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SUOMEN SIKAYRITTÄJÄT RY.

• Perustettu 2005

• Jäsen tiloja n. 300

• Jäsenistö tuottaa yli 80% suomalaisesta 
sianlihasta

• Yksi palkattu toimihenkilö, toiminnanjohtaja Ari 
Berg

• Muuten talkoilla 

• Rahoitus pelkästään jäsenmaksuilla ja hankkeilla



Markkinatilanne nyt

• Tuotanto n. 180 milj.kg

• Tuotanto ja kulutus tasapainossa

• 2017 kulutus aleni 4% ja tuotanto 5%

• Lihan kokonaiskulutus edelleen nousussa

• Sika suunnilleen ennallaan, nauta alenee ja 
broileri kasvaa

• Kotimarkkinasta on vaikea saada kasvua



• Tuottajahinta Suomessa ”vakaa”

• Samalla hinnalla samana vuonna Euroopan 
paras ja heikoin hinta

• Euroopan hinta kuitenkin ohjaa kotimaan 
hintaa

• Euroopan hintaa ohjaa hyvin pitkälti Kiina

• Jos vienti ei vedä, hinta romahtaa



Tuotannon rakenne Suomessa

• Tilojen ja emakoiden määrä alentunut 
voimakkaasti

• Tuotetun lihan määrä pysynyt suunnilleen 
samana

• 2000 emakoita 170 000 kpl, lihaa nykyistä 
vähemmän

• 2018 emakoita 85 000 -> tuottavuusloikka

• 20% tiloista tuottaa 80% sioista



• Alalla vallinnut investointilama yli kymmenen 
vuotta

• Valtaosa porsaista ja lihasta tulee 2000 – 2007 
rakennetuista yksiköistä

• Jossain vaiheessa investoinnit on saatava käyntiin

• Nykyisellä kannattavuus tasolla se ei ole 
mahdollista

• Rahoittajien luottamus alaan ei palaudu 
juhlapuheilla, jos näytöt puuttuvat



Perusteita paremmalle 
kannattavuudelle

• Tuotannon tehokkuus tiloilla on nykyisin 
maailman huippua

• Lihasikojen kasvussa ja rehunhyötysuhteessa 
olemme maailman parhaita

• Vieroitettujen porsaiden määrällä olemme 
tasasoissa hollantilaisten kanssa ja enää Tanskaa 
jäljessä

• Suomessa edelleen poikkeuksellisen hyvä 
eläintautitilanne

• Tuottajien (ja henkilökunnan) osaaminen hyvällä 
tasolla 



• Kotimaisten kuluttajien uskollisuus

• Uusien vientimarkkinoiden avautuminen

• Lievä niukkuus toivottavasti nostaa hintoja

• Uudet tuotteet

• Läpinäkyvyys

• Jäljitettävyys

• Vähäinen lääkkeidenkäyttö



ASF:N VAIKUTUKSIA

• Riski taudin saamisesta Suomeen on 
todellinen

• Lähes varmaa, että sekoittaa eurooppalaisen 
markkinan lähiaikoina

• Kiinan tilanne täysin avoin. Saattaa vaikuttaa 
positiivisesti vientiin?

• Tauti jää pysyvästi tai pitkäksi aikaa 
Eurooppaan



• Tuottajat huolissaan

• Rahoittajat todella huolissaan

• Avoimien rajojen myötä leviämistä hyvin 
vaikea estää

• Tilatason suojautuminen avainasemassa

• Viranomaisten on oltava valmiina, kun pahin 
tapahtuu

• Kansainvälinen yhteistyö onnistumisen ehto



Suomi esimerkkinä maailmalle…



Kiitos!


