Pihvikarjaliiton toimintaa 2018
PIHVIKARJASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN
Liitto julkaisi lokakuussa 2017 Pihvikarjastrategian, joka on keskustelunavaus
sidosryhmille toimialan kehittämiseksi. Samalla se linjaa liiton omaa toimintaa.
Merkittävimmät edistysaskeleet vuonna 2018 Pihvikarjastrategiaan liittyen olivat












pihvikarjan osuus naudanlihan tuotannosta nousee 25 prosenttiin: lihatalojen
investointiohjelmien mukaan emolehmien määrä lisääntynee lähivuosina yli
13 000 eläimellä
nurmitietous, kansallinen nurmistrategia: Pihvikarjaliiton aloitteesta
nurmistrategiahankkeeseen on saatu mukaan keskeiset toimijat sekä
hankerahoitus maa- ja metsätalousministeriöltä
tukijärjestelmän yksinkertaistaminen, byrokratian vähentäminen ja sanktioiden
kohtuullistaminen: nautarekisterin ja eläinluettelon ilmoitusten kaksinkertainen
byrokratia ja ilmoitusaikataulun ristiriitaisuus on korjattu
pihviketjun osapuolten keskinäinen yhteistyö: tiivistynyt yhteistyö MTK:n
nautaverkoston ja lihatalojen kanssa, yhteiset kannanotot
edunvalvontakysymyksissä sekä ministeritapaamiset
eläinten hyvinvointi osana kotimaisen pihvilihan kilpailukykyä: vaikuttamistyö
koskien sekä lakia eläinten hyvinvoinnista että eläinten hyvinvointikorvausta
tulevalla ohjelmakaudella
asiatiedon jakaminen kuluttajille pihvilihasta, eläinten hyvinvoinnista,
pihvikarjankasvatuksen ympäristötekijöistä ja lihan puhtaudesta sekä näiden
tekijöiden vaikutuksesta tuotteen hintaan: osallistuminen SuomiAreenaan
Porissa ja paneelikeskustelun järjestäminen yhdessä Valion ja Lidlin kanssa

EDUNVALVONTA
Kertomusvuoden keskeiset edunvalvontakysymykset ovat olleet laki eläinten
hyvinvoinnista, nautatukien aleneman katkaiseminen ja suorien tukien kohdennus,
nurmistrategia, kuivuuskriisin hallinta, eläinten hyvinvointikorvaus sekä
valmistautuminen uuden ohjelmakauden suunnitteluun.
Lakiluonnos eläinten hyvinvoinnista: liitto jätti lausuntonsa MMM:lle sekä
marraskuussa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.
Nautatuen alenema ja suorien tukien kohdennus: liitto tapasi ja kävi useaan
otteeseen sähköpostikeskustelua vastuuvirkamiesten kanssa. Yhdessä MTK:n
nautaverkoston ja lihatalojen kanssa järjestettiin tapaaminen ministeri Lepän
kanssa kesäkuussa. Joulukuussa liitto jätti asiasta lausunnon MMM:lle. Aiheesta
kirjoitettiin myös artikkeli Pihvikarja-lehteen.
Nurmistrategia-hanketta ryhdyttiin ajamaan yhteistyössä MTK:n nautaverkoston
kanssa. Hanke esiteltiin ministerille kesäkuussa ja uudelleen syyskuussa. Lokakuussa
tuottajaorganisaatioiden kanssa järjestettiin keskustelu Jyväskylässä. Nurmifoorumi
toteutui marraskuussa, ja joulukuussa saatiin tieto hankehaun avaamisesta, jonka
rahoituksen turvin strategia on mahdollista toteuttaa.

Liitto kirjelmöi elokuussa ministeri Lepälle kuivuuskriisistä ja ehdotti mahdollisia
ratkaisumalleja yhdessä MTK:n nautaverkoston ja lihatalojen kanssa.
Eläinten hyvinvointikorvauksen kehittämiseksi liiton edustajat osallistuivat
toukokuussa ministeriön järjestämään keskustelutilaisuuteen. Kesän ajaksi liitto
avasi jäsenille kyselyn parannusehdotuksista. Marraskuussa asian käsittelyä
jatkettiin ministeriön CAP27-työpajassa, jossa esiteltiin liiton suunnittelema malli
tilakohtaisesta hyvinvointisuunnitelmasta.
Maa- ja metsätalousministeriössä uuden ohjelmakauden suunnittelua varten
perustettaviin CAP27-työpajoihin liitto ehdotti kaikkiaan 14 edustajaa 17
työpajaan.
Liitto on ollut edustettuna Eviran nautarekisterin uudistamistyössä ja kuultavana
eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan
järjestämässä julkisessa kuulemisessa CAP27-valmisteluihin liittyen.
Hallituksen jäsenet ja toimintakoordinaattori ovat olleet läsnä erinäisissä
tapahtumissa ja verkostoitumistilaisuuksissa, kuten seminaareissa,
sonnihuutokaupoissa, Nautaparlamentissa ja avajaisissa.
Edellä mainittujen lisäksi liitto jätti lausunnot



metsästyslain muuttamisesta siten, että naakka (Corvus monedula)
lisättäisiin metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon



vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja
vuohipalkkioista
asetuksista koskien teurasruhojen luokittelua
asetuksesta koskien nautaeläinten tunnistamista (nautaluettelo ja
eläinrekisteri)




LIITON JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT
Pihvikarjaliiton 10-vuotisjuhla ja liittokokous järjestettiin Rantasalmella 26.27.1.2018. Juhlapuhujana oli Euroopan tuottajajärjestöjen COPA-COGECAN
pääsihteeri Pekka Pesonen. Liittokokouksen yhteydessä nimitettiin Male von
Limburg Stirum kunniajäseneksi.

Helmikuussa liitto järjesti keskustelutilaisuuden Sarka-messujen yhteydessä
Seinäjoella, aineena ”Enemmän emoja, ettei liha lopu”. Panelisteina olivat
Sinikka Hassinen Atrialta, Sami-Jussi Talpila HK Scanilta ja Antti Veräväinen
Pihvikarjaliitosta. Keskustelua ohjasi Minna Toivettula Pihvikarjaliitosta.
Maaliskuussa liitto järjesti yhdessä Sikayrittäjien, Siipikarjaliiton ja Turkistuottajien
kanssa eläinten hyvinvointikeskustelun eduskunnan Pikkuparlamentissa. Poliitikoille
ja sidosryhmille suunnatussa tilaisuudessa puhuivat kansanedustaja, eduskunnan
maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari, ja
loppupuheenvuoron piti kansanedustaja Pertti Hakanen. Tilaisuuden järjestäjät
esittelivät omaan tuotantosuuntaansa liittyvät olosuhteet ja eläinten hyvinvointiin
liittyvät vahvuudet. Lisäksi kuultiin Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistyksen

asiantuntija Leena Suojalan puheenvuoro. Puheenjohtajana toimi Eläinten terveys
ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi.
Heinäkuussa järjestetyssä OKRA-maatalousnäyttelyssä liitto järjesti Pihvikarjatreffit
yhteistyössä rotuyhdistysten kanssa. Keskustelutilaisuudessa oli vieraana ja
haastateltavana MMM:n ruokaosaston johtaja Minna-Mari Kaila. Tilaisuudessa
huomioitiin myös liiton kannatusjäsenet, joiden materiaalia jaettiin osallistuneille
Pihvikarja-ämpärissä.
Porissa järjestetyssä SuomiAreenassa keskusteltiin ruokaketjun vastuullisuudesta.
Pihvikarjaliiton, Valion ja Lidlin järjestämässä asiantuntijakeskustelussa.
Panelisteina olivat kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, europarlamentaarikko Sirpa
Pietikäinen, mediapersoona Riku Rantala, maitotilallinen Johanna Heinonen ja
tutkija Kaisa Karttunen. Juontajana toimi uutisankkuri Kirsi Alm-Siira. Keskustelua
oli mahdollista seurata paikan päällä tai livestriimauksena.
Lokakuussa Jyväskylän KoneAgriassa järjestetyn paneelikeskustelun teemana oli
nurmen arvostuksen lisääminen ja nurmitietouden parantaminen Suomessa. #nurmi
–keskustelussa mukana olivat kansanedustaja Anne Kalmari, ProAgrian huippuosaaja
Anu Ellä, LUKE:n nurmitutkija Arja Mustonen, MMM:n ruokaosaston johtaja MinnaMari Kaila sekä tutkija ja maatalousyrittäjä Tuomas Mattila. Keskustelua ohjasi
Pihvikarjaliiton Esko Rissanen.

