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Johdanto:

Vastuullinen tuotanto

■ Vastuullisuus ja vastuullinen tuotanto ovat uusia suosittuja termejä alallamme. Jokapäiväisessä käytössä termit ovat melko uusia,
mutta itse asia ei ole millään tavalla uusi. Ihmiset ovat kaikkina aikoina jollakin tavalla kantaneet vastuuta toiminnastaan. Kun tuotanto muuttuu yhä teollisemmaksi, vastuullisuus täytyy kuitenkin
varmentaa käytännössä kuluttajien luottamuksen ansaitsemiseksi.

teistyökumppaneistaan. Tämä koskee sekä jokapäiväistä
toimintaa, että työtä ohjaavia sopimuksia. Tuotantoketjun kaikilla
osapuolilla on oltava mahdollisuus saada työstään palkka. Sitä vastoin takuupalkkaa ei ole. Kaikkien osapuolten on luonnollisesti
hoidettava oma osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla ansaitakseen kannattavuudesta oman osansa.

Vastuullisuudella on monta eri ulottuvuutta. Halutaan ottaa vastuu ihmisistä, eläimistä, ympäristöstä, luonnosta ja tulevaisuudesta. Nämä ovat tietenkin hyviä asioita, mutta jos vastuullisuus
muuttuu median ohjaamaksi muotivirtaukseksi on toki vaarana,
että asia saa huonon käänteen. Mitä vastuullinen lihantuotanto
oikeastaan tarkoittaa?

Vastuulliselle tuotantoketjulle on hyötyä siitä, että on olemassa
selvät pelisäännöt. Asia voi toisaalta mennä pieleen, jos ala ja viranomaiset eivät hoida vastuutansa oikealla tavalla. Korkeampien
vaatimusten asettaminen eläinten hyvinvoinnille olisi helppoa, jos
kaikki osapuolet, kauppa, kuluttajat ja viranomaiset mukaan luettuna, voisivat sitoutua kannattavaan suomalaiseen tuotantoketjuun. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan meidän täytyy ottaa huomioon, että yhteiskuntaamme ja markkinamekanismeihin
vaikuttaa sekalainen joukko tekijöitä, joita me emme voi ohjata.
Siksi tiukempia vaatimuksia ei tulisi sanella lainsäädäntöä kiristämällä. Jotta suomalaisen lihan kilpailukyky tuontilihaa vastaan ei
joudu kärsimään, lainsäädäntö pitäisi pitää samalla tasolla koko
markkina-alueella.

Yhteinen hyvinvointiohjelma
Liha-ala sai vuoden alussa maa- ja metsätalousministeriltä tehtäväksi vastuullisen suomalaisen lihantuotannon ohjelman laatimisen. Tämän vuoksi lihateollisuusyhdistys on yhteistyössä ETT:n,
Sikavan ja MTK:n kanssa työstänyt ohjelman sikojen hyvinvoinnin
edistämiseksi tuotantotiloilla. Näiden alan toimijoiden keskuudessa vallitsee melko suuri yksimielisyys ensisijaisista hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Alustava ohjelmaehdotus luovutettiin
ministeri Anttilalle 14.4.2010.
Ohjelman mukaan alan merkittävät lihateollisuusyritykset sitoutuvat tuotantomalliin, joka yhä enemmän huomioi eläinten hyvinvointiin liittyvät seikat lihantuotannossa. Kun on kyse eläinten
terveydestä ja hyvinvoinnista, Sikavan kansallinen taso tulee olemaan minimivaatimus suomalaiselle vastuulliselle siantuotannolle.
Snellmanin tuottajille kansallinen taso on toiminut siantuotannon
minimivaatimuksena alusta alkaen. Uutta on se, että kansallisen
tason vaatimuksia tullaan lisäämään, seurantaa laajennetaan ja
eläinlääkäreille sekä tuottajille järjestetään lisäkoulutusta. Kaiken
tämän tarkoituksena on luottamuksen säilyttäminen korkealuokkaiseen suomalaiseen lihantuotantoon.

Hinta ei kerro kaikkea
Vapaaehtoisesti voimme sen sijaan nostaa sellaisten tekijöiden
laatutasoa, joista kuluttajat ovat valmiita maksamaan. Snellmanin
tuotantoketjun tärkeä sisältö on ollut itsenäisten perhetilojen
kanssa tehtävän vapaaehtoisen yhteistyön painottaminen. Toinen
tärkeä osa on koko yrityksen ja markkinoinnin suuntaus laatutekijöihin. Talven markkinointikampanjan aikana nostettiin esiin asioita, joita noin 80 % suomalaisista kuluttajista pitää tärkeinä. Me
uskomme, että vastuullisen tuotantoketjun yksi tärkeä osa on se,
että kerromme siitä mitä me teemme. On tärkeää saada kuluttajat ymmärtämään, että hinta ei kerro kaikkea. Jotta tuotantoketju
voisi olla kannattava, täytyy uskaltaa ottaa esiin myös ne asiat,
joita keinotekoisten halpojen hintojen taakse kätkeytyy.

Snellmanin myynti saavutti uuden ennätystason maaliskuussa. Kuukauden aikana lihanjalostuksen lähettämön kautta toimittama tuotemäärä nousi ensimmäistä kertaa yli kahden miljoonan kilon. Myös alkutuotanto ja teurastus ylsivät uusiin ennätyksiin.
Kokonaisuudessaan lihantuotanto väheni Suomessa 7 % vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana. Laskevasta lihantuotannosta huolimatta Snellman on edelleen kasvattanut teurasmääriä alkuvuonna 2010. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Snellmanin hankinta nousi viime vuoteen verrattuna naudassa 8 % ja siassa 6 %. Koko maassa
siantuotanto laski 9 % ja naudantuotanto 4 %.
Maaliskuussa saavutettiin jälleen uusi teurastusennätys: 2,66 milj. kg yhden kuukauden
aikana (890 000 kg nautaa ja 1 771 000 kg sikaa). Edellinen ennätys oli viime joulukuulta.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana välitettiin 18 % enemmän porsaita kuin vuosi
sitten. Suuren kysynnän takia jakson aikana vallitsi kuitenkin porsaspula. Vasikkavälitys
kasvoi 5 %.

Perhetilat kiinnostivat myös perheen nuorimpia, kuva Maitokangas Ay:n avajaisista
Sievistä.
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Snellmanin liha- ja jalostemyynti on onnistunut alkuvuoden aikana määrällisesti hyvin.
Snellman on kasvattanut markkinaosuuksiaan varsinkin lihajalosteissa, missä panostukset avoimeen tiedottamiseen ja mainontaan ovat tuottaneet tulosta. Hintataso on kuitenkin laskenut merkittävästi viime vuodesta, varsinkin tuorelihan osalta, ja siksi alkuvuosi on ollut taloudellisessa mielessä haastava.
Snellman on voinut kasvaa johtuen siitä, että olemme saaneet joukkoomme monia uusia tuottajia viime vuosien aikana. Toisen vuosipuoliskon 2009 aikana Snellmanin osuus
koko maan teurastuksista nousi ja oli lehmissä 11,7 %, 10,5 % nuorista naudoista ja 9,2 %
sioista. Snellmanin ydinalueella markkinaosuus oli noin 30 %, siassa kuitenkin hieman
alle sen. Keski-Pohjanmaan alueella Snellman nosti osuuttaan lehmistä 50 %:iin.
TG
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Kevättalven kampanjassa
”Kumpi on parempi”
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www.snellman.fi.
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MP nauta

Maitotilaohjelmaa
kehitetään

■ Maitotilojen merkitys suomalaiselle naudantuotannolle on
erittäin suuri. Snellmanilla tämä asia on aina tiedostettu ja siten
niille on annettu korkea painoarvo Maatilan Parhaat -maitotilaohjelmassa.

Varmistetaan nopeat noudot
Tuottajatyytyväisyystutkimukset ovat osoittaneet, että maitotilat
arvostavat eläinten nopeaa noutoa. Nopeat noudot onkin tuottajien mukaan aina ollut Snellmanin suurimpia vahvuuksia.Varmistaaksemme, että maitotilojen tarpeet otetaan edelleen parhaalla
mahdollisella tavalla huomioon, uudistimme lehmien ilmoitusjärjestelmän 1.3.2010 alkaen.
Tavoitteena on, että teuraskypsät lehmät voitaisiin aina noutaa
optimiajassa. Maatilan Parhaat pikalehmälinja takaa, että kiireellisissä tapauksissa lehmä aina noudetaan kahden arkipäivän sisällä.
Tähän mennessä kokemukset pikalehmälinjasta ovat positiivisia.
Ensimmäisen kuukauden aikana noudettiin n. 10 pikalehmää/
viikko. Tuottajalla on mahdollisuus itse tehdä päätös siitä onko
kyseessä pikalehmä vai riittääkö normaali nouto, joka tarkoittaa
noutoa noin viikon sisällä. Tuottaja ottaa osaa pikalehmän korkeampiin kuljetuskustannuksiin 20 eurolla/nouto. Pikalehmälinja
toimii toistaiseksi rajatulla alueella, eli noin 150 km säteellä Pietarsaaresta. Kuntalista löytyy osoitteesta, http://anelma2.snellman.fi

tilat ovat mukana kansallisessa terveydenseurantajärjestelmässä
eli Nasevassa. Salmonellavapaus tutkitaan tiloilla säännöllisesti.
Tilan ulkopuolisten henkilöiden käynti tuotantorakennuksessa
on aina riski. Snellman maksaa erillisen lastauslisän niin lehmästä
kuin välitysvasikasta, kun eläin tuodaan valmiiksi navetan ovelle
tai tilalla on käytössä lastauskarsina.
Jos käy oikein ikävästi, kannattaa muistaa, että kaikki Snellmanin
sopimustilat ovat automaattisesti mukana maksuttomassa salmonellaryhmävakuutuksessa.
Myös maitotilat, jotka kasvattavat sonneja teuraaksi on huomioitu myyntimäärän mukaisella Maatilan Parhaat sopimuslisällä.
Snellmanilla sonnin kärkihinta maksetaan jo 300 kilon painossa.

Hintaesimerkki, maitotila 75 lehmää
(44 vasikkaa välitykseen tai nuorta nautaa teurastukseen / 12 kk)
Lehmä
Hieho
MP-lisä, c/kg
22
22
Anelmalisä, c/kg
4
4
Lastauslisä, c/kg
2
Nuoren lehmän lisä, c/kg
10

Pikalehmät noutoon
kahdessa arkipäivässä!
Kiireellisissä tapauksissa teuraslehmät noudetaan nyt todella
nopeasti. Maatilan Paras Pikalehmälinja on uusi palvelumuoto
MP-sopimustiloille. Kun Pikalehmätilaus on tehty klo 12.00
mennessä, noutoaika on tilauspäivä + 2 arkipäivää.
Pikalehmien noudon voi tilata Anelman kautta kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden. Tilausmaksu on 20 €/nouto.
Pikalehmä-palvelu toimii aluksi rajatulla alueella (ks. lisätietoja
netistä).
Huom! Pikalehmän on aina täytettävä normaalit kuljetuskelpoisuusvaatimukset.

Pikalehmien noutoajat
Tilaus ma klo 12.00 mennessä:
Tilaus ti klo 12.00 mennessä:
Tilaus ke klo 12.00 mennessä:
Tilaus to klo 12.00 mennessä:
Tilaus pe–su klo 12.00 mennessä:
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➩ Noutopäivä = ti–ke
➩ Noutopäivä = ke–to
➩ Noutopäivä = to–pe
➩ Noutopäivä = pe–ma
➩ Noutopäivä = ma–ti

Vasikoista, jotka ilmoitetaan Anelman kautta (ohjeiden mukaisesti), maksetaan lisähinta 5 €/kpl. Lastauslisä 2 € maksetaan vasikoista, jotka noudetaan lastauskarsinasta tai tuodaan navetan ovelle.

Hinnoittelu huomioi maitotilan tarpeet
Snellmanin hinnoittelu huomioi kasvavat ja kehittyvät maitotilat.
Tilan vasikoiden ja nuorennaudan myynti nostaa samalla karsittavien lehmien ja hiehojen teurashintaa. Riittävä uudistusaines on
kasvavalle maitotilalle välttämätön. Snellmanin lisähinta (10 c/kg)
nuoresta alle 30 kk ikäisestä lehmästä antaa vähän lohtua suruun,
kun lehmä epäonnistuu liian aikaisessa vaiheessa.
Korkealaatuisiin tuotteisiin pyrittäessä eläinten hyvinvointi ja terveys ovat avainasemassa. Snellmanin Maatilan Parhaat -sopimus-

Huntuksen laajennus toi
robotin navettaan
Huhtikuun 16. päivä vietettiin avoimia ovia Kaustisella, Katri-Helena ja Askon Huntuksen maitotilalla. Huntuksen lypsyrobottinavetta toimii samalla laajennuksena yhdistäen jo olemassa olevat
nuorenkarjantilat uuteen pihattoon.

Lähes 1 000 ihmistä tutustui
Maitokangas Ay:n navettaan

Vasikkavälityksen suunnittelu kehittyy
Toimiva vasikkavälitys vaatii hyvän suunnittelun ja toimivan ilmoitusjärjestelmän. Koko Snellmanin vasikkavälitys koordinoidaan
nyt alkutuotannon konttorilta. Sillä tavalla haluamme välttää paikallisten ongelma-alueiden syntyä. Anumaija Viitala on vuodenvaihteesta lähtien toiminut uutena vasikkavälityssuunnittelijana ja
hänen tehtäviinsä kuuluu omalta osaltaan varmistaa vasikoiden
sujuva nouto koko hankintalueella ja toisaalta katsoa, että ammattitaitoiset kasvattajat saavat vasikkansa oikeaan aikaan. Tämä
vaatii huolellisen suunnittelun sekä sen, että vasikat ilmoitetaan
välitykseen hyvissä ajoin. Maaliskuussa välitettiin 1008 vasikkaa
maitotiloilta. Siirtojen lukumäärä on kuitenkin enemmän koska
välikasvatetut vasikat välitetään kahteen kertaan.
Ternivasikoiden välitysikä on 10–28 vuorokautta. Ternivasikka
ilmoitetaan välitykseen viimeistään 7 vuorokauden kuluttua syntymästä. Isomman punnittavan välitysvasikan minimi-ikä on 8 viikkoa (56 vuorokautta) ja suositeltava vasikoiden välityspaino olisi
100–120 kiloa. Punnittavista välitysvasikoista maksamme lisäksi
12 euron nupoutuslisän.

Uusia navetoita

Kokkolainen Marko Kivelä. Kokkolasta tuli viime vuonna Suomen suurin maitopitäjää. Valtaosa (53 %) Kokkolan teuraslehmistä tuli Snellmanille vuonna 2009.

”Ei tämä ole mahdollista kenelläkään
muulla” sanoo Marko Kivelä eläinten
nopeasta noudosta

Maitokankaan uusi lypsyrobottinavetta sijaitsee komealla paikalla
lähellä Kajaanintietä Sievin Vanhallakirkolla. Helmikuun 26. päivänä
vietetyssä avoimissa ovissa vieraili lähemmäs tuhat ihmistä. Eetvartti maistui kävijöille, sitä grillattiinkin päivän aikana noin 120
kiloa. Navetassa on paikat 140 lehmälle sekä nuorenkarjan tilat
155 eläimelle. Pienillä muutoksilla lehmille on otettavissa käyttöön lisätilat myös nykyisistä nuorenkarjan tiloista. Maitokangas
Ay:n osakkaina ovat Valto Petäistö, Urpo Känsälä sekä veljekset
Veli-Matti ja Pekka Viljasalo.				
VH

Maitofarmi Mamis Kokkolassa on tähän mennessä käyttänyt
Snellmanin maaliskuun alussa avaamaa pikalehmälinjaa kaksi
kertaa. Marko Kivelä arvioi, että vuodessa näitä kiireellisiä pikalehmänä lähteviä eläimiä tulee noin kymmenkunta. Noudot
ovat Markon mukaan toki toimineet jo ennen pikalehmälinjaakin. Suunnitelmallisia poistojakin tehdään, silloin niillä eläimillä ei tietenkään ole niin kauhean kiire. Nuoren lehmän (alle
30 kk) lisähinta ei ollut Markolle tuttu juttu. Hän toteaa kyllä,
että lehmien keskimääräinen poikimakerta on vain 2,3 joten
lehmiä poistetaan nuorena paljon.
Marko Kivelä on kälviäläinen viljelijä, joka toimii aktiivisesti
jalostustoiminnassa. Hän on mukana Faban hallituksessa ja Viking Geneticsin hallintoneuvostossa.
Maitofarmi Mamis, Kälviä, Kokkola
Toiminta alkoi vuonna 2000.
Omistaja: Minna ja Ismo Lassila, Marko Kivelä
Eläinmäärä: 75 maitolehmää, yhteensä 140 eläintä
VH
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Säilörehu kannattaa tuottaa tehokkaasti
■ Noin puolet lihanautojen syömästä rehusta on nurmisäilörehua. Kustannustehokkaan nurmirehuntuotannon peruspilari on
hyvä satotaso. Kun pelto ja kasvusto ovat muutoin kunnossa,
riittävällä tarpeenmukaisella ravinteiden käytöllä varmistetaan
sato, jolla on keskeisin merkitys nurmen tuotantokustannuksiin.
Koska säilörehu ei ole kauppatavaraa, suuren sadon tuoma hyöty
konkretisoituu omalla tilalla säilörehun tuotantokustannuksissa ja
sitä kautta lihan tuotantokustannuksissa.

Hyvän sato halvempi säilörehu
Säilörehun satotaso on keskeinen säilörehun tuotantokustannuksiin vaikuttava tekijä. Hehtaarikohtaiset kustannukset vaihtelevat
tiloilla 900 eurosta 2000 euroon. Keskimäärin kustannukset ovat
noin 1350 €/ha (Tilaartturi hanke 2007-2009). Kun kustannukset
jaetaan eri satotasoilla (4000, 6000 ja 8000 ry/ha) tulee rehuyksikön tukemattomaksi hinnaksi 34, 23 ja 17 senttiä. Hyvä sato
laskee paitsi rehuyksikön hintaa mutta on useimmiten myös ruokinnalliselta laadultaan parempaa.

Säilörehun tuotantokustannus vaikuttaa lihan tuotantokustanuksiin
Tiloilla tuotetun säilörehun rehuyksikön hinta (tukematon hinta) vaihteli maitotiloilla 14 sentistä 46 senttiin (Tila-artturi hanke
2007-2009) keskiarvon ollessa noin 23 senttiä. Sama kustannusten vaihtelu lienee todellisuutta myös naudanlihaa tuottavilla tiloilla. Tämän vaihtelun merkitys lihantuotannossa on esitetty taulukossa 1. Tilalla lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa tietysti myös
tuet, mutta säilörehun tuotantokustannuksen merkitys tuotettua
lihakiloa tai lihanautaa kohden ovat merkittäviä.
c/ry

€/lihanauta
(2500 ry,
500 pv*5 ry/pv)

€/lihakilo
ruhopaino 330 kg

46

1150

3.5

23

575

1.7

14

350

1.1

Tasapainoinen tarpeen mukainen lannoitus
Oikotietä hyvään rehuun ei ole, mutta laadun perusta lähtee perusasioiden kunnollisesta toteuttamisesta. Pellon kasvukunnon
ollessa hyvä, ravinteet ratkaisevat satotason, joten lannoituksesta ei kannata tinkiä. Kotieläintiloilla lannoitukseen kuuluu myös
karjanlannan ravinteiden hyödyntäminen, minkä vuoksi lannoituskustannuksen osuus säilörehun tuotantokustannuksista on vain
10-15 %.
Lannoituksessa peruslähtökohta on kaikkien satojen suosituksen
mukainen lannoitus, mikä tarkoittaa kevät ja kesäsadoille 100 kg
N/ha ja fosforia ja kaliumia viljavuusluokan mukaisesti. Kevätlannoitus kannattaa tehdä riittävän aikaisin mieluiten NPKS lannoitteella, jolloin varmistetaan alkukesällä nurmen valtavan kasvupotentiaalin hyödyntäminen. Toiselle ja kolmannelle sadolle sopii
hyvin NK lannoitteet. Tarpeen mukaan hiventäydennys kannattaa
tehdä perustamisen yhteydessä tai nurmivuosina esimerkiksi ravinnesarjan tuotteilla. Kotimaisissa NPKS lannoitteissa on aina
mukana myös seleeni, mikä nostaa nurmen seleenipitoisuuden
eläinten kannalta riittävälle tasolle.
Lannoitukseen kuuluu kotieläintiloilla lähes aina myös karjanlanta.
Jos pinta-alaa on riittävästi, lanta on suositeltavinta levittää nurmen toiselle sadolle. Karjanlanta kannattaa aina täydentää typellä
ja tarvittaessa fosforilla maan fosforitilan ollessa huono. Kaliumia
tulee useimmiten riittävästi karjanlannasta.

Puhdas tiheä nurmi
Lumien lähdettyä pelloilla tulisi tehdä havainnointikierros, jonka
perusteella määritetään täydennyskylvön tarve. Mustat nurmettomat alueet kasvavat lannoituksesta huolimatta vain rikkaruohoja.
Rikkojen esiintyminen pitäisi myös havainnoida, jottei keltaisuus
yllätä ja rehusta tule tavoitellusta ”tuoteselosteesta”, eli puhtaasta nurmirehusta poikkeavaa rikkaruohojen vuoksi. Eihän meistä
kukaan hyväksy ostetuissa rehuissa tai lannoitteissakaan virheitä.
Panostamalla nurmen tuotantoon, jokaisella tilalla on omalla työllä ja osaamisella mahdollisuus vaikuttaa tuotantokustannuksiin.
Satojen nostamisen edellytykset lähtevät perusasioiden kunnollisesta toteuttamisesta. Nurmessa on potentiaalia jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

Mikko Korhonen
Marketing manager
Yara Suomi
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Sikavan kansallisen tason
vaatimukset muuttuvat
1.1.2011
Sikojen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto kansallisella tasolla
kehittyy kun elinkeino pyrkii vapaaehtoisin toimin varmistamaan
sikojen hyvinvoinnin ja siten laadukkaan kotimaisen siantuotannon. Sikatiloilla tehtävien terveydenhuoltokäyntien yhteydessä eläinlääkäri tulee tekemään enemmän yleistä havainnointia
liittyen tuotanto-olosuhteisiin sekä eläinten terveydentilaan ja
hyvinvointiin.
Ensi vuodenvaihteesta lähtien tilojen on täytettävä uuden ohjelman mukaiset vastuullisen tuotannon kriteerit, joista tärkein on
edelleen tilan kuuluminen Sikavan kansalliselle tasolle. Nykyistä tarkemmin seurataan mm. emakoiden ja lihasikojen osa- ja
kokoruhohylkäysten määrää sekä eläinten kuolleisuutta. Lääkekirjanpidon tallentaminen Sikavaan on myös olennainen osa
vastuullisen tuotannon seurantaa. Asiaan liittyvää koulutusta
tullaan järjestämään ensi syksystä alkaen sekä eläinlääkäreille
että tuottajille.
Liha-alan yhteinen ohjelma sikojen hyvinvoinnin
turvaamiseksi pitää sisällään mm. seuraavat asiat:
1. Lihantarkastus: Uudet raja-arvot otetaan käyttöön
kertomaan hyvinvoinnista.Ylityksiin reagoidaan.
– emakoiden koko- ja osaruhohylkäykset
– lihasikojen koko- ja osaruhohylkäykset
2. Lääkkeiden käyttöä seurataan ja niiden käyttö kirjataan
Sikavaan.
3. Emakkojen ja lihasikojen kuolleisuus pysyy tiettyjen
raja-arvojen sisällä. Seuranta terveydenhuoltokäyntien
yhteydessä.
4. Lisäkoulutusta järjestetään eläinlääkäreille ja tuottajille.
5.Terveydenhuoltokäyntien luotettavuus varmistetaan
auditointien ja uudistetun lomakkeen avulla.
6.Tutkimusta ja hyvinvointia edistetään.

Lihasikaloiden kehittämislisä maksuun
Vuoden vaihteen jälkeen välitetyistä välityporsaseristä on kasvattajilla mahdollisuus saada 1 tai 3 c/kg lisähintaa sen mukaan
miten hyvin seuranta ja kasvatus on onnistunut. Kasvattajan
tehtävänä on siirtää tulleet kasvatuserät Anelman sikavarastoon,
kukin kasvatuserä (voi olla useita tuloeriä) omalle osastolleen.
Kasvatusjakson aikana mahdollisesti kuolleet/poistetut eläimet
merkitään varastoon poistetuiksi saman tien. Kun varaston pitää
näin ajantasalla niin Anelman sikavarasto toimii myös eläinmääräkirjanpitona eli kunkin päivän eläinsaldo on selkeästi luettavissa esimerkiksi mahdollisten tarkastusten yhteydessä.
Teuraat tatuoidaan kasvatuserän osastonumerolla, joilloin
Anelma osaa itse kohdistaa teurastulokset oikeaan osastoon
ja kasvatuserään. Kun osaston kaikki eläimet on teurastettu tai
ilmoitettu kuolleeksi voi tuottaja tulostaa Anelmasta kasvuraportin. Kasvatuserän syömä rehun määrä ilmoitetaan kasvuraportin tallentamisen jälkeen. Tilitysten valmistuttua tuottaja saa
kasvatuserästään katetuottolaskelman, ilman että hänen tarvitsee erikseen lasketuttaa sitä kenelläkään. Valmistuneet raportit
kasvutulosten ja rehunkulutusten osalta käydään läpi ja kasvattajalle maksetaan lisätili erän päiväkasvun oikeuttaman määrän
mukaan, kun uudet porsaat on toimitettu.
MH

Uutta Suomessa:

Porsasauto, joka punnitsee koko erän
■ Snellmanin porsasvälitysyrittäjä Henry Ahlvik on ottanut
ensimmäisenä Suomessa käyttöön porsasauton, joka punnitsee koko porsaserän yhdellä kertaa. Auto soveltuu paremmin
suurempien porsasmäärien lastaukseen ja siksi lastaus suurilla
tiloilla tulee huomattavasti nopeammaksi.
Uusi tekniikka asettaa kuitenkin omat vaatimuksensa lastaustiloille. Lastausrampin täytyy olla tarpeeksi korkea, ettei lastaussillan kaltevuus tulisi liian jyrkäksi. Uudessa, maaliskuussa käyttöön otetussa autossa, on kolme kerrosta ja yhteen
kuormaan mahtuu 400 porsasta. Henry Ahlvikin lisäksi porsasautoa ajavat myös Markus Kung ja Mikael Petterson. Uudella
autolla välitetään noin 2000-2500 porsasta viikossa.
HJ

Kari Peltola
uusi liikennöitsijä
■ Snellman vahvistaa teurassikojen kuljetuskapasiteettiaan
uudella kuljetusyrittäjällä, joka on Kari Peltola Nurmosta (kuvassa vasemmalla). Kari on 42 vuotias ja hänellä on yli 20
vuoden kokemus alan töistä. Omana yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 1997 ja ollut siitä lähtien liikennöitsijänä Atrialle. Hän ajaa kuljettajansa Antti Sillanpään (oik.) kanssa sikoja
Snellmanille 1.6.2010 alkaen. Kari halusi mielellään vaihtaa
yhteistyökumppaneita ”reilusti ja tasapuolisesti kohtelevaan
perheeseen”. Snellmanille on samalla uusi vahvuus, että yhden
auton sijoituspaikka on Etelä-Pohjanmaalla.
Karin puhelinnumero on 0400-521250.		
TG
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MP sika

MP SISU -tiloilla hyviä tuloksia -09
MP-indeksi nousi keskimäärin 2,5 pistettä
FABA Sika Oy lanseerasi Snellmanin porsastuottajille ja yhdistelmätiloille vuonna 2008
MP SISU -palvelun, jonka tavoitteena on tilan eläinaineksen suunnitelmallinen kehittäminen. Mikä MP SISU on ja mitä hyötyä siitä on tilalle?
MP SISU suunnitelman peruslähtökohtana on tilan eläinaineksen
nykytilan kartoitus ja tilakohtaisen tavoitetilan hahmottaminen.
Tavoitteet ovat jokaisella tilalla erilaiset minkä vuoksi suunnitelma onkin aina ainutkertainen, juuri kyseisen tilan tavoitteiden saavuttamista varten suunniteltu.
MP SISU palvelun perusedellytyksenä on kuuluminen FABA Sika
Oy:n tarjoamaan porsastuotannon tarkkailuun. Tarkkailun ja siihen kuuluvan hedelmällisyysominaisuuksien jalostusarvostelun
kautta tuotetaan MP SISU palvelun perusraaka-aine, eli emakoiden ja ensikoiden H-indeksit ja J-indeksit. H-indeksi kuvaa emakoiden perinnöllistä tasoa hedelmällisyysominaisuuksien suhteen
ja J-indeksi kuvaa emakoiden perinnöllistä tasoa lihasikaominaisuuksien suhteen. Tehokkaassa sianlihantuotannossa yhdistyvät
hyvä hedelmällisyys ja korkealaatuiset lihaporsaat. MP SISU suunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon myös emakoiden oma porsastuotos, rakenne ja tilan omat kriteerit.

Mikä on MP SISU?
MP SISU suunnitelman tekee FABA Sika Oy:n jalostuskonsulentti yhdessä tuottajan kanssa. Suunnitelmassa tilan emakkoaines
jaetaan neljään luokkaan niiden perinnöllisen tason ja muiden
tilakohtaisten kriteerien perusteella. Kullakin ryhmällä on sille
optimaalinen käyttötarkoitus. Ensimmäiseen ryhmään tulevat
kaikkein kovatasoisimmat emakot ja niillä tuotetaan seuraavan
sukupolven uudiseläimet. Näille emakoille suositellaan käytettäväksi kovatasoisten FABA Matriarkka, FABA Super Matriarkka tai FABA Kombi karjujen siementä. Siemennyksistä syntyvät

imisäporsaat ovat tilan omia uudiseläinkandidaatteja. Kun nämä
kandidaatit saavuttavat 100 kilon painon, voi FABA Sika Oy:n jalostuskonsulentti tehdä kandidaateille tilatestin, jonka tuottama
tilatestiraportti on puolueeton arvio kandidaattien käyttöarvosta. Tilatestiraportin perusteella tila voi valita parhaat yksilöt tuotantoon. FABA Sika Oy:n jalostuskonsulentti avustaa valinnassa.
Tilalla kasvamassa olevat ensikkokandidaatit muodostavatkin MP
SISU palvelun toisen ryhmän, eli potentiaalisten uudiseläinten
ryhmän. MP SISU suunnitelman kolmannen ryhmän muodostavat
varsinaiset lihaporsaiden tuottamiseen käytettävät emakot. Tämän ryhmän emakoille suositellaan käytettäväksi lihaporsaiden
isäksi tarkoitettua FABA Muskeli -siementä. Suunnitelman neljännen ryhmän muodostavat emakot, jotka suositellaan poistettavaksi seuraavan vieroituksen jälkeen.
Mikäli tilalla ei ole riittävästi tai riittävän hyviä ensikoita kasvamassa poistettavien ensikoiden tilalle, voidaan MP SISU suunnitelmaan liittää suunnitelma tilan ulkopuolisen ensikkomateriaalin
hankkimiseksi. Poistettavien emakoiden vieroituspäivämäärä kertoo, milloin ostoeläin tarvitaan viimeistään. FABA Sika Oy välittää
ydinjalostussikaloista laadukasta ensikkoainesta. Erityisesti FABA
Matriarkka tai FABA Kombi ensikot ovat hyviä vaihtoehtoja uudisensikkoja hankittaessa.

Hyviä tuloksia 2009
Ensimmäisen vuoden kokemuksen jälkeen tiloilla, joilla on tehty
MP SISU suunnitelmia, suunnitelma on toteutunut keskimäärin
68 prosenttisesti. Jokaisella tilalla tulee aina joskus suunnittele-

mattomia poistoja, minkä vuoksi saavutettua lukua voidaan pitää kohtalaisen hyvänä lukuna. Suunnitelman teettäneillä tiloilla
karjan keskimääräinen MP-indeksi on vajaassa vuodessa noussut
noin 2,5 MP-indeksipistettä. 100 emakon tilalla, joka myy vuodessa keskimäärin 22 porsasta/emakko, 2,5 MP-indeksi pistettä
merkitsee noin 1100 euron lisätuloja pelkästään MP-indeksihinnoittelun kautta. Suunnitelma on siis reilussa puolessa vuodessa
maksanut itsensä takaisin viisinkertaisesti. Yhdistelmätiloilla sama
näkyy lihasikojen parantuneina kasvuina. Näiden päälle tulee vielä
Snellmanin maksama tuki voimassa olevasta MP SISU suunnitelmasta (+10 cent/kg emakon lihassa).
MP SISU suunnitelmia tehneillä tiloilla karjan keskimääräisessä
H-indeksissä ja tilan tehokkuusluvussa ei juuri ole tapahtunut
muutosta ensimmäisen vuoden aikana. Vuosi on kuitenkin liian
lyhyt aika nähdä suunnitelman todellisia vaikutuksia emakoiden
hedelmällisyyteen. Hedelmällisyyden jalostus on alhaisesta periytymisasteista johtuen pitkäjänteistä työtä.
Kevään 2010 aikana FABA Sika Oy ja Snellman tehostavat yhteistyötä, jossa FABA Sika Oy:n jalostuskonsulentti Kaisa Kärnä
erikoistuu Snellmanin siitoseläinkaupan koordinaattoriksi. Yhteistyön tavoitteena on parantaa Snellmanin emakkotilojen siitoseläinkaupan sujuvuutta ja näin tukea eläinaineksen suunnitelmallista kehittämistä. Koordinointitoiminta on luonnollinen jatke
tiloilla tehtävälle MP SISU suunnitelmalle.

Jussi Peura
jalostusjohtaja, FABA Sika Oy

Tuottajien kokemuksia
FABA Sika Oy teetti minigallupin MP SISU suunnitelman teettäneillä tiloilla ja tiedusteli heidän kokemuksiaan palvelusta. Haastatelluilla tiloilla suunnitelmaa oli noudatettu pääsääntöisesti melko
hyvin. Suurin osa haastatelluista oli myös havainnut porsaiden ja/
tai lihasikojen kasvun parantuneen suunnitelman myötä. Eniten
kehitettävää nähtiin siemennyssuunnittelussa ja emakoiden hedelmällisyyden kehittämisessä. Useimmilla tiloilla MP SISU suunnitelman suurimmaksi hyödyksi nähtiin eläinaineksen kokonaiskuvan hahmottaminen.

FABA Sika: Emakkoaineksen
kehittämisen yhteyshenkilöitä
Jalostusneuvojat

Hilkka ja Kari Ollikkala:
tehokkuusluku on parantunut

MP Sisun tuottama emakkojen karsintalista sekä MP-porsasindeksilista ovat
tärkeät työvälineet emakkotilan eläinaineksen tuottavuuden ja perinnöllisen
tason kehittämisessä.
Jalostusneuvojan ulkopuolinen näkökulma kannattaa hyödyntää listoja läpikäytäessä.
Jokaisen tilalla olevan emakon on kyettävä ”puolustamaan” paikkaansa eli sen
tulee olla oikeassa suhteessa riittävän
tuottoisa ja jalostuksellisesti hyvätasoinen.
Emakko, jolta myyntiin asti saatujen
porsaiden määrä on korkealla tasolla,
on tilalle useimmiten arvokkaampi kuin
jalostuksellisesti huippua oleva yksilö,
jonka emo-ominaisuudet ovat heikot.
MH

Aloitimme SISUn käytön alkujaan teurastamon tukemisen myötä,
mutta olemme huomanneet sen olevan ehdottomasti käyttämisen arvoinen. Sen käytön myötä tilan tehokkuusluku on parantunut ja isot poistokehotusmerkinnät sikalakirjansivulla ovat kyllä
lähes ohittamattomia, jos ei sikalassa satu jotain yllättävää tapaturmaa. Myös ns. ”seikkailijat” löytyvät sikalasta, kun oikein ajan
kanssa tutkitaan mitä emakoiden elämään kuuluu. Tehokkuuslukua ja tilan emakoiden J-indeksitasoa on myös suunnitelmalla
saatu nostettua. Viimeviikon perjantainakin katsoin, että emakko
löytyy siitosemakkojen listalta, joten tilasin sille Kombi-karju tason siementä, kun en listalta tällä kertaa yksilökarjua valinnut.
Mielenkiintoisin viime suunnitelmasta jäänyt asia on se, että
omien huippukarjuna ostamiemme tilakarjujen taso olikin jo laskenut keskiarvojen tasolle, joten emme enää käytä niitä ensikkojen tuottamiseen. Myös indeksien käytöstä eri tilanteista on saatu
tietoa ja tilan ulkopuoliset ”tilasokeudelta” vapaat vinkit ovatkin
niitä mielenkiintoisimpia. Ainahan se helpottaa, kun asioita ennakkoon suunnittelee ja on mustaa valkoisella, Hilkka virnistää.

-tilatestaus, MP-sisu,
tuotostarkkailu, siitoseläintilaukset
Kaisa Kärnä
Snellmanin siitoseläinvälityksen koordinaattori
puh 0400 614 079
Michael Nygård
puh 0400 614 085

Tuotostarkkailu ja
tarkkailuneuvonta
Sari Sirola
020 747 2054

Neuvojien esimies,
MP-indeksi laskennat
ja kantakoetoiminta
Soili Haltia
020 747 2053

Karjuaseman
tuotantopäällikkö

Ritva Tuppurainen
puh 0400 614 112

Juha Mäkelä
040-547 6690

Tuula Huttunen
puh 0400 614 060

Jalostusjohtaja
Jussi Peura
0400-637 255

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@faba.fi

Kaisa Kärnä
jalostuskonsulentti, FABA Sika Oy

8 Maatilan Parhaat info

Maatilan Parhaat info 9

Tiedonkulku hallinnassa

MP-tiimin yhteystiedot

”Kaikki alkaa ja loppuu Anelmassa”.Tietovirta Snellmanin tuottajien eläimistä sekä alkaa että
päättyy Anelmassa. Ennen ympyrän sulkeutumista, tiedot kulkevat useiden ohjelmien kautta ja
niistä muodostuu mm. tilitystietoja, kasvuraportteja ja myyntiyhteenvetoja.

MP Nauta / Liikennöitsijät

MP Toimisto
Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343
044-796 6343

On äärimmäisen tärkeää, että alkutuotannon eri ohjelmat voivat
kommunikoida toistensa kanssa esteettä, ja että tietoja käytetään
oikealla tavalla. Brita Wiik vastaa siitä, että MP-toimiston käytännön asiat toimivat.
– Useimmat tuottajat tekevät nykyisin eläinilmoituksensa sähköisesti Anelman kautta, Brita sanoo. Ketjuinformaatiota on helpompi käsitellä kun se lähetetään sähköisesti yhtä aikaa teurasilmoituksen kanssa. Samalla hetkellä kun tuottaja painaa Anelman
Lähetä-nappia, me näemme tiedot tilitystenkäsittelyohjelmassamme.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
eteläinen alue
044-796 6545

Pekka Taipale
alue-edustaja
pohjoinen alue
0500-265 635

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Eläinkuomat luodaan karttaohjelmalla
Tuottajien eläinilmoitukset näkyvät karttaohjelmassa, jolla luodaan sekä välitys-, että teuraskuormat. Lisa Ahlgren suunnittelee
porsaskuormat ja Anumaija Viitala hoitaa vasikkasuunnittelun. Sikapuolen teurassuunnittelusta huolehtii Mona Julin ja nautapuolen hoitavat alue-edustajat.
– Karttaohjelman avulla ilmoitukset poimitaan kuormaksi ja
ohjelma tekee reittiehdotuksen. Reitti tarkistetaan kuljettajien
kanssa siten, että se olisi sopivin myös käytännössä, Brita kertoo.
Nautakuormat suunnitellaan valmiiksi noutoa edeltävänä päivänä.
Noutoajat lähetetään Anelmasta tekstiviestinä tuottajan puhelimeen, mikäli tuottaja on valinnut Anelmassa tämän toiminnon.
Sikojen alustava suunnittelu tehdään noin viikkoa etukäteen ja
noutoajat ilmoitetaan 2–4 päivää ennen noutoa.

Tiedot autojen tietokoneohjelmiin
Kuormien tiedot lähetetään tilitysohjelmasta eläinkuljetusautojen
Elku-ohjelmaan.Vuonna -08 käyttöönotettu Elku ilmoittaa kuljettajalle reitille kuuluvat tuottajat ja noudettavien eläinten määrän.
Kuljettaja voi seurata ohjelman kartasta minne seuraavaksi ajetaan. Kun eläinkuljetusauto lähtee päivän viimeiseltä tilalta, tiedot
lähetetään Elkun kautta takaisin Snellmanille: välityseläinten tiedot tilitysohjelmaan ja teurasauton eläinten tiedot teurastamon
Pims-ohjelmaan.

Teurastietojen nopea siirto Anelmaan
Teurastamon ohjelma päivittää tiedot Anelmaan varttitunnin vä-

MP-konttorin henkilökunta kokoontuneena aamupäiväkahville.
Vasemmalta: Mona Julin, Monica Söderlund, Martin Kjellman (sijainen), Lisa Ahlgren, Margaretha Erkas, Anumaija Viitala ja Brita
Wiik. Kuvasta puuttuu Rita Wiklund.

Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397
044-796 6397

lein, niin että tuottajat saavat omien eläintensä tiedot välittömästi teurastuksen jälkeen. Jos teurastusprosessin aikana tapahtuu
muutoksia ruhotietoihin, esim. hylkäyksiä, ne kirjataan Anelmaan
viimeistään silloin, kun teurastiedot siirretään tilitysohjelmaan.Tilitykset tulostetaan kun paikalla oleva eläinlääkäri on tehnyt lihantarkastuspäätöksen. Luottoeläimet ja tuottajamyymäläostokset
vähennetään tilistä ja tuottajille tulostetaan laskut tai luottotiedot. Tilitystiedot siirtyvät Anelmaan seuraavan yön aikana.

Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faxi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

Brita Wiikin tehtävänä on yhdessä IT-henkilöstön kanssa huolehtia siitä, että tiedonkulku toimii halutulla tavalla. Hän tilaa tarvittaessa ohjelmiin uusia toimintoja, tarkistaa niiden toimivuuden ja
huolehtii siitä, että ohjelmien käyttäjät saavat oikean koulutuksen.
Kun Anelmaan tehdään muutoksia, voi myös muihin ohjelmiin tulla muutostarpeita.
– Hauskinta on se kun saa kokeilla uutta toimintoa ja kun voi
todeta sen toimivan, Brita sanoo.   
HJ

Jukka Takanen ja Mauri Takanen
hankintayrittäjä
pohjoinen alue
040-515 5702 • 0400-367 400

Anelma

ilmoitukset
ketjuinformaatio

teurastiedot (heti)
tilitykset (muutaman päivän päästä)
kasvuraportit
myyntiraportit
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Hanki / Kartta

Pohjoinen nauta-alue
Kajaani
Kokkola

Ylivieska

Seinäjoki

Iisalmi

MP Sika

Eteläinen nauta-alue

eläinkuljetusautot

kuormien suunnittelu

Pori

teuraseläimet -> Pims
välityseläimet -> tilitysohjelma

Tiltu-tilitysohjelma
teurastietojen käsittely
tilitystä varten

http://anelma2.snellman.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Vaasa

Elku

Eero Sallinen ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180 • 040-554 3621

Oulu

Pietarsaari

tuottajatiedot
eläintiedot

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Ohjelmien jatkuvaa kehittämistä

Eläinilmoituksesta Anelma-raportteihin

Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja
teurasliikennöitsijä
0500-264 570

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon
johtaja
(06) 786 6342
044-796 6342

Pims

teurastamo-ohjelma
teurastiedot
hylkäykset

Tampere

Asiamies
eläkkeelle
Markku Pökkylä pohjoiselta nauta-alueelta
siirtyy eläkeputkeen
1.5. Kiitämme Markkua hänen työpanoksestaan!

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344
044-796 6344

Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

Laura Ehlers
MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

Lisa Ahlgren
porsasvälitys
(06) 786 6331
044-796 6331

Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
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120865

Eetvartti ja Iivari.
Ei kamaraa, vain kunnon
suomalaista lihaa
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