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optimaalista teuraspainoa.

Vastaava julkaisija ja
toimittaja
Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab
Toimitus
Martti Hassila
Vesa Hihnala
Heidi Jylhä (Solid Media)
Graafinen suunnittelu/
taitto
Solid Media
Kansikuva
Martti Hassila
Painotalo
FORSBERG ©

Yhteystiedot
Oy Snellman Ab
PL 113
68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111
www.snellman.fi

Snellman on yhteistyössä tuottajien kanssa päämäärätietoisesti halunnut kehittää
tuotantoketjua jatkuvasti yhä lähemmäs
tavoitteita. Maatilan Parhaat -tuotannossa
tuottajat ovat kuitenkin omia yrittäjiään ja
yhteistyö on tiimityötä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Snellman haluaa näyttää
tiimin tavoitteet ja suunnan. Ohjaus tapahtuu pääasiassa laatuhinnoittelun, mutta
myös tiettyjen vaatimusten ja minimikriteerien avulla. Esimerkiksi kaikkien Snellmanin siantuottajien tulee täyttää Sikavan
kansallisen tason terveysvaatimukset.Tämä
tarkoittaa, että eläinterveyttä valvotaan
enemmän ja se on korkeammalla tasolla
kuin mitä laki vaatii. Nautatiloille kansallinen terveysvalvonta Nasevan puitteissa
on ehtona Maatilan Parhaat -sopimukselle.
Snellmanin tavoitteena on ollut ja on edelleenkin maksaa parasta hintaa terveistä
ja korkealaatuisista eläimistä. Sitä vastoin
emme halua maksaa korkeinta hintaa sairaista ja laadullisesti heikoista yksilöistä.
Esimerkiksi siantuottajat eivät saa Maatilan Parhaat -lisää (7 c/kg) sioista, joilla lihantarkastuksessa todetaan osahylkäyksiin
johtavia sairauksia. Vaikka laatuhinnoittelu
ylipäänsä on otettu hyvin vastaan tuottajien keskuudessa, niin olemme varsinkin
viime aikoina saaneet ottaa vastaan siihen
liittyvää kritiikkiä, kilpailijoiden hyödyntäessä tilannetta markkinointitarkoituksessa.
Lihantarkastuksesta vastaa Evira ja poikkeamat rekisteröidään tarkasti ohjeiden
mukaan, mutta Snellman vastaa hinnoittelusta. Huolimatta siitä, että jokainen sairas
eläin jo itsessään on tappiollinen tuottajalle, on lähtökohtamme ollut, että hintaero
vielä enemmän kannustaisi kasvattajia pitkällä tähtäimellä valitsemaan eläinystävällisempiä tuotantomenetelmiä.

Tosiasia on, että tuotantoketjun tulee olla
luotettava kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi. Sitä vastoin voidaan harkita miten pitkälle kannattaa mennä avoimuuden
suhteen. Snellmanilla olemme ottaneet tavaksi julkaista koko hinnaston Anelmassa.
Haluamme tuottajiemme tietävän voimassa olevat hinnat, vaikka olemme tietoisia
siitä, että tätä avoimuutta voidaan käyttää
myös väärin.
Mitä tulee eläinterveyteen ja tuotantomenetelmiin, niin Sikava ja Naseva ovat järjestelmiä, joista löytyy tarvittavat tiedot niitä
tarvitseville (viranomaiset, eläinlääkärit,
teollisuus). Sen lisäksi asiakkaalla (yritys,
kauppa, kuluttajien edustajat) pitäisi mielestämme olla oikeus tarvittaessa tehdä
auditointikäynti myös eläintiloille. Snellman ei esimerkiksi ole halunnut tehdä sopimuksia tilojen kanssa, jotka eivät päästä
yrityksen edustajia eläintiloihin. Auditointi
auttaa pitämään tuotantoa hyväksytyllä tasolla. Sitä vastoin emme pidä oikeana avoimuutena sitä, että tuotantotilojen
ovet ovat lukitsematta ja kutsumattomat
vieraat voivat esteettä kävellä sisälle eläintiloihin. Eläinterveysohjelmien pitäisi jo
pelkästään tartuntariskien takia vaatia, että
asiattomien vieraiden pääsy tuotantotiloihin estetään.
Tilojen kattava valvonta tiivistyy edelleen,
kun ketjuinformaativaatimus astuu voimaan vuodenvaihteessa. Ketjuinformaation
tarkoituksena on vielä parantaa elintarviketurvallisuutta. Mutta tuotantoeläinten
hyvinvoinnin varmistamiseksi vaaditaan
kuitenkin lisäksi, että kaikki tuotantoketjun asiakkaat ja sidosryhmät – kauppa, kuluttajat, viranomaiset ja poliitikot mukaan
lukien – ymmärtävät että myös alkutuotannon toimijoilla on oikeus kohtuulliseen
tulotasoon. Eläinten huono hoito liittyy
usein eläintenhoitajan huonoon vointiin.
Kestämätön taloudellinen tilanne johtaa
lähes aina myös hyvien eläintenhoitajien
heikentyneeseen hyvinvointiin.
Toivomme lihantuottajillemme parempia
aikoja ensi vuodeksi. Toivotamme rauhallista joulunaikaa kaikille tuottajille ja yhteistyökumppaneille.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Kuvat:
» Kannuksen Anelma-koulutukseen osallistui parikymmentä
aktiivista naudantuottajaa. Osa ilmoittatuneista jouduttiin
koulutustilan ahtauden vuoksi siirtämään Kannuksessa tammikuussa pidettävään uuteen koulutustilaisuuteen.
» Joulun alla tuottajamyymälä sai lisää tilaa. Myymälä on avoinna tuottajille maanantaisin klo 9–13, tiistaista perjantaihin klo
9–16. Jouluviikon aikana myymälä on avoinna ke–to klo 9–19
ja pe 9–13. HUOM! Kinkut on tilattava etukäteen.

Snellmanin nautamäärät Sikasektorilla
kasvoivat, tarjonta väheni vaikea syksy
■ Naudantuotanto väheni Suomessa syksyn aikana viime vuoteen verrattuna. Alkuvuoden runsaan tarjonnan perusteella
naudan kokonaistuotannon odotetaan
kuitenkin kasvavan noin 1,5 prosentilla yli
vuoden 2006 tason.Vuodelle 2008 sitä vastoin odotetaan uudelleen laskevaa trendiä.
Lehmien lukumäärä Suomessa on tällä
hetkellä 4 prosenttia alle viime vuoden
tason ja ensi vuoden naudantuotannon
odotetaan Suomen Gallup Elintarviketuotannon ennusteen mukaan jäävän noin 5
prosenttia pienemmäksi kuin tänä vuonna.
Snellmanin naudanteurastus on vuoden 10
ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut

noin 9 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Eniten kasvoi sonnien teurastus 12
prosentilla. Kaikkien aikojen teurasennätys saavutettiin lokakuussa. Vuoden kahden viimeisen kuukauden teurasmääriä on
rajoittanut kuitenkin vähenevä tarjonta.
Snellman otti käyttöön marraskuussa
markkinalisän naudalle, joka nosti hintaa
5 c/kg, johtaen osaltaan kasvaviin nautamääriin kokonaismäärän jäädessä kuitenkin marraskuussa alle tavoitteiden. Heti
vuoden alussa naudanhinta nousee ainakin
uusien Anelma-lisien kautta.

Lue lisää nautasivuilta!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

■ Kulunut syksy on ollut sikasektorille
hyvin vaikea ja haasteellinen. Nousevat
rehuhinnat ja 141-neuvotteluista johtuva
epävarmuus tulevaisuudesta ovat tuoneet
mukanaan päivittäisiä murheita kaikille,
joita siantuotanto koskee. Lihasianhinta
on sen lisäksi ollut hyvin alhaalla käytännössä koko Euroopassa ja porsaanhinta
on monissa maissa sukeltanut ennätysmäisen alhaalle. Siantuotanto on tänä vuonna
kasvanut Euroopassa noin 3 %. Suomessa
prosentuaalinen nousu on noin 2 %.
Snellmanin osalta sianhankinta on kasvanut vuoden kymmenen ensimmäisen
kuukauden aikana 5 %. Sian perushinta on
noussut elokuun ja marraskuun välisenä
aikana 10 c/kg.

Lue lisää sikasivuilta!

kaikille tuottajille ja yhteistyökumppaneille!
Toivottaa Snellmanin henkilökunta



Koulutustilaisuuksia ympäri aluetta

Anelma-oppia käytännössä
Toistaiseksi uusi Anelma toimii
vanhan järjestelmän rinnalla,
mutta uudenvuoden jälkeen aikaisempi versio suljetaan kokonaan.
Syksyn aikana Snellman on
järjestänyt viitisentoista koulutustilaisuutta koko hankintaalueella, antaen tuottajille mahdollisuuden uusien toimintojen
ohjattuun koulutukseen.
Uuden Anelman kehitys on ollut pitkä
hanke, jonka ensimmäinen osa tulee nyt
valmiiksi. Tuottajapalvelu on Snellmanin
oma tuote, kehitetty yhteistyössä Finnish
Net Solutionsin (FNS) kanssa.
Koulutustilaisuuksissa osallistujat saivat
tutustua Anelman ominaisuuksiin tietokoneen ääressä ja kokeilla erilaisia toimintoja
käytännössä. Osallistujen määrä on vaihdellut noin 10:stä–25:een ja yhteensä noin
150 henkilöä on tähän mennessä osallistunut koulutustilaisuuksiin.

Eri tilaisuudet naudan- ja
siantuottajille
Naudan- ja siantuottajille järjestettiin
koulutuksia erikseen. Tilaisuudet avattiin yleisellä tiedotuksella Snellmanista ja
ajankohtaisesta markkinatilanteesta. Nau-

dantuottajien tilaisuuksiin kuului myös tiedotus Naseva-järjestelmästä, jonka hoiti
kenttäedustaja Matti Kastarinen tai Laura
Ehlers ETT:stä.

Käytännön koulutus tietokoneen
ääressä
Snellmanin alkutuotannon henkilökunta
esitteli uuden Anelman erilaisia toimintoja
ja osallistujat saivat kokeilla syöttää tietoja järjestelmään. Tuottajat päivittivät mm.
tämän ja ensi vuoden tuotantosuunnittelmia.
Koulutuksessa osallistujat saivat käydä läpi
oman tilan tiedot, kuten myynnit, tilitykset,
teurastiedot ja oman tilan perustiedot.
Oman tilan tietojen näkeminen ohjelmassa helpotti konkretisoimaan Anelman
käyttöä eräänä osana omaa ammattiarkea.

Eläinvarasto käyttöön vuodenvaihteessa
Koulutuksen aikana eläinvarasto ei ollut
vielä täysin toimintakunnossa, siksi eläinvarastoa ei juuri käytännössä päässyt vielä
kokeileimaan.
– Tulemme antamaan talven ja kevään aikana erikoistuneille naudankasvattajille
lisätietoja siitä, miten he parhaiten voivat
hyödyntää eläinvarastoa, sanoo Vesa Hihnala, nautapuolen MP-kenttäpäällikkö.
Eläinvarastossa sekä sian- että naudankas-

Anelma-hankkeen sihteeri, Johanna Sihvonen, jakaa Herra Snellman -mukeja Kannuksen
maatalouoppilaitoksessa järjestetyn koulutuksen osallistujille



vattaja voi seurata oman tilansa kehitystä
ja todellisia tietoja reaaliajassa.

Sinulle, joka et osallistunut
Ne, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua
koulutuksiin voivat tutustua uuteen Anelmaan omin päin. Tarvitset uuden käyttäjätunnuksen kirjautuaksesi ohjelmaan.
Käyttäjätunnuksen tilaat helpoimmin täyttämällä Anelmassa olevan lomakkeen, “Tilaa käyttäjätunnus” -linkistä.
Lisää tietoja saat myös puhelimitse tai sähköpostitse alkutuotannon henkilökunnalta
tai tilakäynnin yhteydessä. Talven aikana
tulemme myös järjestämään täydentäviä
koulutustilaisuuksia. Ota yhteyttä Snellmaniin jos olet kiinnostunut osallistumaan!

Teurastiedot nopeasti ja mahdollisuus muokata ilmoituksia
Juha ja Jaana Noksolla on yhdistelmäsikala Ilmajoella. Jaana Nokso osallistui Ilmajoen koulutukseen ja on varsin tyytyväinen
tilaisuuteen.
– Tilaisuus oli ihan asiallinen ja sain mielestäni tarpeellisia tietoja. Saimme omassa
rauhassa kokeilla ja mokata tietokoneen
ääressä ja paikalla oli henkilöitä, jotka voivat heti neuvoa mikä meni väärin.
Jaana Nokso on käyttänyt Anelmaa ilmoitusten tekemiseen jo monta vuotta. Se on
ollut kätevä tapa ilmoittaa ja välttää ennen
kaikkea puhelinruuhkaa. Uudessa Anelmassa on hyvää se, että voi muokata vanhoja
ilmoituksia, jos siihen on tarvetta ja, että
teurastiedot saa nopeammin. Nykyään on
myös selkeästi merkitty selkokielellä mikä
on ollut eri hylkäysten syy.
Toinen asia on, että nyt järjestelmässä myös
näkyy tiedotteita – mikä tapahtuu, milloin
hinta nousee ja muuta ajankohtaista.
Maataloudessa aina jokin asia huolestuttaa, Jaana Nokso toteaa, varsinkin kun isot
teurastamot tekivät näköjään keskinäisiä päätöksiä pudottaa porsaiden hintaa.
Vaikka Snellman pyrkii toiseen suuntaan,
on pakko seurata muiden esimerkkiä jossain määrin.
Viljan hinnan nostaessa rehukustannuksia
korkealle on riski, että lihasiankasvattajat
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eivät osta porsaita samalla tahdilla kuin
ennen. Tämä aiheuttaa ongelmia emakkotilalle, mutta Nokson tilalla useimmat porsaat kasvatetaan teuraaksi asti. Nokson
kohdalla sikalaremontti tulee ajankohtaiseksi pari vuoden kuluessa, silloin on otettava harkittavaksi jatketaanko emakkosikalatoimintaa vai muutetaanko kokonaan
lihasikalaksi.
Maria ja Karl-Johan Österberg ovat
maidontuottajia Maalahden Svarvarissa.
Maria Österberg osallistui Vaasan naudantuottajien koulutustilaisuuteen. Hän pitää
uutta järjestelmää selkeämpänä ja nopeammin toimivana. Aiemmin voitiin joutua odottamaan jonkin aikaa ennen kuin
teurasilmoituksen tiedot vastaanotettiin,
mutta nykyään se käy huomattavasti nopeammin.
Österbergit käyttävät Anelmaa teurasilmoituksien tekemiseen ja teurastietojen
vastaanottamiseen.

Maria Österberg Maalahdesta Vaasan koulutustilaisuudessa. Osallistajat saivat itse kokeilla
Anelman eri toimintoja. Oikealla ETT:n Laura Ehlers, joka tiedotti Nasevasta ruotsinkielisille naudantuottajille.

Maria Österberg koki koulutustapahtuman
asiallisena ja valaisevana. Koska hänellä oli
jo kokemusta uudesta Anelmasta koulutus

ei sisältänyt kovin paljon uutta, mutta pari
aikaisemmin käyttämättä jäänyttä toimintaa tuli kokeilluksi.
Sonkajärveläisillä Pekka ja Kaisa Sirviöllä on 70 lehmän maitotila. Pekka Sirviö on aiemmin käyttänyt Anelmaa ilmoittamiseen ja tutustui uuteen järjestelmään
koulutustilaisuudessa Iisalmessa. Tilaisuudessa sai tarkistaa tilatiedot ja tutustua
ohjelman toimintoihin.
Isännän mielestä oli hyvä päästä tutkimaan
omia tietoja ja hän pitää Anelmaa loogisena käyttöjärjestelmänä. Sirviöt osallistuvat
Snellmanin tuottajatilaisuuksiin aina kun
pääsevät. He ovat käyneet mm. teurastamolla ja osallistuneet laatupäiville.
HJ

Kaisa ja Pekka Sirviö keskustelevat Snellmanin kenttäedustaja Matti Kastarisen kanssa
Farmari-maatalousnäyttelyssä elokuussa 2007.

Täydentäviä
Anelma-tilaisuuksia
Uudenvuoden jälkeen järjestetään pari uutta Anelmakoulutustilaisuutta naudantuottajille.
9.1.2008 KANNUS, Keski-Pohjanmaan
maaseutuopisto, klo 11–15.
11.1.2008 PIETARSAARI. Pietarsaaren
työväenopisto, Runeberginkatu 1, klo
11-15. Ruotsinkielinen.

Sikapuolen MP-kenttäpäällikkö Martti Hassila opastaa Vaasan sikatilaisuuden osallistujia.

Lisäinfoa löydät Anelmasta:
https://anelma2.snellman.fi



Nautojen laatu paranee
Snellmanin naudanteurastus on
vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut noin 9
prosentilla viime vuoteen verrattuna. Kaikkien aikojen teurastusennätys saavutettiin lokakuussa.
Vuodelle 2008 Snellman on edelleen budjetoinut noin 10 prosentin kasvun naudanteurastukseen. Snellmanin asema yhtenä
johtavista yrityksistä kuluttajapakatun
lihan ja jalosteiden myynnissä tuo mukanaan kasvavan raaka-ainetarpeen. Tämä
tarkoittaa, että Snellman tulee edelleen
toimimaan aktiivisesti yhteistyössä tuottajien kanssa alkutuotannon toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Me uskomme, että
voimme tarjota alueen maidon- ja lihantuottajille erittäin kilpailukykyisen yhteistyövaihtoehdon.

10 prosenttia korkeampi hinta
lehmälle
Verrattaessa Snellmanin hintaa MMM/Tiken hintaseurantaan, on Snellman kuluvan
vuoden aikana maksanut 10 prosenttia
korkeampaa hintaa lehmistä kuin maassa keskimäärin. Snellman on maksanut
lehmästä keskimäärin 1,61 €/kg, maan
keskihinnan ollessa 1,47 €/kg. Snellmanin
yleisesti korkea lehmän hinta on tietoinen
valinta. Maitotilojen vasikoiden ja nuorennaudan myynti vaikuttaa nostavasti lehmän
hintaan. Nuoresta alle 30 kuukautisesta
lehmästä Snellman maksaa lisäksi 10 c/kg
lisähinnan. Lehmän hinnoittelua verrattaessa kannattaa tarkistaa lehmille yleisten
lihakkuusluokkien P ja P+ -hinnoittelu.
Snellmanin hintataso näissä luokissa on
selvästi yli maan yleisen tason.
Yleinen käsitys on, että maidontuotannosta karsittavien lehmien teurashinnalla ei ole
merkitystä. Snellman on kuitenkin halunnut antaa myös lehmille arvon ja asettanut
hintatason sen mukaan. Lehmien keski-ikä
on nykyisin todella matala ja suuri osa lehmistä tulee teuraaksi suhteellisen hyvässä
kunnossa. Markkinoiden kannalta on tärkeää ylläpitää oikeaa hintatasapainoa lehmän
ja nuoren naudan välillä. Keinotekoisen
matala lehmän hinta painaa myös sonnin
ja hiehon ja jopa liharotueläinten hintaa.

Sonnien laatu paranemassa
Sonnien keskipaino on kuluvan vuoden



aikana noussut 321 kiloon. Teuraspainon
nousu on positiivista, kun myös laadullisesti ollaan samanaikaisesti menty oikeaan
suuntaan. Keskimääräinen lihakkuus on
numeerisilla arvoilla mitattuna noussut
4.4:stä 4,6:teen rasvaisuuden sitä vastoin
laskiessa 2.5:sta 2,4:ään. Nettopäiväkasvu
on myös parantunut hiukan. Kannattaa
muistaa myös, että Snellmanilla maksetaan
sonneille kärkihinta edelleen jo 300 kilon
painossa. Onnistuneella kasvatuksella lähes kaikki sonnit yltävät kärkihintaan.

Uusitun Anelman kautta saatavat tuotannon avaintulokset (esim. päiväkasvu g/pv,
luokitus) ovat kätevästi tuottajan seurattavissa jo teurastuspäivänä. Kuukausittain
päivitettävän vuosiraportin ja erityisen
neljännesvuosiraportin kautta voidaan
karjan tuloksia verrata kaikkien tuottajien keskiarvoihin. Edelleenkin vaihtelu eri
tilojen tuloksien välillä on melko suurta.
Oman tilan tuotannon avaintuloksien tunteminen mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja tuotannon kehittämisen niitä
kohti. 			
TG,VH

Tuotantosuunnitelma -08
■ Vuosittainen tuotantosuunnitelma on
osa Maatilan Parhaat -sopimusta. Tarkoituksena on arvioida sopimustuottajien
tuotantomääriä ja tasapainottaa hankintaa tasaisemman eläinvirran ja toimivan
eläinvälityksen saavuttamiseksi. Tuotantosuunnitelmalliset tilat ovat etusijalla
eläinvälityskuljetuksia järjesteltäessä.
Tuotantosuunnitelma on ainoastaan arvio tilan tuotannosta. Tuottaja voi sopia

muutoksista suunnitelmaan myös myöhemmin yhdessä Snellmanin kanssa.
Snellman ei pakota kasvattamaan eläimiä jos siihen ei ole taloudellisia edellytyksiä.
Tuotantosuunnitelma vuodelle 2008 pitäisi tehdä viimeistään 31.12.2007 jos
haluaa päästä osalliseksi Anelma-lisähinnasta jo vuoden alusta alkaen.
https://anelma2.snellman.fi

Ote nautatilan tuotantosuunnitelmasta. Tuotantosuunnitelma sisältää tietoja tilan
eläinmääristä, arvioidun teuraiden ja välityseläinten vuosimyynnin kuin myös arvioidun välityseläintarpeen. MP-sonniplus -tilojen tavoitteet teuraspainoille ja päiväkasvuille (kuvassa ylhäällä) määritetään yhteistyössä Snellmanin edustajien kanssa (Vesa
Hihnala ja Matti Kastarinen).

Maatilan Parhaat info
Kansalliset tavoitteet eläinterveydenhuollon työlle
– Suomalaisten tuotteiden laatu ja
kuluttajaturvallisuus
– Tuotannon kannattavuuden
parantaminen
– Lääkkeiden käytön seuranta ja
hallittu käyttö
– Tiedon kerääminen ja
hyödyntäminen
– Lainsäädännön toteutumisen
edistäminen
– Tautitilanteen seuranta ja valvonta
sekä tautien ennalta ehkäisy

Anelmahintalisä
Muutamat Anelma-järjestelmään liittyvät hinnoittelumuutokset astuvat
voimaan 1.1.2008. Uusi Anelma antaa
monia etuja tuotannon suunnitteluun
ja seurantaan, mutta myös mahdollisuuksia uusiin lisähintoihin. Tuottaja
joka hoitaa eläinilmoitukset Anelman
kautta saa korkeamman hinnan. Ehtona Anelma-lisään on, että tuottaja
tekee tuotantosuunnitelman vuosille 2007 ja 2008. Naudat ilmoitetaan
teuraaksi suoraan Anelman tai eläinvaraston kautta viimeistään torstaina
viikkoa ennen noutoa. Tilitystiedot
toimitetaan Anelman kautta ja säilytetään ohjelmassa tuottajan tiedoissa
myöhempää tarvetta varten.

Anelma-lisä maitotilalle
• 2 c/kg lehmistä, hiehoista ja sonneista
• 5 €/vasikka

Maatilan Parhaat -tilat
Nasevaan
■ Suomalaisen elintarvikeketjun tuotteiden hyvän laadun perusta luodaan kotimaisilla maatiloilla. Tuotteiden laadun
perustan muodostavat eläinten terveys
ja olosuhteet sekä tuotantohygieniaan
liittyvät asiat. Suomen hyvä eläinten terveystilanne on yksi merkittävä kilpailuetu kotimaiselle elintarviketeollisuudelle
tiukkenevassa kansainvälisessä kilpailussa.
Kansallisella eläinterveydenhuoltotyöllä
olemme pystyneet estämään mm. monien
vaarallisten tautien leviämisen kotimaiseen
elintarvikeketjuun ja siten tarjoamaan turvallisia ja puhtaita tuotteita suomalaisille
kuluttajille.

Apuväline terveystietojen hallintaan
Naseva on internetissä toimiva ETT:n hallinnoima nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä. Se on uusin merkittävä apuväline eläinten terveydenhuollon
kansallisten tavoitteiden ylläpitämiseksi.
Käyttäjiä ovat karjatilat, eläinlääkärit, meijerit, teurastamot, laboratoriot, eläinlääkintäviranomaiset ja neuvonta. Nasevaan
kootaan keskitetysti nautatilojen eläinten terveydenhuollon keskeisimmät asiat
eläinten olosuhteista, jäämähallinnasta,
tarttuvista taudeista ja tutkimustuloksista.
Nasevaa tuottajat voivat hyödyntää myös
tilansa omavalvonnassa, tuotannollisten
asioiden kartoittamisessa ja kehittämisessä. Naseva helpottaa myös vuoden 2010
alusta EU:ssa vaadittavien nautaketjuinformaatiovaatimuksien toteutuksessa.

MP-sonniplustilojen Anelman suunnitelmalisä maksetaan tuottajalle,
joka päivittää Anelma-eläinvaraston
säännöllisesti ja tilaa vasikat Anelman
kautta erillisten ohjeiden mukaisesti.

Joululahja-vinkki karjalle
Tila tekee Naseva-terveydenhuoltosopimuksen oman eläinlääkärinsä kanssa.
Tuottaja valtuuttaa tilansa terveystietojen
katseluoikeudet haluamilleen tahoille, meijerille, teurastamolle ja muille sidosryhmille. Nasevaa hallinnoiva ETT lähettää tiloille
ohjelman käyttöoikeudet. Snellmanin Maatilan Parhaat -sopimustilojen edellytetään
liittyvän Nasevaan. Kun Snellman on saanut MP-tilan Naseva katseluoikeuden tilan
terveystietoihin ja salmonellatuloksiin, ei
tilan tarvitse enää lähettää niitä erikseen
teurastamolle.
Naseva on ollut toiminnassa loppukesästä
2006 lähtien. Snellmanin Maatilan Parhaat
-sopimustuottajista merkittävä osa onkin
jo liittynyt Nasevaan. Toivomme, että loput MP-sopimustiloista liittyvät Nasevaan
viimeistään vuoden 2008 ensimmäisten
kuukausien aikana.

Mitä maksaa?

Lisätietoa Nasevasta:

Järjestelmään liittyminen ja käyttö ovat
tuottajille ilmaisia. Tuottaja maksaa vain
eläinlääkärin terveydenhuoltotilakäyntikulut.

– Naseva ETT:n rekisterivastaava Paula
Halkosaari puh.0400 988 894
– Snellmanin Maatilan Parhaat alkutuotannon henkilökunta
– www.naseva.fi			
Matti Kastarinen

Anelma-lisä sonniplus -tilalle
• Peruslisä 2 c/kg sonneista ja hiehoista samoilla ehdoilla kuin maitotiloilla.
• Suunnitelmalisä 2 c/kg, eläinvaraston ylläpito ja päivitys (astuu voimaan
myöhemmin talven aikana).

den postituksesta sähköiseen muotoon,
joten tuottajien ja sidosryhmien välinen
paperisota vähenee merkittävästi. Terveydenhuoltotyö on suunnitelmallista ja yhtenäistä koko maassa. Nasevan kautta tuotetaan tiloille ja muille sidosryhmille heidän
toivomaansa tietoa. Eläinten vaarallisten
tarttuvientautien leviäminen saadaan Suomessa Nasevan avulla ennalta ehkäistyä
ja torjuttua. Naseva on siis merkittävä
apuväline tukemassa kotimaisten elintarvikkeiden menestymistä kansainvälisessä
kilpailussa.

Vähemmän paperia, enemmän
asiaa
Nasevan avulla tuottaja hallitsee eläinten
terveydenhuolto toimintaansa.
Terveydenhuoltoraportit ja – suunnitelmat sekä tutkimustulokset löytyvät yhdestä paikasta. Todistukset jalostuseläinkauppaa ja eläinnäyttelyitä varten voi tuottaja
tulostaa helposti ohjelmasta. Meijerit ja
teurastamot saavat ajantasaista tietoa
omiin laatuohjelmiinsa. Naseva siirtää terveydenhuollon tiedon välitystä paperei-



Sikasektorilla vaikea syksy
■ Snellmanin sianhankinta on kasvanut
vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana 5 %. Alkuvuoden aikana kasvu
oli suurempaa, mutta syksyn aikana on
siantarjonta ollut vähäisempää ja muutamina viikkoina meillä on ollut ongelmia
saavuttaa suunniteltuja teurasmääriä. Sian
perushinta on noussut elokuun ja marraskuun välisenä aikana 10 c/kg. Snellmanin
tammi-helmikuun 2008 alustavan hinnan
mukaisesti, hinnannousu tulee jatkumaan

Snellmanin sopimustuottajille myös alkuvuoden aikana. Hinnannousu tapahtuu
kuitenkin hitaasti, koska tuotehintoihin ei
saatu riittäviä korotuksia vielä vuodenvaihteessa. Myöhemmin keväällä odotetaan
koko Euroopassa merkittäviä hinnannousuja ja toivomme positiivista hinnankehitystä myös Suomessa.
Porsasmarkkinoiden tasapaino säilyi kaikesta huolimatta kohtuullisen hyvin koko

Sikatilan tuotantosuunnitelma
■ Vuosittainen tuotantosuunnitelma on
osa Maatilan Parhaat -sopimusta. Tarkoituksena on arvioida sopimustuottajien
tuotantomääriä ja tasapainottaa hankintaa tasaisemman eläinvirran ja toimivan
eläinvälityksen saavuttamiseksi. Tuotantosuunnitelma kuuluu Anelma-lisään ja
toimii Snellmanin takuuhinnan perusteena. Alustava hinta on voimassa niille
tuottajille, jotka ovat tehneet tuotantosuunnitelman. Suunnitelman tehneet
tuottajat ovat etusijalla myös porsasvälityksen suunnittelussa.

Tuotantosuunnitelma on vain tuotantoarvio. Tuottaja voi sopia suunnitelman
muutoksista Snellmanin kanssa myös
myöhemmin. Snellman ei pakota tuottajia kasvattamaan eläimiä, mikäli siihen
ei myöhemmin ole taloudellisia edellytyksiä.
Mikäli haluaa päästä osalliseksi hintaeduista, tulee tuotantosuunnitelma vuodelle 2008 tehdä viimeistään 31.12.2008.
Ohjeita siihen on annettu Anelmatilaisuuksissa, mutta niitä annetaan vielä
tarvittaessa joko postitse, puhelimitse
tai tilakäynneillä.

Ote sikalan tuotantosuunnitelmasta. Suunnitelma sisältää tietoja tilan eläinmääristä
sekä arvioidun teuraiden ja välityseläinten vuosimyynnin. Lihasikaloissa suunnitelma
on samalla välitysporsaiden alustava tilaussuunnitelma. Suunnitelman alaosassa ohjelma laskee myös tilan suunniteltuja tehokkuuslukuja (kpl/emakko, kg/lihasikapikka).



syksyn ajan. Porsashakujen siirrot rajoittuivat muutamiin päiviin. Olemme kiitollisia siitä, että lihasiankasvattajamme ymmärsivät tasaisen ja jatkuvan tuotannon
tärkeyden koko sikaketjulle ja siten täyttivät sikalansa normaaliin tahtiin. Valitettavasti yleinen porsaanhinnan lasku johti siihen että porsaantuottajat saivat kärsiä ja
jäivät ilman korvauksia kustannusten noususta. Toivottavasti tämä tilanne korjautuu
mahdollisimman nopeasti sitä mukaan kun
lihasian hinta nousee.

Tähtäimessä lihasian
rehuhyötysuhde
Lihasian keskiteuraspaino on pysynyt syksyllä 92 kilon vaiheilla. Keskimääräinen
lihaprosentti on vakiintunut 59,5 %:n paikkeille. Anelman kautta voi lihaprosenttia
seurata erikseen imisien ja leikkojen osalta. Tätä toimintoa on tarkoitus kehitttää
edelleen ensi vuonna sukupuolittaisilla
seurantaraportteilla.
Sukupuolittainen
lihasikojen seuranta antaa uusia mahdollisuuksia sukupuolien kasvattamiseen
erillisillä ruokintakäyrillä ja rehuseoksilla.
Nykyisillä korkeilla rehuhinnoilla on entistä tärkeämpää seurata aktiivisesti sikojen
rehunhyödyntämistä.
FABAn sianjalostusvaliokunta (johon myös
Snellman kuuluu) tarkisti marraskuussa
eri tuotanto-ominaisuuksien (päiväkasvu, lihakkuus, rehuhyötysuhde, lihanlaatu)
vaikutusta K-indeksiin. Rehuhyötysuhteen
painoarvoa nostettiin 18:sta 30 %:iin eri
ominaisuuksien vaikutuksista siantuotannon talouteen tehtyjen laskelmien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että porsaiden
rehunkäyttökykyä arvostetaan nyt enemmän kun MP-porsasindeksiä päivitetään
vuoden vaihteessa.
Längelmäen keskuskoeaseman ansiosta
olemme saaneet enemmän tietoa lihasikojen rehunkäytöstä ja paremmat mahdollisuudet huomioida se jalostustyössä.
Indeksiä tarvitaan koska rehuhyötysuhde
vaihtelee sikapopulaatiossa. Yleisesti on
rehuhyötysuhde suomalaisilla sikaroduilla
kuitenkin paremmalla tasolla kuin Hampshirella ja Durocilla, mikä tarkoittaa usean
sentin kustannussäästöä tuotettua lihakiloa kohden.
TG, MH

Maatilan Parhaat info

Hinnoittelumuutoksia
2008
Snellmanin sianhinta nousee vuoden
2008 alusta myös eri lisähintojen muodossa.Tarkempaa tietoa hinnoittelusta
annetaan Anelman kautta ja erillisessä
tuottajakirjeessä. Suurin muutos on
uusi Anelma-lisä (4 c/kg), joka otetaan
käyttöön 1.1.2008 ja joka korvaa aiemman suunnitelmalisän.
Anelma-lisä maksetaan myös emakoille ja porsaille. Porsastuottajien
määrälisiä tarkistetaan myös vuoden
vaihteessa. Suurempien toimituserien
määrälisät nousevat.

Anelma-lisä emakoille ja
lihasioille 4 c/kg
• Tuottaja tekee tuotantosuunnitelman Anelmaan vuosille 2007 ja
2008.
• Tuottaja päivittää Anelma-eläinvarastoa säännöllisesti (myöhemmin
annettavien ohjeiden mukaisesti).
• Tuottaja ilmoittaa sikansa teuraaksi
viimeistään hakuviikkoa edeltävänä
maanantaina (1–4 viikkoa ennen
toivottua hakuviikkoa).
• Tilitystiedot toimitetaan tuottajalle
Anelman kautta (ei postitusta).

Anelma-lisä porsaille 1 €/kpl
• Tuottaja ilmoittaa porsaansa välitykseen viimeistään hakuviikkoa edeltävänä torstaina.
• Tuotantosuunnitelma ja tilitystiedot
samalla tavoin kuin lihasioilla.

Ketjuinformaation vaatimukset astuvat voimaan
■ Elintarvikkeita koskevassa EU:n hygienia- (EY N:o 853/2004) ja MMM:n alkutuotantoasetuksessa (134/2006) säädetään
ketjuinformaatioon liittyvistä vaatimuksista. Tavoitteena on lisätä elintarvikkeiden
turvallisuutta. Ketjuinformaation tarkoituksena on siirtää juuri tuota elintarviketurvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa ketjun osapuolelta toiselle – meidän
tapauksessamme tuottajalta teurastamolle. Muualla Euroopassa ketjussa tuottajan
ja teurastamon välillä on yleensä useampia
toimijoita.
Sikojen osalta ketjuinformaatiovaatimukset tulevat voimaan jo 1.1.2008 ja nautojen osalta 1.1.2010. Ketjuinformaation
vaatimukset käyvät selville oheisesta Eviran laatimasta ohjeesta. Eviran edustaja
tulee myös olemaan se henkilö joka käy
ohjeenmukaiset teuraserän tiedot läpi ennen eläinten teurastamista. Nämä tiedot
tulee olla hänen käytettävissään vähintään
24 tuntia ennen eläinten saapumista teu-

rastamolle, toisin sanoen myös ennen kuin
teuraserää edes haetaan tilalta.
Asian hoitamiseksi mahdollisimman jouhevasti tulemme tekemään Anelmaan
sähköisen lomakkeen jonka tuottaja voi
täyttää tulevan teuraserän eläinten osalta.
Ne teuraserää koskevat tiedot, jotka ovat
jo valmiina Anelmassa, pyritään täyttämään
valmiiksi etukäteen. Eviran ohjeen kohtien 2, 3, 7 ja 9 mukaisia tietoja ei tarvitse
toimittaa, mikäli ne ovat jo teurastamon
tiedossa jonkin muun pysyvän järjestelyn
kautta. Tällaisia pysyviä järjestelyjä ovat
esim. Sikava ja Naseva sekä oma Anelmamme. Sikavaan työstetään parasta aikaa
tuottajalle mahdollisuutta tallentaa tietoja
eläinlääkkeiden käytöstä. Anelmaan tulevasta lomakkeesta toimitamme lisätietoa
mahdollisimman pian. Niiden tuottajien
osalta, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää
Anelman sähköisiä palveluja, on lomake
toimitettava teurastamolle ajoissa jollakin
muulla tavalla.			
MH

Elintarvikeketjua koskevat tiedot toimitettaessa sikoja
teurastettavaksi, Eviran ohje
1. Sellaisten tautien, jotka voivat vaikuttaa
lihan turvallisuuteen, esiintyminen alkuperätilalla. Ilmoitetaan viimeisen vuoden
ajalta: salmonelloosi, trikinoosi, sikaruusu
tai muu mahdollisesti sioista saatavan lihan
turvallisuuteen vaikuttava tauti.
2. Tilanne eläimen lähettävällä tilalla tai
alueen eläinten terveystilanne.
Ilmoitetaan: tietojen toimittamisen ajankohtana voimassa olevat valvovan viranomaisen alkutuotantopaikalle antamat rajoittavat määräykset ja viimeisen vuoden
ajalta muut tiedot, jotka voivat vaikuttaa
haitallisesti lähetettävästä eläimestä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen.
3. Eläimen terveydentila.
Ilmoitetaan alkuperätilalla havaitut poikkeamat kunkin lähetettävän eläimen terveydessä ja kunnossa tietojen toimittamisen ajankohtana.
4. Kullekin lähettävälle eläimelle käytetty
varoajallinen lääke. Ilmoitetaan: viimeisen
kolmen kuukauden aikana käytetyn lääk-

keen nimi, lääkkeen antamispäivämäärät ja
varoaika
5. Kullekin lähetettävälle eläimelle annettu
varoajallinen rehu. Ilmoitetaan: viimeisen
kolmen kuukauden aikana käytetyn rehun
nimi, valmistaja, rehun käytön lopettamisajankohta ja varoaika
6. Tiedot ja tutkimustulokset alkuperätilalla samasta eläinlajista lihan turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien sairauksien
diagnosoimiseksi otetuista näytteistä viimeisen kolmen kuukauden ajalta, vierasainenäytteet viimeisen vuoden ajalta kun on
todettu tulos on ylittänyt sallitun määrän.
7. Osa- ja kokoruhohylkäykset suhteessa
maan keskitasoon viimeisen vuoden ajalta.
8.Tuotantoa koskevat tiedot, kun niistä voi
käydä ilmi taudin esiintyminen. Ilmoitetaan
tiedot viimeisen kolmen kuukauden ajalta.
9. Tilan hoitavan eläinlääkärin yhteystiedot.



Maistuvaa valmista jouluruokaa
kotireseptein
Joulun valmistelussa riittää
puuhaa. Mitäpä, jos tänä vuonna
helpottaisit kiireitäsi ja hankkisit tarjottavat valmiina?
Kokkikartanon laatikot ja puuro
takaavat, että ruoka silti maistuu aivan kuin se olisi omassa
keittiössä tehty.
Kokkikartanon laatukonsepti voidaan
tiivistää yhteen lauseen, toimitusjohtaja
Jarmo Aavikko kertoo: “Laaturuokaa kotireseptein”.
– Vaikka ruoka on teollista, tehdään se samoilla periaatteilla ja valmistusaineilla kuin
kotikeittiössä. Lisäaineita tai aromeja ei
käytetä. Ainoa ero on, että erät ja kattilat
ovat suurempia.

Joulun herkut pöytään
Joulu on Suomessa
vuoden
suurin ruokajuhla,
näin myös Kokkikartanolla. Joulusesongin
valmistelut on jo aloitettu ja listalla on viisi
joulutuotetta: lanttulaatikko, porkkanalaatikko, jouluperunalaatikko, jouluriisipuuro
sekä karjalanpaisti. Karjalanpaisti
on varsinkin itäisessä Suomessa perinteinen joulupöydän herkku. Tuotteet myydään koko perheelle riittävissä 650–700
gramman rasioissa.

Kotiruoan omainen
konsepti on valttikortti
Jarmo Aavikko näkee, että Kokki-

Kokkikartano on Keravalla toimiva valmisruoan valmistaja, jonka Snellman osti vuonna 2006. Kotiruuan kaltaisilla premiumtuotteilla Kokkikartano laajentaa erinomaisella tavalla Snellmanin valmisruokatarjontaa.
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kartanon
k a s v u m a h d o l l isuudet ovat jatkossakin
hyvät. Kuluttajat ostavat yhä enemmän valmisruokia ja varsinkin korkealaatuisia premiumtuotteita ostavien kuluttajien määrä
kasvaa.
– Haemme maltillista ja tasaista kasvua,
Jarmo Aavikko sanoo. Ensi vuonna saamme
lisäkasvua myös uutuustuotteiden avulla.
HJ
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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

MP Toimisto
Mona Julin
Logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik
Tilitysvastaava
(06) 786 6323

Herra Snellmanin
Valikoidut Herkut
Herra Snellman arvostaa
vanhoja perinteitä.
Valikoidut herkut valmistetaan
kokonaisista fileistä ja paisteista. Pitkän kypsytysajan ja
lempeän savustuksen ansiosta leikkeleet ovat mureita ja
maukkaita – ja ne on tehty
käsin, aidosti ja huolella.

Valikoimaan kuuluvat seuraavat tuotteet: Savustettu
kinkku, Savustettu naudanpaisti, Savustettu kalkkunanfilee, Savustettu ulkofilee
ja Keittokinkku. Valikoidut
Herkut löytyvät kaupoista
vuoden 2008 alussa. Joutsenlippu on tuotepakkauksien
kääntöpuolella.

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
s-posti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi

Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
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