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Maatalouden kannattavuuskriisi on 

syventynyt talouskriisiksi syksystä 2021 alkaen

• Elintarvikemarkkinoilla jatkunut edelleen vaikea tilanne:

• Tilanne ollut vaikea jo vuodesta 2014; 

• Krimin valtaus 2014 – pakotteet – viennin romahtaminen - halpuuttaminen

• Kaupan ylivalta ja kilpailutilanne => kahdella kaupparyhmällä selvä määräävä 

markkina-asema; kun ostajia on vain muutama, kilpailu markkinoilla käydään 

hinnalla (=halpuuttaminen)

• Hinnalla kilpailtaessa ketjun alkupäässä oleva maatalous ei saa enää 

kustannuksia kattavaa hintaa markkinoilta

• Maailmanmarkkinoilla olevat bulkkierät muodostavat vertailuhinnan, vaikka 

Suomessa ei sellainen tuotanto olisi laillista (tuotantotavat, ympäristö)



Talouskriisiä on yritetty ratkoa jo pitkään …. 

• Ollut useita työryhmiä ja selvityksiä / selvitysmiehiä 

• Selvitysmies Karhinen – ”miten saada 500 milj.euroa lisää tuottajalle”

• Kauppa jatkaa edelleen ”halpuuttamista” – eikä edes huoltovarmuuskeskustelu 

tms ole vaikuttanut kaupan toimintaan millään tavalla

• Ollut paljon lainsäädännöllisiä toimia markkinoiden korjaamiseksi :

• Direktiivi epäreiluista kauppatavoista (UTP)

• Kansallinen ruokamarkkinalainsäädäntö ja ruokamarkkinavaltuutettu

• Alkuperämerkinnät uuteen uskoon kaupoissa ja ravintoloissa 

• Viimeisin muutos:  myös ravintoloissa ilmoitettava lihan alkuperämaa

• Tuottajaorganisaatiot mahdollista ottaa käyttöön kaikilla sektoreilla  

• Sallii yhteistyötä tietyissä rajoissa (vrt. kilpailulaki, joka kieltää)

• Valtioneuvoston periaatepäätös julkisista hankinnoista



Kaupan osuus vs. tuottajien osuus
Maatalous (tuottajien osuus ketjusta):

Markkinoilta 2,4 mrd e   = 1,20 e/hlö/pv

+ tuet 1,8 mrd e = yht 4,2 mrd e

Yrittäjätulo 2010 = 1000 milj e

2020 =   500 milj e

2022 =   200 milj e ????

Tarvitaan markkinoilta lisää 

alkutuottajalle 1000 milj e = 0,50e/hlö/pv

Päivittäistavarakauppa: 

Kuluttajilta 14 mrd e = 7 e/hlö/pv

Eli noin 2550 e/hlö/vuosi; 

Tästä tuottajan osuus 440 e  (1,2 e/hlö/pv)
(Ruokaketju ravintolat mukaan lukien 25 mrd e)

KAUPPA TEKEE ENNÄTYSTULOSTA



Talouskriisiin haettu ratkaisuja myös viennistä :

• Parempien markkinahintojen saaminen viennistä ?  :

• Elintarvikeyritykset ponnistelleet mm. Kiinan viennin avaamiseksi

• Valtio mukana vientiponnisteluissa;  mm. ministeridelegaatiot

• MTK:n satsaus osallistumiseen Grûne Wocheen Saksassa

• Suomalaisia elintarvikkeita myös ensimmäistä kertaa näyttävästi esille 

saksalaisiin laatutavarataloihin

• Suomen elintarvikkeiden kilpailuvalttina 

• Elintarvikkeiden turvallisuus ja korkea laatu

• Maaperän ja ilman puhtaus

• Riittoisat ja puhtaat vesivarat



Maatalouden talouskriisi nyt (2021-2022)

• Huono sato syksyllä 2021

• Lannoitteiden, energian ja rehujen raju hinnannousu syksystä 2021 alk

• Kauppa kyykyttää edelleen teollisuutta - hinnat eivät nouse riittävästi

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 – nostaa panoshintoja

• Yleinen mielipide maatalouden puolella

• Poliittiset päättäjät hyvin tietoisia tilanteesta 

• Kevään 2022 tilanteessa maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät ole 

nousseet riittävästi – erityisesti kotieläntuotteissa tilanne on kriittinen. 

Teollisuus ja kauppa käyvät hintaneuvotteluja. Suurin uhka maamme 

huoltovarmuudelle on maatilojen heikko taloustilanne.  

• Keskittyneen kaupan on muutettava toimintaansa ja tarvittaessa 

lainsäätäjän on korjattava elintarvikemarkkinoiden epätasapaino. 





Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan 

• Huoltovarmuus

• Energian hinta

• Turpeen tarkastelu vielä uudestaan

• Venäjän tuontihakkeen korvaus

• Lannoitteet

• Kausityövoima

• Mitä pakotteet / vastapakotteet vaikuttavat ?

• ERIKOISTA:  KAUPPA TOIMII EDELLEEN IKÄÄN KUIN 

MIKÄÄN EI UHKAISI KAUPAN HALPUUTTAMISSTRATEGIAA



Huoltovarmuuspaketti
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Kriisitukipaketti, komissio

• EU:n sallimat kolme tukityyppiä kriisitukipaketissa
– De minimis tuen korotus väliaikaisesti 35 000 euroon

– Maksuvalmiuden turvaaminen valtion takauksilla ja tuetuilla lainoilla

– Tuki korkeiden energian hintojen kompensoimiseen
• Ei saa ylittää 30 % kustannuksista

• Ei sisällä öljyä

• Koko EU:n kriisitukipaketti 500 milj. euroa
– Suomen osuus vajaa 7 milj. euroa

– Voi täydentää +200 % kansallisella rahoituksella

– Perusteena oltava mm. ruokaturvaa ja ympäristöasioita 

– Oltava maksettuna syyskuun loppuun mennessä
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Kriisitoimenpiteiden välineet

• Hallituksen 300 milj. euron huoltovarmuusraha

• EU:n kriisivarauksesta 6,8 milj. eur. + 200 % kansallista rahaa = 
20 milj.
– Maksettava syyskuun loppuun menneessä

– Ilmasto- ja ympäristötavoite

• EU:n tiedonanto Ukrainan sodasta ja ruokaturvasta 
– Sodan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

– 35.000 euron tukikatto

– Ei suoraan eläinten tai hehtaarien perusteella
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Pääperiaatteet huoltovarmuuspaketissa

Kolme kokonaisuutta:

1. Nopeat, erityisesti tilojen maksuvalmiutta parantavat 
tukitoimet

2. Ruuantuotantoa ja sen kriisinsietokykyä pidemmällä 
aikavälillä vahvistavat toimet

3. Markkinoiden toimivuuden kestävä tehostaminen

Mahdollisimman nopea ja sujuva tukivälineiden 
toimeenpano aktiiviseen ruuantuotantoon vahvasti 
painottuen
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Nopeat toimenpiteet (1)

• Maatalouden energiaveron palautuksen kertaluonteinen 
korotus (45 milj.)
– perustuu vuoden 2021 käyttömääriin

– maksetaan arviolta heinäkuussa 2022

• Luonnonhaittakorvausten (LHK) lisärahoitus (120 milj.)
– perusosan korotuksena, lisärahoitus 55 €/ha 

– maksetaan lokakuussa 2022

– Kotieläintilojen osuus lisärahoituksesta noin 40 % ja 
kasvinviljelytilojen osuus noin 60 %
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Nopeat toimenpiteet (2)

• Sika- ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden lisätuki 
(42 milj.)
– Etelä-Suomen tuottajille lähtökohtana on hyödyntää uutta EU-

kriisitukivälinettä, muualla maassa tarkoituksena käyttää 
kansallista pohjoista tukea

– Maksetaan arviolta syyskuussa 2022

– Lisätuki sektoreille, joilla akuutti kustannuskriisi on erityisen 
vaikea ja joilla muita tukimahdollisuuksia on hyvin rajoitetusti 

– Nyt päätetyn paketin lisäksi vuoden 2022 kansallisia tukia 
maksetaan näille sektoreille huhtikuussa etupainotteisesti
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Nopeat toimenpiteet (3)

• Porotalouden ja kalatalouden lisärahoitus (6 milj.)

– Porotalouden pohjoista tukea vuodelta 2022 täydennetään 
miljoonalla eurolla

– Kalatalouden kohonneiden tuotantokustannusten ja 
kansainvälisten markkinahäiriöiden vaikutusten 
kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta 
parantaviin toimenpiteisiin kohdennetaan yhteensä viisi 
miljoonaa euroa
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Pitkän aikavälin toimenpiteet

• Investointituki 28 miljoonaa euroa vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja 
muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja muutoksiin

• Investointituki muun muassa biokaasumädätteiden kehittyneille 
käsittelytekniikoille 14,5 miljoonaa euroa

• Ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantaminen ravinteita 
kierrättämällä: 

– Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman lisärahoitukseen 9 miljoonaa euroa

– Investointituki mm. ravinteiden talteenoton kehittyneisiin teknologioihin ja niihin 
liittyviin kone-, laite-, rakennus- ja laitosinvestointeihin 25 miljoonaa euroa

• Maksuvalmiuslainojen valtiontakausten lisääminen (Makeran
pääomitus 7 miljoona euroa)

• Kosteikkoviljelyyn 30 miljoonaa euroa

• Ruokaviraston tietojärjestelmiin 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2022–
2023
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CAP 2027, valmistelutilanne

kevät 2022



EU:n maatalouspolitiikan uudistus aikataulu

Vaikuttaa CAP-valmisteluun ja maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin: 

- EU:n Green Deal –ohjelma   (F2F ja BD) 

- EU:n Korona-elvytyspaketti (uudistuva kasvu) - elvytysrahastosta varoja maaseudun kehittämiseen (pilari II)

2014-2020 2021-2022 2023-2027

Nykyinen ohjelmakausi
Siirtymä-

kausi
Uusi ohjelmakausi

Uuden ohjelmakauden valmistelu

Nykyisen ohjelmakauden EU-rahoitusraami 

2014-2020
Uuden ohjelmakauden EU-rahoitusraami 

2021-2027

Korona-elvytyspaketti

- Tulotuet - investointituet

- Suorat tuet – maaseutuohjelma – kansalliset tuet

- MAKERA – Maaseutuohjelma - Korkotuki



EU:n maatalouspolitiikan uudistus CAP27

•2015 uusi CAP-valmistelu alkoi, vaikka 2014-2020 ohjelmakausi oli vasta alussa

•2016 CAP-viherryttämisen 2014-20 väliarviointi ja EU-budjetin välitarkastus

•2017 marraskuu Komission tiedonanto uudistuksesta 

•2018 toukokuu Komission budjettiraamiesitys + Komission lakipakettiesitys

•2018 – kevät 2019 EU-parlamentin käsittely;  yli 6000 muutosesitystä, äänestykset

•2019 EU-vaalit -> uusi parlamentti ja uusi Komissio

•2019 marraskuu uusi Komissio aloitti;  antoi heti GREEN DEAL –esityksen

•2020 toukokuu Komission tiedonannot  F2F, BD

•2020 kesäkuu EU trilogit (kolmikanta); syntyi päätös siirtymäkauden asetuksesta

•2020 heinäkuu EU-RAHOITUSRAAMIPÄÄTÖS ja KORONA-TUKIPAKETTI

•2021 kesäkuu EU-TASOLLA POLIITTISET RATKAISUT PÄÄTÖKSEEN 

•2021 kansallisen suunnitelman valmistelu – ESITYS KOMISSIOLLE 22.12.2021

•2021-22 VALMISTELU JATKUU









CAP-uudistus pähkinäkuoressa..
• Ei järisyttäviä muutoksia kokonaisuudessa

– Tukimuodot säilyvät pääosin ennallaan

– Jonkin verran uusia toimenpiteitä ja hieman erilaisia tukitasoja

– Tilakohtaiset erot voivat olla isojakin

• Rahaa on saman verran kuin kuluvalla ohjelmakaudella
– Lisää rahaa johonkin kohtaan tarkoittaa leikkauksia johonkin toiseen kohtaan

• Rahoituksen painopiste tulee muuttumaan nykyisestä
– Lisää rahaa ympäristölle ja ilmastolle, eläinten hyvinvoinnille, luomulle, nuorille 

tuottajille ja maaseudun kehittämiselle

– Vähemmän rahaa suorille tulotuille ja luonnonhaittakorvaukselle

• Tukien parempi kohdentaminen aktiiviseen tuotantoon



Suomi toimitti 22.12.2021 Euroopan komissioon Suomen 

CAP-suunnitelman. Huhtikuussa komissio antoi siihen noin 

200 havaintoa. Komission havaintokirje käynnistää Suomen 

CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelujen viimeisen 

vaiheen, jonka ennakoidaan kestävän kesään saakka.

CAP-suunnitelma: ympäristö- ja ilmasto luku 3.1, 

ehdollisuus 3.10, ekojärjestelmä 5.1, ympäristökorvaus ja 

luomukorvaus 5.3, määritelmät 4.1

https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

Ehdotus Suomen CAP-suunnitelmaksi

https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma


CAP27
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Komission huomiot

CAP-strategiaan



Keskeisiä viestejä ja havaintoja

Maataloustulon ja tuottavuuden kehitys sekä viljelijän asema arvoketjussa jäävät epäselviksi

Viljelijöiden markkina-asema ja yhteistyön (tuottajaorganisaatiot) edistämisen vähyys

Käyttämätön potentiaali
Vienti ja korkean jalostusasteen tuotteet

Tulotukien kohdentaminen on perusteltava paremmin
Selvitettävä tarkemmin tarve jokaisen sektorin osalta

Harkittava lisätoimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden riippuvuuden vähentämiseen  osalta

Esitys ei vielä riittävästi kuvaa riittävästi ympäristöasioiden kohonnutta kunnianhimoa 
Toimenpiteet ja rahoitussuunnitelma

Turvemaat, ravinnekuormitus, biodiversiteetti

• Perusteltava, miksi soidensuojelu nähdään uhkana maatilojen näkökulmasta

Kotieläintuotannon päästöjen vähentäminen

Ehdollisuutta tulee vielä joiltain osin parantaa

Ekojärjestelmän ja ympäristökorvauksen ilmastovaikutuksia tulee selvittää paremmin
Tulisi varmistaa, että riittävä määrä viljelijöitä ei viljele turvemaita
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Keskeisiä viestejä ja havaintoja

Riskienhallintatyökalujen käyttöä tulee vielä harkita

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvä kokonaisuus on kuvatta tarkemmin ml. kansalliset 

toimenpiteet

Korotetun investointituen tarve tulisi määritellä paremmin

Green Dealin numeeriset tavoitteet kansallinen panostus määriteltävä paremmin

Antimikrobiresistenssi, kasvinsuojeluaineet, ravinnehävikki jne.

Ravinnehävikin vähentämisen osalta määriteltävä/esitettävä tavoitteet Itämeren tilan 

parantamiseksi

Samoin tulisi olla toimenpiteitä WPD:n tavoitteiden saavuttamiseksi

EHK:ssa ei tulisi tukea eläinten pitämistä häkeissä

Yksityiskohtaisia havaintoja lähes 200 kpl
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Jatkoaskeleet

Suomi muokkaa ja tarkentaa CAP-strategiaa komission palautteen perusteella

Lisäperusteluita ja –selvityksiä

Toimenpiteiden muutoksia

Aikataulu

Yleiseen osioon vastauskirje kolmen viikon kuluessa

Kesäkuun loppuun mennessä komission tietojärjestelmään toimitetaan korjattu strategiaversio 

Päätös mennee silti Brysselin kesälomakauden jälkeiseen aikaan?

Kansalliset lait eduskunnalle syyskuussa

Toimeenpano vaiheittain vuoden 2023 alusta

EHK ja eläinpalkkiot ensimmäisessä vaiheessa

Pinta-alatuet keväällä
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CAP27
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Uuden ohjelmakauden 

rakenne ja toimenpiteet



Vihreän arkkitehtuurin sisältö



Ehdollisuus, mikä se on? 



Sosiaalinen ehdollisuus



Lakisääteiset hoitovaatimukset (SMR)



Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset (GAEC) 



Ekojärjestelmät (1/4)



Ekojärjestelmä, mikä se on? (2/4) 



Ekojärjestelmä, kansallinen valmistelu (3/4)



Ekojärjestelmät (4/4)



Ympäristökorvaukset – mitä sisältää?



Ympäristösitoumus – tilakohtainen toimenpide



Ympäristösitoumus – lohkokohtaiset toimet



Ympäristösitoumus – lohkokohtaiset toimet



Ympäristösopimukset


