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Kotieläintuotannon alhainen kannattavuus voi heikentää eläinten hyvinvointia
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan kotieläintuotannon heikon
kannattavuuden vaikutuksista eläinten hyvinvointiin. Maatalousyrittäjiä rasittavat heikko
taloudellinen toimeentulo ja suuri työmäärä. Monilla ei nykytilanteessa ole varaa eläinten
hyvinvointia kohentaviin investointeihin. Yrittäjän uupuminen voi heikentää eläinten hoitoa ja
hyvinvointia. Vakavimmissa tapauksissa voi ilmetä myös eläinsuojelurikoksia. Matalan kynnyksen
apua tulisi olla maatalousyrittäjille laajasti ja nopeasti tarjolla, ja yrittäjän itse tulisi hakea apua
vaikeuksiinsa ajoissa.
Kotieläintuotannon kannattavuus on ollut heikko jo vuosia. Kannattavuutta heikentäviä tekijöitä on
monia, kuten Ukrainan kriisi, tilanne maailmanmarkkinoilla ja maitokiintiöiden poistuminen. Äskettäin
investoineiden yrittäjien tilanne on huolestuttavin, sillä nopeaan toimintaympäristön muutokseen ei
välttämättä ole osattu varautua riittävästi.
Seuranta keskeistä maatilan kannattavuuden parantamisessa
Maatilan taloudellisessa tuloksessa tilakohtaiset erot ovat suuria. Yhteistä paremmin menestyville
tiloille on, että toiminnan tunnuslukuja seurataan tarkasti ja toimintaa kehitetään havaintojen
pohjalta. Tunnusluvut osoittavat, mihin suuntaan toiminta on menossa, ja tukevat tilan tuotannon
hallintaa. Seuranta on erityisen tärkeää suurilla tiloilla. Tunnuslukujen avulla voidaan tunnistaa asiat,
joiden parantaminen on keskeistä tilan kannattavuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Siksi
tunnuslukujen seuraamisesta ei pidä tinkiä.
Kokonaisvaltainen neuvontapalvelu talouden ja työhyvinvoinnin kohentamiseksi tarpeen
Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin sekä maatilan talouden kannalta on hyvä puuttua
maatalousyrityksen ongelmiin mahdollisimman varhain, jolloin ongelmat ovat helpommin
ratkaistavissa. Tarvitaan palveluja, joihin maatalousyrittäjällä on matala kynnys olla yhteydessä, ja
joista on mahdollista saada ulkopuolinen asiantuntija tarvittaessa maatilalle käymään läpi tilan
kokonaistilannetta ja löytämään ongelmiin ratkaisuja. Kuvatun kaltaista palvelua on kokeiltu
hankemuotoisena hyvin tuloksin, mutta toiminnan vakinaistaminen ja laajempi tarjonta olisi
varmistettava.
Eläinten hyvinvointi huomioon julkisissa elintarvikehankinnoissa
Eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit yleensä lisäävät tuotantokustannuksia. Eläinten
hyvinvointia parantavien toimien pitäisi siksi kasvattaa tuotteiden kysyntää ja tuoda taloudellista
lisäarvoa maatalousyrittäjälle. Julkisissa hankinnoissa tulisi edellyttää laatuvaatimuksena eläinten
hyvinvointia. Elinkeinon, teollisuuden ja kaupan tulisi osallistua sellaisten tuotteiden kehittämiseen,
joissa eläinten hyvinvointi on todennettavissa. Näin sekä julkisia hankintoja tekevillä että tavallisilla
kuluttajilla olisi mahdollisuus painottaa eläinten hyvinvointia elintarvikehankinnoissaan.
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