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Kotieläintuotanto murroksessa

K otieläintuotanto on muuttunut voi-
makkaasti Suomen kohta 25-vuoti-
sen EU-jäsenyyden aikana, mutta 

nyt vaikuttaa siltä, että olemme jälleen 
isossa murroskohdassa.

Naudanlihan tuotanto on jo pitkään 
alittanut kotimaisen kulutuksen, mutta nyt 
myös sianlihan tuotannon omavaraisuus 
on tippunut alle 100 prosentin. Muutok-
sen takana on toki hetkellisiä syitä, kuten 
yksi iso salmonellatapaus sekä rehuviljan 
hinnan voimakas nousu syksyllä 2018, 
mutta sikatalous on toiminut vaikeassa 
markkinatilanteessa kohta vuosikymme-
nen ajan.

Sikatilojen määrä on jo alle tuhannen 
ja vuoden 2019 aikana ennakoidaan, että 
10 prosenttia tiloista lopettaa tuotannon.

Sikataloudessa on pakko löytää täysin 
uusia tapoja sekä tuotantoon että markki-
nointiin. Ennen kaikkea on päästävä sii-
hen, että suomalaisen sikatalouden sel-
vistä vahvuuksista, kuten antibioottien 
vähäisestä käytöstä ja sikojen saparolli-
suudesta maksetaan. Samalla tuotantoa on 
muutettava entistä enemmän kuluttajien 

vaatimaan suuntaan eli esimerkiksi vapaa-
porsitukseen. Lisähinnan saanti markki-
noilta on ollut tuskallisen vaikeaa, mutta 
tuore Helsingin kaupungin päätös ottaa 
saparot ehdoksi julkisiin ruokahankintoi-
hin on osoitus siitä, että oikein viestittynä 
saadaan suomalainen liha erottumaan 
muusta tarjonnasta.

Samaan aikaan myös lypsylehmien ja 
maitotilojen määrän aleneminen on vauh-
dittunut. Kun vuoden 2015 marraskuussa 
lypsylehmiä oli 280 000, niin tämän vuo-
den marraskuussa lehmiä oli 262 000. 
Tämä vaikuttaa suoraan myös tarjolle 
tulevien lihanautojen määrään. Samalla 
aikavälillä maitotilojen määrä on tippunut 
8 400 maitotilasta 6 600 tilaan.

Vanhan sanonnan mukaan pidot pare-
nevat, kun väki vähenee. Kotieläintalou-
dessa tilojen määrän väheneminen mah-
dollistaa jäljellä jäävien tilojen kehityksen 
ja niiden markkinavoiman kasvun. Jo nyt 
jalostajat ja maatalouskauppa kilpailevat 
parhaiden tilojen asiakkuudesta, ja tämä 
kilpailu avaa maatilayrittäjille uusia mah-
dollisuuksia.

Jalostus nopeutuu koko ajan

U udet teknologiat ovat lisänneet koti-
eläinjalostuksen nopeutta huomat-
tavasti.

Enää ei tarvitse odottaa eläimen suku-
kypsyyttä ja jälkeläisarvostelua, vaan geno-
mitiedon ja erilaisten munasolu-, sperma- 
ja alkionsiirtotekniikoiden avulla parhai-
den yksilöiden perimää saadaan siirrettyä 
nopeasti eteenpäin.

Suomi on ollut aina edelläkävijä jalos-
tusteknologiassa, ja kansainvälisen yhteis-
työn lisääntyessä jalostusaineiston määrä 
on kasvanut huimasti.

EU:ssa on kuitenkin tehty päätös siitä, 
että geenieditointi rinnastetaan lainsää-
dännössä geenimuunteluun, ja se uhkaa 
eurooppalaista jalostustoimintaa niin 
eläin- kuin kasvinjalostuksessa. Käytän-
nössä tämä pysäyttää yhden kotieläinja-
lostuksessa käyttökelpoisen teknologian 
tutkimuksen meillä, mutta muualla maa-
ilmalla se otetaan varmasti käyttöön.

Selvää on, että kohta joudumme otta-
maan kantaa siihen, miten suhtaudutaan 
geenieditoitujen eläinten alkioiden ja 
sperman ostamiseen, varsinkin kun niitä 
on mahdoton erottaa tavallisista.

KMVET:n toimitus toivottaa 
kaikille lukijoilleen ja yhteis-
työkumppaneilleen hyvää 
joulua ja menestyksekästä 
vuotta 2019.


