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Franchising on yritysmaailmas-
ta tuttu termi. 

Se tarkoittaa, että yrityksellä 
on oikeus käyttää korvausta 
vastaan toisen yrityksen nimeä 
ja markkinoida sen palveluja ja 
tuotteita.

Mutta mitä on ranchising?
Kyse on maatalouden franchi-

sing-toiminnasta, jota Hyvätuu-
li-yhteistyössä mukana olevat 
isännät Esko Rissanen, Matti 
Kauhanen ja Arto Pohjolainen 
markkinoivat.

”Tarjoamme mallia viljeli-
jöille, jotka haluavat parantaa 
tilansa kannattavuutta muuten 
kuin investoimalla rankasti tai 
laajentamalla. Tämä saattaa so-
pia myös heille, jotka miettivät 
tuotantosuunnan tai alan vaih-
toa”, Rissanen kertoo. 

Isäntien mukaan Hyvätuuli-
yrittäjyys tarjoaa kilpailuky-
kyiset tuotteet ja valmiin yh-
teistyökonseptin, jonka avulla 
pääsee kiinni rennompaan 
elämään maalla.

Konseptin markkinointi aloi-
tettiin kesällä. Yhtään Hyvätuu-
li-franchising sopimusta ei ole 
vielä solmittu, mutta isännät 
uskovat ideansa saavan tuulta 
siipiensä alle.

Nykyinen taloudellinen tilan-
ne saa monet tuottajat mietti-
mään toimintansa vaihtoehtoja. 
Hyvätuuli on yksi niistä, isännät 
kertovat.

Pieksämäen Jäppilässä toi-
miva Hyvätuuli Highland tuot-
taa suoramyyntiin ylämaankar-
janlihaa.

Roduksi on valittu ylämaan-
karja, koska se tyytyy vähään. 
Naudat elävät koko elämänsä 
ulkona ja tarvitsevat lisärehua 
ainoastaan talvella
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Mitä on 
ranchising?

Hyvätuuli Hihglandin neuvot:
Sopikaa asiat kirjallisesti. 
Se ei ole epäluottamuslause, 
vaan yhteisen muistin jatke.
Asettakaa yhteistyölle 
konkreettinen ja mitattava 
tavoite. Yhteinen tavoite 
tekee toiminnan kehittämisen 
helpoksi. 
Kun ehdotus tukee 
tavoitetta, se toteutetaan. 
Jos ei, se hylätään.

Mitä ainakin 
kannattaa sopia

YhteiStYötä 
pohtiville

Nykyinen yhteistyömuoto takaa meille lomaoikeuden ja myelin.
Yrittäjä MAtti KAuhAnen, hYvätuuli highlAnd

PIEKSÄMÄKI (MT)
Kirjallinen sopimus, selkeä ta-
voite ja samanhenkiset ihmiset 
tekemässä yhdessä töitä. Niistä 
syntyy kannattava yhteistyö, 
kuten pieksämäkeläinen Hy-
vätuuli Highland osoittaa.

Kyseessä on kolmen jäppi-
läläisen luomutilan yhteinen 
markkinointiväylä tilojen tuot-
tamalle ylämaankarjan lihalle. 

Hyvätuuli hoitaa karjan kas-
vatuksen ja lihan myynnin. Väli-
vaiheet ostetaan ulkopuolisilta. 

”Hyvätuuli-yhteistyön pe-
riaate on vastuun vuorottelu”, 
kiteyttää Esko Rissanen. Ku-
kin tila on vuorollaan viikon 
vastuussa eläinten ruokinnasta 
ja hoidosta.

Yhdessä tehdään, kun käsi-
pareja ja kuskeja tarvitaan 
enemmän, kuten keväällä poiki-
misten ja kevättöiden ja syksyllä 
sadonkorjuun aikaan.

Vastuuviikkojen lisäksi kukin 
isäntä vastaa tietystä toiminnan 
osa-alueesta. Rissasen vastuul-
la on Hyvätuuli-tilamyymälän 
pyörittäminen.

Matti Kauhanen huolehtii, 
että naudat menevät ajallaan 
teuraaksi sekä siihen liittyvästä 
paperisodasta. Arto Pohjolai-
nen vastaa suhteista urakoitsi-
joihin sekä rehujen ostamisesta.

Viisivuotinen sopimus  
ei sido liikaa
Rissanen ja Kauhanen allekir-
joittivat ensimmäisen yhteis-
työsopimuksen 2001. Pohjolai-
nen tuli mukaan 2008.

Sopimus on voimassa viisi 
vuotta kerrallaan eli yhden tu-
kikauden ajan. 

Paperilla on määritelty ta-
voitteet, joita kohti yhteistyötä 
tekemällä mennään. 

Niitä ovat riittävä vapaa-
aika, toiminnan kannattavuus 
ja olemassa olevien resurssien 
käyttäminen mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Eri työvaiheet on hinnoiteltu 
ja sen jälkeen ne on jaettu. Esi-
merkiksi yksi karjanhoitoviikko 
on 500 euron arvoinen.

Tuotot, kulut ja riskit jaetaan 
tasan kolmeen osaan. Samoin 
yhteistyön aikana hankituista 
koneista kukin isäntä omistaa 
yhden kolmasosan.

Sopimukseen on kirjattu se-
kin, miten toimitaan, jos joku 
kolmesta menettää työkykynsä. 
Myös kuolemaan on varaudut-
tu. Pääperiaate on, että kaksi 
jäljelle jäänyttä hoitavaa asiat 
sopimuskauden loppuun. 

”Emme halua sitoa omia 
tai perikunnan käsiä”, kuuluu 
miesten perustelu.

Samasta syystä miehet eivät 
ole halunneet perustaa virallista 
yhtiötä. 

Osakeyhtiö ei olisi meidän 
kannaltamme yhtään selkeämpi, 
Kauhanen selittää.  ”Nykyinen 
yhteistyömuoto takaa meille 
lomaoikeuden ja myelin.”

Kukin omistaa 
karjansa ja peltonsa
Kukin Hyvätuulen osakas omis-
taa 15 emolehmää sekä niiden 
vasikat. Eläimiä hoidetaan 

yhtenä laumana, joka jaetaan 
useampaan ryhmään laidunta-
maan. 

Kukin tila omistaa peltonsa 
ja vuokraa lisämaita omaan 
lukuunsa. Tilojen pelloille laa-
ditaan ensin yhteinen viljely- ja 
laidunnussuunnitelma. Sitä 
justeerataan tarpeen mukaan 
muun muassa kunkin tilan tu-
kiehtojen täyttymistä silmällä 
pitäen.

Tällä hetkellä Hyvätuuli-yh-
teistyö viljelee noin 170 hehtaa-
ria. Laitumien ja nurmen lisäksi 
mukana on vehnää ja kauraa. 

Tilat jättävät oman tukihake-
muksen ja veroilmoituksen.

Lihan myynnin  
kannatettava
Kannattavuus on alusta alkaen 
laskettu suoramyynnin varaan, 
Rissanen painottaa. Periaate 
on, että mahdollisimman pie-
nellä määrällä eläimiä ja lihaa 
saavutetaan haluttu tavoite.

Vuodesta 2004 kaikki liha 
on myyty suoraan asiakkaille 
ilman välikäsiä. Kaksi vuotta 
sitten päätettiin perustaa myy-
mälä. 

Sopiva paikka löytyi Rissasen 
kotitilan Nurkkalan pihapiiris-
tä, jossa sijaitseva vanha navet-
ta remontoitiin.

Rissanen omistaa navetan ja 
vastaa sen kiinteistä kuluista. 
Sisällä oleva irtaimisto omiste-
taan kolmeen mieheen.

Kaikki liha myydään kulut-
tajapakattuna, puolikkaita ja 
neljännesruhoja ei ole tarjolla. 

”Näin saamme paremman 
katteen. Suuntaus näyttää ole-
van, että asiakkaat haluavat yhä 
valmiimpaa. Patalihankin pi-
täisi olla valmiiksi kuutioitua”, 
Kauhanen kertoo.

Vuodessa myydään 4 000–
5 000 kiloa lihaa. Kaukaisim-
mat asiakkaat tulevat noin 
sadan kilometrin päästä.
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Kari Salonen

Hyväntuulista vastuun vuorottelua

Hyvätuuli Highlandin tuottama ylämaankarjan liha myydään suoraan asiakkaille, kertovat 
isännät Arto Pohjolainen (vas), Matti Kauhanen ja Esko Rissanen.

Ylämaankarjan naudat pärjäävät ulkona läpi vuoden, kertoo Esko Rissanen.

Kyltti opastaa 
Hyvätuuli Highlandin 
myymälään ja tilalle.

Tämä 
saattaa 

sopia myös heille, 
jotka miettivät 
tuotantosuunnan 
tai alan vaihtoa.«
eSKo riSSAnen
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Viljojen ostohintoja euroa/tonni, alv 0 % 
Osa hinnoista päivän hintoja, osa viikkohintoja

↓Hinta noussut      pysynyt ennallaan        laskenut      viikon takaisesta.
4) Barke,Tipple.
5) Sako vähintään 60.
6) Sako vähintään 80, hlp 71.

1) Sako vähintään 180.
2) Hinnasta vähennetään välityspalkkio.
3) Valkuainen vähintään 12 %.

242 euroa, jos valk. väh. 14 %. Hintatiedot ostajilta

� Vehnä
Agrimarket 234–235
Avena 235
Fazer 1) 238
Helsingin Mylly 230–237
Kesko 222–228
(valk. väh. 12,0 %) 2) 

Kinnusen Mylly  235
Myllyn Paras 227
Raisio (sakol. 180–219) 224
(sakoluku 220–) 232–236
Y-maatalous 3) 230
Viking Malt (Amaretto) 220

� Luomuvehnä
Agrimarket 340
Fazer (valk. väh. 12 %) 340
Raisio 340

� Rehuvehnä
Agrimarket 219–220
A-Rehu 215–220
Avena 220
Kesko 2) 207–222
Kinnusen Mylly  215
Raisio 214–222
Y-maatalous 220

� Luomurehuvehnä
Agrimarket 275
Raisio 270

� Rehuohra
Agrimarket 197–205
Altia 207
A-Rehu 205–207
Avena 190–203
Genencor International
    - entsymiohra 205
Kesko 2) 190–205
Kinnusen Mylly 215–220
Raisio 210–220
Y-maatalous 200

� Mallasohra
Agrimarket 4) 219
Avena 210
Raisio 220–222
SGC (Prestige) 210
Viking Malt 218
(mallas- ja entsyymiohra)

� Luomumallasohra
Raisio 400
Viking Malt 399

Luomuohra
Agrimarket 295
Kinnusen Mylly  305
Raisio 295

� Suurimo-ohra
Raisio 220

� Rehukaura
Agrimarket 185
–vienti 190–196
A-Rehu 185
Avena 181–193
Kesko 2) 178–188
Kinnusen Mylly 187
Raisio 180–188
Y-maatalous 195

� Suurimokaura
Helsingin Mylly 200
Myllyn Paras 205
Raisio 196–204

� Luomukaura
Agrimarket 285
Avena 255
Helsingin Mylly 270
Kesko 2)  285
Raisio 285

� Luomurehukaura
Agrimarket 255
Kinnusen Mylly 260
Raisio 260

� Ruis
Agrimarket 225
Avena 220–225
Fazer 5) 227
Kinnusen Mylly 6) 232
Myllyn Paras 230
Raisio 227

� Luomuruis
Agrimarket 385
Fazer 405
Helsingin Mylly 380
Kinnusen Mylly 400
Raisio 360

� Kevätrypsi ja -rapsi
Avena 466–474
Raisio 465–474

� Luomurypsi ja -rapsi
Raisio 650

� Härkäpapu
Agrimarket 250
Raisio 260

� Luomuhärkäpapu
Agrimarket 370
Kinnusen Mylly 375
Raisio 370

� Rehuherne
Agrimarket 220
Raisio 230

� Luomurehuherne
Agrimarket 370
Raisio 370
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Vilja-alan yhteistyöryhmä 
teettää parhaillaan jokasyk-
syistä viljelijäkyselyään vilja- ja 
öljykasvien sadon määrästä ja 
laadusta sekä tuottajien myyn-
tiaikomuksista.

Tänä syksynä kyselyn tuot-
tama tieto on erityisen tarpeen, 
koska hehtaarisadot, laadut ja 
puimatta jäävät alat vaihtelevat 
valtavasti eri puolilla Suomea. 
VYR toivookin, että kyselyyn 
osallistutaan aktiivisesti.

Kyselyn tekee Suomen Gallup 
Elintarviketieto ja siihen haas-
tatellaan noin 500 viljelijää.Tu-
lokset julkaistaan marraskuun 
alussa osoitteessa www.vyr.fi.

Suomen viljamarkkinoilla ei 
tuoreiden hintanoteerausten 
perusteella tapahdu mitään 
mullistavaa. Raisio nosti valku-
aiskasvien hintojaan viime vii-
kosta, ja joitakin nousuja näkyy 
myös viljanoteerauksissa.

MT

vYr selvittää 
markkinatilannetta

Noin 4 500 puutarhayritystä saa 
loka–marraskuun vaihteessa 
Tiken puutarhatutkimukseen 
liittyvän kirjeen. Kyselyyn voi 
vastata verkossa tai puhelimit-
se. Kyselyn ajankohta on tänä 
vuonna aiempaa myöhäisempi.

Kirjeessä on mukana verkko-
palvelussa vastaamiseen tarvit-
tavat käyttäjätunnus ja salasana. 
Palvelussa yrityksen tiedot ovat 
jo osittain esitäytettyjä, esimer-
kiksi viljelypinta-alat on saatu 
maataloushallinnon tukirekis-
teristä.

Verkkokysely muistuttaa 
ulkoasultaan ja toiminnaltaan 
sähköistä tukihakua. Nettiky-
sely myös huomauttaa puut-
teellisista vastauksista ja estää 
selvästi virheellisen tiedon 
lähettämisen.

Yrityksiin, jotka eivät vastaa 
kyselyyn verkossa marraskuun 
loppuun mennessä, otetaan yh-
teyttä puhelimitse joulu–tam-
mikuussa.

Puutarhatilastoja on kerätty 
jo viisi vuotta sähköisesti. Verk-
kovastaajien määrä on kasvanut 
tasaisesti. Viime vuonna 32 
prosenttia puutarhayrittäjistä 
ilmoitti tietonsa verkossa.

Puutarhatilastot 2012 julkais-
taan maaliskuussa 2013.

MT

puutarha-
tutkimuksen 
tiedonkeruu 
käynnistyy

Virolaiset valkosipulin kas-
vattajat iloitsevat, että omassa 
maassa kasvatettua valkosipulia 
saa lopulta myös suurien mar-
ketketjujen hyllyistä kiinalaisen 
valkosipulin rinnalta. 

Maaleht-sanomalehti uuti-
soi, että valkosipulin kasvatus 
Virossa on lähtenyt parin viime 
vuoden aikana roimaan kas-
vuun. Marketeissa virolaisen 
valkosipulin hinta on noin kaksi 
kertaa ulkomailta tuotua kor-
keampi, mutta kysyntää riittää 
silti. 

Maalehden mukaan virolais-
kasvattajat ovat kehittäneet uu-
sia kylvötekniikoita, jotka mah-
dollistavat suuremmat sadot. 
Yhtä istutettua valkosipulikiloa 
kohden viljelijät tavoittelevat 
viiden kilon satoa. 

Valkosipulisadon istuttami-
seen ja korjuuseen virolaisvil-
jelijät käyttävät lehden mukaan 
edelleen eniten perunankylvö-
koneita ja multaimia. 

SILJA HURSKAINEN

virolaisen 
valkosipulin 
myynti kasvaa

PALMSE-perävaunut Agrimarketeista kautta maan. 
www.agrimarket.fi

Palmse D1300  
-maansiirtovaunu

Hintoihin lisätään toimituskulut.

• Kantavuus 13 t
•  Tilavuus 7,5 m3 / 15 m3 korokelaitakasetilla
• 500/50R17 vyörenkaat
• 8-pulttiset navat, jarrut kahdessa pyörässä
•  Kamiperälaita, saranoitu, sivulle käännettävä  
– mahdollistaa pitkän tavaran ja koneiden  
kuljetuksen

SYYS- 
KAMPANJA

8 940,-
ALV 0%

Lisävarusteena korokelaidat.


