Sininen Helmi
Seinäjoki, Hotelli Fooninki
Kalajoki, Hotelli Sani
Uusikarlepyy, Juthbacka
Hotelli & ravintola

Tilaisuudet ovat klo 9.30–15.
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. http://anelma2.snellman.fi

Tervetuloa!
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