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Broilerin kulutus on vuoden ensimmäi-
sen neljänneksen mittauksissa vahvassa 
kasvussa, viime vuosien tapaan. Suoma-
laisten ostovoiman heikentyminen tänä 
vuonna ja lähitulevaisuudessa tulee var-

masti vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen. Miten se 
tulee vaikuttamaan ja kuinka paljon, on mielenkiin-
toista nähdä. Tämänhetkiset ennusteet eivät kulutuk-
sen heikentymistä puolla, mutta mahdollisuus siihen 
on hyvä tiedostaa.

Heikon talouden aikoina on lihatiskiä tavallisesti 
kierretty kauempaa. Vuosina 2007–2009 myllertänyt 
finanssikriisi heikensi suuresti Suomen taloutta ja 
tällöin myös viimeksi siipikarjanlihan kulutus on 
edellisvuoteen verraten vähentynyt. Noista ajoista on 
kuitenkin jo yli 13 vuotta, ja kuluttaminen on reilussa 
vuosikymmenessä muuttunut paljon.

Leukoja loksauttaville uutisille  
on riittänyt aihetta viime syksystä asti kerta toisensa 
jälkeen, eikä puheenaiheita kahvipöydissä ole tarvinnut 
tyhjästä keksiä. Uutisia selaillessa valmistaudumme jo 
alitajuisesti mullistaviin uutisiin. Mikään ei tunnu enää 
yllättävän tässä rallissa.  

Maailma on nyt kovin erilainen kuin vuosi sitten. 
Toimintaympäristö Euroopassa on muuttunut radi-
kaalisti ja maailmalla puhutaan jo tulevasta globaalista 
ruokakriisistä. Monia asia on muuttunut myös koti-
maassamme, kiihtyvä inflaatio ja heikentyvä talous ovat 
suuria huolenaiheita jokaisella sektorilla, myös meidän 
kotimaisessa ruoantuotantoketjussamme. 

Suomalaisen ruokaketjun vahvuuksia, heikkouksia 
ja reagointikykyä on testattu menneenä talvena kovin 
ottein ja monien silmissä selkeät ongelmakohtamme 
tuntuvat olevan ketjun viimeisessä lenkissä, päivittäis-
tavarakaupassa. Tuotantokustannuksien välittyminen 
lopputuotteen hintaan on tilastojenkin valossa ollut 
valitettavan hidasta. 

Ruokaketjun alkupäälle kuluttajahintojen nousun 
hitaus on tullut kalliiksi. Kovassa puristuksessa on ollut 
myös elintarviketeollisuus. Kaupan ja teollisuuden 
pitkät sopimusjaksot ja edelleen nopeasti nousevat 
kustannukset ovat muodostaneet vaikean yhtälön. Se, 
kuinka taloudellisesti kestävästi ruokaketjumme toimii, 
mukaan lukien teollisuus ja alkutuotanto, on kuitenkin 
pitkälti riippuvainen näistä sopimuksista. 

Viljelijöitä ja kotieläintuottajia 
haastetaan nyt yrittäjinä suuremmin kuin koskaan. 
Tuotantopanosten ostoajankohdat, niiden saata-
vuuksien varmistaminen sekä yleisesti markkinoiden 
seuraaminen ovat tällä hetkellä kaikille ruokaketjussa 
toimiville merkityksellisiä asioita. Maatalousyrittäjiä 
haastetaan muuttamaan vakiintuneita toimintatapo-
jaan, vahvistamaan riskinsietokykyä ja valmistautu-
maan alkutuotannon pidempiaikaisiin kannattavuus-
haasteisiin sekä erityisesti epävarmuustekijöihin. 

Kriisit ja enna-
koimattomat tapah-
tumat ovat usein hyvin 
opettavaista aikaa. 
Hyvä valmistautu-
minen takaa todennä-
köisimmin toivotun 
suuntaisen loppu-
tuloksen. On oltava 
valmis myös siihen, 
että tämä nopeasti 
muuttuva ja epävakaa toimintaympäristö tulee olemaan 
meille joksikin aikaa uusi normaali. 

On vaikea ennustaa, onko tuotantoketjumme 
jo kokenut vaikeimmat ajat vai onko edessä vielä 
suurempia ylämäkiä kiivettäväksi.  Ennustamisen vaike-
uden takia on tärkeä katsoa hetkittäin myös taaksepäin 
ja yrittää ammentaa oppia siitä tulevaan. Tulevaisuus 
kuitenkin on pitkälti meidän omien valintojemme 
kautta omissa käsissämme.
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