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Vapaita lehmiä vapaassa kilpailussa

N estemäisten maitotuotteiden kulu-
tus on Suomessa laskenut tasaisesti 
koko 2000-luvun alun. Kun vuonna 

2000 jokainen suomalainen kulutti kes-
kimäärin 3,9 desilitraa nestemäistä mai-
toa päivässä, niin vuonna 2018 määrä oli 
enää 2,93.

Samaan aikaan erilaisten nestemäisten 
maitotuotteiden valikoima on laajentunut 
valtavasti.

Juustoportti toi jo useampi vuosi sitten 
markkinoille vapaan lehmän maidon ja on 
sen jälkeen vielä tiukentanut sen ehtoja, 
ja tuotantotavalle on nykyisin myös ulko-
puolinen sertifioija. Valio puolestaan häm-
mensi markkinaa tuomalla syksyllä 2019 
oman vapaan lehmän maitonsa markki-
noille, mutta erilaisin tuotantoehdoin 
kuin Juustoportti. Myös Arlalla ja Lidlille 
pakkaavalla osuuskunta Maitomaalla on 
omat erikoismaitonsa.

Vapaassa markkinataloudessa kilpailu 
ja jopa jonkin asteinen kilpailijan matki-
minen on täysin sallittua, mutta toivotta-
vaa olisi, ettei sillä sekoiteta kuluttajia ja 
ennen kaikkea tuhota markkinoilta saata-

vaa lisäarvoa. Erikoismaidosta pitäisi aina 
saada parempaa hintaa, mutta ainakin 
kilpailijoiden mielestä Valion vapaan leh-
män maito kyllästytti hetkessä markkinan 
ja mahdollinen lisäarvo katosi.

Asiassa ollaan nokiteltu kilpailijoita 
puolin ja toisin ja vaikkei kukaan sitä suo-
raan myönnä, niin taustalla ovat edelleen 
Valion niin sanottuun kivi-maitoon liit-
tyvät riidat, rangaistukset  ja korvaukset. 
Kilpailevien yritysten välit ovat edelleen 
tulehtuneet ja siksi on vaikea päästä yhtei-
siin ja yleisiin kriteereihin erilaisten ter-
mien käytöstä. 

Toki selvää on, että Valio aiemmista 
kokemuksista viisastuneena välttää mah-
dollisimman paljon yhteistyötä kilpailijoi-
den kanssa, koska se yhtiönä edelleen on 
määräävässä markkina-asemassa. Pelko 
Kilpailuvirastoa kohtaan istuu Valiossa 
nykyisin varsin syvässä.

Useimmiten alan toimijoiden kannattaa 
kehittää yhteiset standardit ja se on toivot-
tavaa tässäkin. Maidontuottajan tekemällä 
työllä saatua lisäarvoa ei pidä hukata yri-
tysten välisellä kiistelyllä.

Korona iski jalostusketjuun

S uomalainen kotieläintalous on sel-
viytynyt koronapandemiasta vielä 
suhteellisen hyvin. Tuottajahinnat 

ovat pysyneet ennallaan ja jalostava teolli-
suus on toiminut normaalisti.

Myös tuotteiden menekki on ollut lähes 
normaali, vaikka merkittävä asiakaskunta 
eli ruokapalvelut supistivat ostojaan mer-
kittävästi.

Lihanjalostuksessa arvokkaimpien osien 
kysyntä on hiipunut ja niitä on jouduttu 
sekä pakastamaan että sekoittamaan hal-
vempiin tuotteisiin. Toivottavasti tämäkin 
puoli normalisoituu, kun kesäkuun alussa 
ruokapalvelut ja erityisesti yksityiset ravin-
tolat voivat avata oviaan.

Muualla maailmassa ja erityisesti Yhdys-
valloissa on nähty jalostavan teollisuuden 
haavoittuvuus. Kun teurastamot joutuvat 
sulkemaan tai toimimaan vajaalla kapa-
siteetilla työvoimapulan takia, koko ketju 
menee sekaisin.

ASF lisäsi viime vuonna ja alkuvuodesta 
EU:n sianlihan vientiä Kiinaan ja sianli-

han tuottajahinta nousi voimakkaasti 
muualla EU:ssa ja Suomessakin hieman. 
Korona taittoi hinnat kuitenkin alaspäin. 
Nyt Suomen sianlihan tuottajahinta (n. 
175 euroa) on EU:n muiden Pohjoismai-
den tasolla ja hieman parempi kuin isoissa 
sikamaissa Espanjassa, Ranskassa ja Sak-
sassa. Hollannissa hinta tippui 
loppuvuoden 2019 190 
eurosta toukokuun lopun 
140 euroon. Nopeat muu-
tokset ovat aina mahdol-
lisia, mutta jos toi-
mimme nyt oikein, on 
mahdollista vakaut-
taa Suomen hintataso 
EU:n parhaimmistoon. 
Sinne se kuuluu myös 
laadullisesti.


