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Takapakkia valvonnoissa

P ari numeroa sitten toivoin pääkir-
joituksessa maalaisjärkeä ja yhte-
neväistä linjaa kotieläintilojen val-

vontoihin. Toive tuntuu menneen kuu-
roille korville, kun lukee sivujen 16–19 
juttua. Valvontaa ollaan kiristämässä, val-
vottavia kohtia lisätään ja huomiota kiin-
nitetään erityisesti kirjanpidon oikeelli-
suuteen.

Toinen vaikea asia on ohjeiden tul-
kinnallisuus. Esimerkiksi täydentävien 
ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta-
ohjeessa heti alussa sanotaan, ettei ohje 
sisällä oikeudellisesti sitovia määräyksiä, 
vaikka itse ohjeessa viitataan monissa koh-
din lakiin. Silti päätökset viljelijöiden sank-
tioista tulevat ohjeiden tulkinnan perus-
teella ja harvalla viljelijällä on varaa ja viit-
seliäisyyttä lähteä mittauttamaan oikeusis-
tuimessa onko lakia tai sitoumukseen liit-
tyviä pykäliä oikeasti rikottu. 

Sitoumusehtojen rikkomisesta viljelijä 
saa kuitenkin pahimmillaan erittäin tun-
tuvat sanktiot tukileikkausten kautta. Tra-
gikoomista on, että tukileikkaukset ovat 
euromääräisesti usein paljon kovempia 
rangaistuksia kuin varsinaiset eläinsuoje-
lulain rikkomisesta tulevat rangaistukset.

Valvontaohjeet vilisevät epätarkkoja 

ilmauksia, kuten riittävä, asianmukainen 
ja sopiva. Kotieläinrakennuksen lämpö-
tilan pitää olla ohjeen mukaan eläimelle 
sopiva. Mikä on sopiva maassa, jos esimer-
kiksi lehmiä pidetään lämpimissä ja kyl-
missä pihatoissa ja rakennuksen lämpö-
tila voi olla mitä tahansa –40 ja +30 asteen 
välissä?

Ohjeen mukaan ”Makuualustaa voitai-
siin pitää kuivana, mikäli esimerkiksi alus-
talla vähintään 10 sekuntia polvillaan ole-
van henkilön polvet eivät kastu.” Taidatkos 
tuon tieteellisemmin ja tarkemmin sanoa; 
Goretex-housut vai farkut?

Seuraava lause on suora lainaus 67-sivui-
sesta Eviran Täydentävien ehtojen eläin-
ten hyvinvoinnin valvonta -ohjeesta. ”Hoi-
dossa olevalle eläimelle on annettava sille sopi-
vaa hyvälaatuista rehua. Ruokinnassa on 
otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja 
varmistettava, että jokainen eläin saa ravin-
toa riittävästi. Naudalle annettavan rehun 
on oltava ravintoainekoostumukseltaan sille 
sopivaa.”

Tehkääpä ajatusleikki ja korvatkaa lau-
seessa eläin ihmisellä ja rehu ruualla...
kuinka moni suomalainen sairaala tai hoi-
tokoti läpäisi Täydentävien ehtojen val-
vontaohjeen puhtain paperein?

Hintaero Ruotsiin kummastuttaa

S uomalaiset lihatalot HKScan ja Atria 
ovat molemmat isoja toimijoita 
Ruotsin markkinoilla. Lihatalojen 

suurimpia omistajia ovat suomalaiset tuot-
tajaosuuskunnat ja suomalaisia omistajia 
on alkanut närästää entistä enemmän se, 
että Ruotsissa lihasta maksetaan huomatta-
vasti kovempaa hintaa kuin meillä. 

Lihanaudalla Suomessa liikutaan laa-
tuluokasta riippuen 330–350 euron hin-
nassa, kun Ruotsissa hinta on käytännössä 
100 euroa parempi eli 420–440 euroa. 
Sianlihan hinta Suomessa on noin 145 
euroa, kun Ruotsissa se on yli 180 euroa.

Selittäviä tekijöitä on monia. Ruotsissa 
lihantuotannon omavaraisuus on mer-
kittävästi alle oman kulutuksen. Halpaa 
lihaa haluavat ostavat Tanskasta ja Sak-
sasta tulevaa tavaraa, mutta kotimaisuutta 
arvostavat ruotsalaiset ovat valmiita mak-
samaan lisähintaa ruotsalaisesta lihasta ja 

sitä kautta teurastamot joutuvat kilpaile-
maan liharaaka-aineesta. Vaikka osa kor-
keammasta hankintahinnasta saadaankin 
takaisin markkinoilta, ei kaikkea ole kui-
tenkaan onnistuttu siirtämään 
hintoihin.

Ruotsi voi viitoittaa sitä, 
mihin kehitys johtaa Suo-
messa. Valitettavasti Suomi 
on kuitenkin pienempi 
markkina, joten vas-
taava kehitys leikkaisi 
merkittävästi nykyistä 
lihantuotantoa.


