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Kolmen tilan yhteisyritys
LAHTI 
Pirjo Kamppila

Maatilojen yhteistyö ei ole uut-
ta, mutta Savossa on päästy vielä 
askel pitemmälle.

Kolme maatilaa tekee pel-
totyöt yhdessä, karjatyöt vuo-
ron perään, ja vieläpä myy lihat 
omassa myymälässään Pieksä-
mäen Jäppilässä. 

Vuosien mittaan isännät ovat 
oppineet hallitsemaan tuotan-
toketjun sarvipäisten lehmien 
käsittelystä tuotemerkin luomi-
seen. Oman mausteensa kuvi-
oon tuo luomutuotanto.

Saman kylän miehet Esko 
Rissanen, Arto Pohjolainen ja 
Matti Kauhanen omistavat it-
se peltonsa, traktorinsa ja kar-
jansa. Työkoneet ovat yhteisiä. 
Käytännössä kaikki traktorit te-
kevät töitä kaikilla pelloilla ja 
karja kulkee laitumella yhdes-
sä. Tilukset ovat saman kokoi-
set, eikä kukaan lähetä toiselle 
laskuja. Peltoalaa on yhteensä 
170 hehtaaria, karjaa 135 päätä.

Kustannukset putoavat, kun 
koneita käytetään tehokkaasti. 
Tiloilla kasvatetaan nurmea kar-
jalle, mutta myös viljaa myyn-
tiin. Tänä vuonna kokeillaan 
vehnää. 

– Kaikki perustuu sopimuk-
seen. Tuotot, kulut ja riskit jae-
taan. Kaikkea hoidetaan kuin 
yhtä kokonaisuutta, kertoo Ris-
sanen.

Tilojen keskinäiset sopimuk-
set ovat viisivuotisia, kuten ovat 
valtion kanssa tehdyt luomuvil-
jelysitoumuksetkin. Tuotannon 
kivijalka on oma myyntikanava. 
Suoramyynnillä saadaan tuot-
teesta aivan eri hinta kuin isoilta 
lihataloilta.

Myyntipaikkana on Rissasen 
vanhaan navettaan kunnostettu 
20 neliön myymälä. Teurastus 
ja jauhelihan pakkaus tehdään 
muualla.

Lihaa myydään vuodessa noin 
6 000 kiloa.

12 vuoden kokemukset ovat hy-
viä – jopa niin hyviä, että niitä 
voisi jakaa muillekin, maksua 
vastaan. Kumppanukset ovat pa-
ketoineet osaamisensa muottiin, 
joita myydään halukkaille ketju-

yrittämisen periaatteella.
–�Perusasiat ovat yhteistyö, 

ylämaankarja ja suoramyynti.
Ylämaankarja on alunpe-

rin Skotlannista kotoisin oleva 
karjarotu. Se ei tarvitse navettaa 
edes talvella ja kasvaa pelkäl-
lä nurmirehulla. Liha voidaan 
myydä erikoistuotteena. Kump-
paneilla on kokemusta juuri täs-
tä rodusta. Siksi se paketoidaan 
mukaan.

Luomuviljely sopii kuvioon hy-
vin. Ei ole syytä, miksi ei lähtisi 
luomuun, vakuuttaa Rissanen. 
Ulkokasvatuksen ansiosta kar-
ja ei tarvitse erityistä luomuna-
vettaa. Luomusta saa myös lisää 
tuotantotukea. 

Rissanen uskoo, että tällainen 
yhteistoiminta voisi kiinnostaa 
paitsi maanviljelijöitä, myös ai-
van muun alan ammattilaisia.

–�Monella on jonkinlaiset si-
teet maaseutuun. Ei tarvitse 
myydä kovin isoa omakotita-
loa Etelä-Suomesta, kun täältä 
saa hulppean maatilan.

Ketjuyrittämisen idea on, että 
hyväksi havaittu toimintamal-
li kopioidaan maksua vastaan. 
Savolaiskumppanit etsivät kiin-
nostuneita ketjuyrittäjiä syksyn 
aikana ruoka- ja maatalousmes-
suilla.

Savon malli on Suomessa ai-
nutlaatuinen. Se perustuu pelk-
kään keskinäiseen sopimuk-
seen. Joka tila on edelleen it-

senäinen ja hoitaa oman kirjan-
pitonsa. Muita tapoja olisivat ti-
layhtymä tai -yhtiö.

–�Ero on siinä, että niitä sitoo 
yhtiölainsäädäntö. Meillä on va-
paat kädet.

Epäilykset ovat silti tuttuja.
–�Kaikki sanovat, että tämä ei 

voi toimia!

Isännät ovat parhaassa työiäs-
sä, 45–50 vuotiaita. Entä jos joku 
haluaa irrottautua yhteistyöstä?

–�Sopimukset tehdään mää-
räaikaisiksi, viisi vuotta kerral-
laan. Selvää on, että joku meis-
tä kuolee ensimmäiseksi. Sil-
loin kaksi jäljelle jäänyttä pys-
tyy hoitamaan sopimusjakson 
loppuun.

Maatalousketju: Savolaiset karjankasvattajat uskovat yhteistyöhön myyntiä myöten.

HYVÄTUULI HIGHLAND

Yhteistyötä pellolta kauppaan  

 ■ Kolme maatilaa viljelee pel-
tojaan yhdessä ja hoitaa karjaa 
vuoroviikoin.

 ■ Kaksi tilaa aloitti yhteistyön 
1999, kolmas tuli mukaan 2008.

 ■ Tilat markkinoivat lihaa Hy-
vätuuli Highland -tuotemerkillä.

 ■ Kokemukset on koottu osaa-
mispaketiksi, jota myydään ha-
lukkaille ketjuyrittäjille.

 ■ Ketjua kutsutaan nimellä Ran-
chising.

 ■ Paketin ydinalueet ovat tilojen 
yhteistyö, lihanautojen kasvatus 
ja lihan suoramyynti.

 ■ Luomuviljely sopii mukaan hy-
vin.

 ■ Naudat ovat rodultaan pitkäs-
arvista ylämaankarjaa (High-
land cattle).

Kolme tilaa hoitaa karjojaan yhdessä. Yhteistyö yltää laitumelta omaan lihakauppaan.  Esko Rissanen on valmis myymään kokemuksia.

SAARA OLKKONEN

Eläkeyhtiöt paransivat viime vuodesta
Sijoitustuotot: Eurokriisi 
heilutteli kuitenkin osake- ja 
korkomarkkinoita voimakkaasti.

HELSINKI
Antti Autio / STT

Eläkevakuutusyhtiöiden sijoi-
tustuotot nousivat tammi–kesä-
kuussa selvästi plussan puolelle.

Alkuvuosi oli kuitenkin mel-
koista vuoristorataa, kun euro-
alueen velkakriisi heilutti osa-
ke- ja korkomarkkinoita puo-
lelta toiselle.

Esimerkiksi pörssiosakkeet 
nousivat voimakkaasti talvella 
mutta kääntyivät jyrkkään las-
kuun keväällä.

Puolivuotistuloksensa tors-
taina julkaisseen työeläkeyhtiö 
Ilmarisen toimitusjohtaja Har-
ri Sailas kertoo, että heinä- ja 

elokuu ovat jälleen olleet hy-
viä kuukausia kevään alamä-
en jälkeen.

Ilmarisen sijoitustuotot ko-
hosivat alkuvuoden aikana 3,3 
prosenttiin vuoden takaisesta 
0,1 prosentista. Sailas pitää tuot-
toja kohtuullisina vallitsevissa 

oloissa. Toisen suuren eläkeva-
kuutusyhtiön Varman 3,4 pro-
sentin tuotot ovat hyvin linjassa 
Ilmarisen kanssa.

Sen sijaan Keva kertoi saavut-
taneensa peräti 6 prosentin si-
joitustuotot. Myös Keva julkaisi 
osavuosikatsauksensa torstai-
na. Varma julkisti tuloksensa 
jo tiistaina.
Ilmarisen salkussa painottu-
vat suomalaiset pörssiosakkeet, 
joiden kehitys on ollut heikkoa 
verrattuna suuremmissa eu-
rooppalaisissa ja amerikkalai-

sissa pörsseissä noteerattuihin 
osakkeisiin.

Ilmarisen varatoimitusjohta-
ja Timo Ritakallio kertoo, että 
yhtiö on muuttamassa paino-
tuksiaan.

–�Haemme tuottoja entistä 
enemmän kehittyviltä markki-
noilta, joilta voi odottaa perin-
teisiä markkinoita korkeampia 
tuottoja, sijoituksista vastaava 
Ritakallio sanoo.

Hänen mukaansa tämä si-
sältää myös sen, että sijoitus-
kohteiksi valitaan kehittyvillä 

markkinoilla toimivia ulkomai-
sia yrityksiä. Suomesta tämmöi-
siä yrityksiä ovat muun muassa 
Kone ja Wärtsilä.

Euroopan korkomarkkinoil-
la huomio on kiinnittynyt ete-
läisen Euroopan kriisimaiden 
valtionlainojen korkoihin, jotka 
ovat nousseet kestämättömälle 
tasolle. Ilmarinen on Ritakallion 
mukaan vetäytynyt Espanjan ja 
Italian korkomarkkinoilta.

Espanjassa maan omat pan-
kit ovat ostaneet valtionlainoja 
Euroopan keskuspankin (EKP) 
rahoitusoperaatioiden turvin.

Ritakallio pohtii, mihin täl-
lainen rahan painaminen joh-
taa. EKP on painanut ohjaus-
korkonsa ennätyksellisen alas, 
mutta infl aatio ei ole toistaiseksi 
lähtenyt käyntiin.

Hän muistuttaa kuitenkin, 
että euroalueen infl aatio on yli 
EKP:n kahden prosentin tavoit-
teen.

Eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuotot 
kasvaneet vuoden takaisesta

STT

Eläke-Fennia
Eläke-Tapiola

Etera
Ilmarinen

3,6 %
3,7 %
5,9 %
3,3 %

0,4 %
0,2 %
0,5 %
0,1 %

Eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuotot 

Keva
Valtion Eläkerahasto

Varma 
Veritas

6,0 %
4,8 %
3,4 %
3,7 %

0,5 %
–0,7 %

1,3 %
0,0 %

2012tammi-kesäkuu 2011 2012 2011

”
Ilmarinen 
muuttaa paino-

tuksiaan ja hakee 
tuottoja entistä 
enemmän kehitty-
viltä markkinoilta.

KYSELYTUTKIMUS

Suomalaisyrityksistä vain 
joka kolmannessa on va-
rauduttu sosiaalisen me-
dian kriiseihin. Yli puo-
let yritysjohtajista pitää 
kuitenkin todennäköise-
nä, että sosiaalisen medi-
an kautta leviävät huhut 
vahingoittavat yrityksen 
mainetta.

Huhuja pidetään suu-
rempina uhkina kuin tyy-
tymättömiä asiakkaita.

Tiedot selviävät If Va-
hinkovakuutusyhtiön 
teettämästä kyselytutki-
muksesta, johon haasta-
teltiin 400:aa pörssiyh-
tiön edustajaa Pohjois-
maissa. Suomessa kyse-
lyyn vastasi 100 yritystä.

Ruotsissa ja Norjassa 
varautuminen sosiaali-
sen median kriiseihin 
on huomattavasti ylei-
sempää.

Yritykset eivät 
ole varautuneet 
some-kriiseihin

Kotimaisuus yhä 
valttia ruoassa
ESS, STT

Suomessa myydyissä elintar-
vikkeissa kolme neljäsosaa on 
kotimaista ja yksi neljäsosa 
ulkomaista alkuperää, selviää 
Maa- ja Elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen MTT:n 
tutkimuksesta.

Elintarvikkeiden kotimai-
suusastetta ja ruokaketjun 
tuontiriippuvuutta on sel-
vitetty ensimmäistä kertaa. 
Tutkimuksessa käytiin läpi 
alkutuotannon, elintarvike-
teollisuuden, kaupan ja ra-
vitsemispalveluiden tuontia 
vuosina 2003–2008.

Vuonna 2008 elintarvik-
keiden kotimaisuusaste oli 
75 prosenttia.

–�Kotimaisuusastetta voi 
pitää varsin korkeana, ar-
vioi vanhempi tutkija Marja 
Knuuttila MTT:stä.

Hän kuitenkin täsmentää, 
että täysin kotimaisia elintar-
vikkeita ei ole, koska niiden 
valmistus vaatii aina myös 
esimerkiksi energian ja ke-

mikaalien tuontia.
Tuonnin osuus nousi vii-

dessä vuodessa 5,5 prosent-
tiyksikköä, 19,7 prosentista 
25,2 prosenttiin. Suurin nou-
su tapahtui vuosina 2007–
2008, jolloin elintarvikkei-
den, energian ja lannoittei-
den hinnat nousivat voimak-
kaasti.

Kuluttajat ostavat mielel-
lään kotimaista, mutta koti-
maisuusasteen pysyminen 
korkealla ei ole itsestäänsel-
vyys. Näin arvioi Elintarvike-
teollisuuden etujärjestö ETL.

–�Jos jokainen suomalainen 
ostaa kuukaudessa yhdellä 
eurolla enemmän kotimaisia 
elintarvikkeita, maahamme 
syntyy 1�500 uutta työpaik-
kaa vuodeksi, ETL:n toimi-
tusjohtaja Heikki Juutinen 
havainnollistaa tiedotteessa.

ETL pitää tärkeänä, että 
tärkeissä tuotantosuunnis-
sa, liha-, vilja- ja meijerite-
ollisuudessa, tuonti oli kes-
kimääräistä vähäisempää.

Keskisuomalaisen 
tulos putosi
ESS

Keskisuomalainen Oyj:n tu-
los ennen veroja putosi tam-
mi–kesäkuussa kolmannek-
sella viime vuodesta. Jyväs-
kyläläisen mediayhtiön liike-
vaihto puolestaan laski kol-
misen prosenttia.

Tulokseen vaikutti yhtiön 
mukaan heikentynyt mark-
kinatilanne ja kustannusta-
son nousu. Liikevaihdon las-
kua yhtiö selittää euroalueen 
epävakaudesta johtuvalla 
mainosmarkkinoiden hyy-
tymisellä.

Hyytymistä on Keskisuo-
malaisen mukaan ollut myös 
levikkimyynnissä, mutta 
toimitusjohtaja Vesa-Pekka 
Kangaskorven mukaan levi-
kin lasku ei ole kuitenkaan 
”merkittävästi kiihtynyt”. 
Uusien digitaalisten tuot-
teiden ansiosta kokonaista-
voittavuus on Kangaskorven 
mukaan jopa noussut.

–�Haasteena säilyy ansain-

nan rakentaminen näiden 
uusien tuotteiden ympäril-
le, Kangaskorpi toteaa osa-
vuosikatsauksessa.

Loppuvuoden osalta yhtiö 
uskoo liikevaihdon hieman 
heikkenevän, mutta tulok-
sen pysyvän ”hyvällä tasolla”. 
Taloustilanteen kehittyminen 
ja lehtien arvonlisäveron vai-
kutuksia on kuitenkin yhti-
ön mukaan vaikea ennustaa. 
Mainonnan ja levikin osalta 
yhtiö odottaa lievästi laske-
van trendin jatkuvan.

Gallup Adexin mukaan 
mediamainonta on laskenut 
tammi–kesäkuussa kolme 
prosenttia viime vuodesta. 
Sanomalehtimainonta laski 
kahdeksan prosenttia. Las-
kua selittää osin viime vuo-
den eduskuntavaaleihin liit-
tynyt mainonta.

Keskisuomalainen osti ke-
säkuussa viidenneksen Ete-
lä-Suomen Sanomia kustan-
tavan Esan Kirjapaino Oy:n 
osakkeista.

Torstain osavuosikatsaukset

Tammi-kesäkuu
Liikevaihto, Me

2012 2011

Tulos ennen
veroja, Me

2012 2011 2012 2011

Tulos,
e/osake

GeoSentric
Keskisuomalainen

–4,74
13,2

0,05
55,4

–0,00
0,93

0
53,8

0,59
8,9

–0,00
0,67

STT

Anttila aloittaa 
yt-neuvottelut

EURIBOR 12 KK MUUTOS

0,84  –0,01
OMX HELSINKI MUUTOS

5394 +0,79%
EURO/DOLLARI MUUTOS 

1,26 +0,00

MEDIA

Maksullisten nettiartikkelien 
määrä lisääntyy suomalaisleh-
dissä pikkuhiljaa.

Helsingin Sanomat kertoi 
torstaina rajoittavansa ilmai-
sen sisällön määrää verkkosi-
vuillaan loppuvuoden aikana. 
Kauppalehti otti vastaavan mal-
lin käyttöön keväällä.

Helsingin Sanomissa ilmais-
ten juttujen määrä sekä mak-
sullisen sisällön hinnoittelu 

ovat vielä auki. Vastaavan pää-
toimittajan Mikael Pentikäisen 
mukaan lukijat ovat selvitysten 
perusteella aiempaa valmiimpia 
maksamaan laadukkaasta sisäl-
löstä myös verkossa.

Sanomalehtien liitto ennakoi, 
että maksulliset nettijutut yleis-
tyvät vähitellen muissakin sano-
malehdissä. Keskisuomalainen 
on jo väliaikaisesti kokeillut käy-
täntöä, ja Hämeen Sanomissa-

kin on asiasta kokemusta.
Liittojohtaja Jukka Holmberg 

pitää kehitystä ymmärrettävä-
nä, sillä sanomalehtien tulois-
ta puolet tulee lukijoilta tilaus-
maksuina.

–�Toiminta on siirtynyt verk-
koon hitaammin kuin yleensä 
uskotaan, mutta pidemmän 
päälle ei toimi niin, että verkossa 
jaetaan sisältöä suuressa mää-
rin ilmaiseksi, Holmberg sanoo.

Maksulliset verkkojutut lisääntyvät
TAVARATALO

Lahden Renkomäessä tavarata-
loa pitävän J. Kärkkäinen Oy:n 
luottoluokitus nousi AA-luok-
kaan. Luokituksen teki Soli-
ditet.

Suomalaisyrityksistä 14 pro-
senttia kuuluu Kärkkäisen 
mukaan kahteen korkeimpaan 
luottoluokkaan AAA tai AA.

Joitakin vuosia sitten Kärk-

käinen oli kovissa vaikeuksis-
sa, mutta se pääsi yrityssanee-
raukseen.

–�Nyt menee hyvin. Jatkam-
me nyt tällä mallilla, toimitus-
johtaja Juha Kärkkäinen sa-
noo.

Kärkkäisen kotipaikka on 
Ylivieskassa. Lahdessa yhtiö 
työllistää reilut sata ihmistä.

Soliditet nosti Kärkkäisen 
luottoluokitusta

STT

Kesko-konserniin kuuluva 
Anttila-tavarataloketju aloit-
taa yt-neuvottelut ensi maa-
nantaina.

Henkilöstön vähennystarve 
on noin 60–70 henkilöä, kun 
osa-aikaiset työntekijät las-
ketaan mukaan. Yt-neuvot-
telut liittyvät organisaatiouu-
distukseen, jonka avulla ta-
voitellaan lisää kilpailukykyä.

Anttilan toimitusjohtajan 
Ari Akselin mukaan kaikki-
en yt-neuvottelujen piirissä 
olevien työntekijöiden osal-
ta selvitetään mahdollisuus 
siirtyä konsernissa muihin 
tehtäviin.

Anttila-tavarataloja on 30 
eri puolilla Suomea, myös 
Lahdessa. Niissä työskente-
lee yhteensä 950 henkilöä.

Asiasta kertoi ensimmäi-
senä Yle.


