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• Missä ollaan? 
• Maatalouden taloustilanteesta

• Tuotantovolyymien kehityksestä maataloudessa

• Maatalouden rakennekehityksestä ja tilatason strategiavaihtoehdoista

• Maatalouden toimintaympäristön 
muuttumisesta ja tulevaisuuden näkymistä
• Markkinoiden kehitysnäkymät

• Politiikan kehitysnäkymät

Esityksen sisältö



Suomen maatalouden 
taloustilanne



CAP-tuet
567 milj. €

10 %
Luonnonhaittakorvaus ja

ympäristökorvaus
796 milj. €

14%

Kansalliset tuet ja  
investointituet

416milj. €

8%

Muu tuotto
213 milj. €

4%

Kasvihuone- ja
avomaan tuotto
909 milj. €

16%

Kasvinviljelytuotto
976 milj. €

17%

Kotieläintuotto
1 746 milj. €

31%

Kokonaistuotot

yhteensä 5 623 milj. €

Lähde: Luken kannattavuuskirjanpitotulokset

Viljelijätukien osuus 32% 

1 779  milj. €

Maatalouden kokonaistuoton rakenne 
(v. 2017)



Maatalouden yrittäjätulon kehitys 
kokonaistasolla vuosina 2000–2018e

-51%

Lähde: Luke, Taloustohtori, kannattavuuskirjanpitoaineisto 2000-2018e.

-63%

Milj. €



Kannattavuuskerroin 16 €/h tuntipalkka

ja noin 3,5 %:n 

korko omalle 

pääomalle

Lähde: Luke, Taloustohtori, kannattavuuskirjanpitoaineisto 2002-2019e.

Kannattavuuskehitys maatalouden 
eri tuotantosuunnissa 2000-luvulla

Lypsykarjatilat



Kannattavuuskerroin

Sikatilat

16 €/h tuntipalkka

ja noin 3,5 %:n 

korko omalle 

pääomalle

Lähde: Luke, Taloustohtori, kannattavuuskirjanpitoaineisto 2002-2019e.

Kannattavuuskehitys maatalouden 
eri tuotantosuunnissa 2000-luvulla

Naudanlihatilat

Lypsykarjatilat

Viljatilat



Tuotantovolyymien 
kehitys Suomen 
maataloudessa



© Luonnonvarakeskus

1,000 ha

Öljykasvit

Kuivaheinä ja muu nurmi

Vehnä

Kesanto

Muut kasvit

Kaura

Ohra

Säilörehu

Viljelty pinta-ala ja kesanto, yhteensä 2,2 milj. ha vuonna 2019

Lähde:  Luke

Viljellyt pinta-alat Suomessa 
vuosina 1995–2019
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Maidon tuotanto Suomessa 
vuosina 1995–2018

Lähde: Luke

Suomen maa- ja elintarviketalous 2019

2019e

2 305 milj.l
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Lihan ja kananmunien 
tuotanto Suomessa vuosina 
1995–2018

Lähde: Luke

Suomen maa- ja elintarviketalous 2019

milj. kg
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Suomen maatalouden 
rakenteen kehitys



Tilojen lukumääräkehitys vuosina 1995-2018

Muutos

Toteutunut %/vuosi

1995 2000      2010        2018        1995-2018

Lypsykarjatilat 32 715 22 564 11 136 6 850          -6,6%

Nautakarjatilat 9 394      5 206       3 789 3 270 -4,6%

Sikatilat                 6 249      4 303       2 036 1 100          -7,4%

Siipikarjatilat 2 329      1 220          724         530          -6,5%

Kasvinvilj.tilat 42 287 38 113     41 114 33 830 -0,8%

Kaikki tilat         95 562 77 896 62 388 49 500          -2,9%

MAATALOUDEN RAKENNE-
KEHITYS ETENEE VAUHDILLA…

Luke/Jyrki Niemi



…TUOTANTO KESKITTYY

50% Suomen maatiloista tuottaa 82% koko 
maan maataloustuotannosta

suurimmat 20% tiloista tuottavat 55% 
tuotannosta

pienimmät 50% tiloista tuottavat vain noin 
18% tuotannosta, mutta monet näistä 
tiloista harjoittavat maatalouden rinnalla 
muuta yritystoimintaa



Maatilojen lukumäärä 2018 ja ennuste 2030

VUONNA NYT

2000 2018

Lypsykarjatilat 22 564 6 850

Muut nautakarjatilat 5 206 3 270

Sikatilat 4 300 1 100

Siipikarjatilat 1 220 530

Kotieläintilat 33 290 11 750

Kaikki tilat 77 900 49 500

TUOTANNON KESKITTYMINEN & 
RAKENNEMUUTOS JATKUU…

➨ Vuotuinen investointitarve 220-290 milj. euroa

Luke/Jyrki Niemi

ENNUSTE

2030

3 050

2 300

400

250

6 000

35 000



TILATASON STRATEGIAVAIHTOEHDOT

TOIMINNAN JATKAMINEN 
ENNALLAAN
 erityisesti osa-aikaisten sekä iäkkäi-
den viljelijöiden hallussa ja ilman 
potentiaalisia jatkajaa olevat pieneh-
köt tilat.
 tilat, joilla velkarasitus on vähäinen 
ja kannattavuus kohtuullinen, 
saattavat näin toimien pysyä 
pitkäänkin tuotannossa

TILAKOON 
KASVATTAMINEN
 keskeisin keino suomalaisten maa-
tilojen sopeutumisessa kilpailuun. 
 tuotantomäärien ja tehokkuuden 
nostamiseksi sellaisiksi, että tulotaso 
voidaan tukien alentuessa ja hintojen 
vaihdellessa säilyttää
 nämä tilat tuottavat pääosan 
tuotannosta 

TUOTTEEN ERIYTTÄMINEN 
JA ERIKOISTUMINEN
 parempihintaiset kansalliset tai 
kansainväliset markkinat laadullisella 
erikoistumisella (esim. luomu, tuotteen 
jatkojalostus)
 erottuminen kilpailevista tuotteista 
mielikuvien ja oheispalvelujen kautta 

YRITYSRAKENTEEN 
MONIPUOLISTAMINEN
 toiminnan laajentaminen uusiin 
elinkeinoihin ja tuotantomuotoihin 
 uutta yritystoimintaa on syntynyt 
etenkin palvelualoille (maatilamatkailu, 
urakointi sekä kuljetus- ja kiinteistö-alan 
palvelut



TUOTANTO-OSAAMINEN ON MAATILOILLA 
EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ…

(1) Kustannus-tuottosuhde kohdallaan

(2) Ammattimainen toiminta eläinten hoidossa ja 
ruokinnassa

(3) Rehujen tuotantokustannusten hallinta erittäin 
keskeistä

(4) Koneiden ja rakennusten käyttökapasiteetin 
hallinta

(5) Työn käyttö hallinnassa

(6) Jatkuva kouluttautuminen

OSAAMISEN MERKITYS KOROSTUU



…ISOILLA TILOILLA TUOTANTO-OSAAMINEN EI 
ENÄÄ RIITÄ

► Johtamistaidot
- ison laajennuksen jälkeen johtaminen monimutkaistuu

→ suunnittelun ja dokumentoinnin tärkeys korostuvat

- urakointipalvelujen ja ulkopuolisen työvoiman käyttö

► Neuvottelutaidot
- erilaisissa osto- ja myyntitilanteissa ratkaistaan isoja osia tilan 
kannattavuudesta

- keskityttävä aiempaa enemmän tilan ja ulkomaailman välisiin asioihin

► Politiikan muutosten ja markkinoiden muutosten

ennakoiminen

LIIKKEENJOHTOON LISÄÄ PANOSTA



Maatalouden 
toimintaympäristön 
muutosnäkymät



(1) Markkinoiden kehitys

- Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen kysyntä ja 

tarjonta

- Ruoan ja sen tuotantopanosten hintakehitys

-Kuluttajien muuttuvat preferenssit

- Vähittäiskaupan rakennemuutos

(2) Politiikan kehitys
-Kansainvälinen kauppapolitiikka (WTO)

- EU:n vapaakauppasopimukset (erit. Mercosur)

- EU:n maatalouspolitiikka ja kansallisen politiikan

liikkumavara

- EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikka

Maatalouden tulevaisuuteen 
vaikuttavat 



Maata-
loustuot-

teiden
hinta

Sääolot ja
varastot

Kysynnän
muutokset

Ruokamarkkinoiden
joustamattomuus

Kauppapolitiikka Öljyn
hinta

USA:n dollarin
kurssi ja muut
makrotekijät

Hyödykejohdannaiset & 
spekulaatio

Markkinakehitys on monen 
tekijän summa



…selittyvät globaalin elintarvikekysynnän 

kasvulla ja ruokavalion muutoksilla (siirtymisellä 

yhä runsaampaan eläinproteiinin käyttöön 

kehitysmaissa)

– Maailman maito- ja lihatuotteiden kysyntä kasvanut erityisesti 

Aasian talouskasvun johdosta

>>Karjankasvatus vaatii suuria määriä viljaa

… biopolttoaineiden kysynnän kasvulla 2000-

luvun alussa 
- Maissin ja kasviöljyjen kysyntä polttoainekäyttöön on 

kasvanut rajusti maailmassa. 

Elintarvikekysynnän muutokset 
2000-luvulla



Motivation
Öljyn ja maataloustuotteiden hinnat 
tiiviisti yhteydessä keskenään

Öljyn hinnan nousu

aiheuttaa paineita

ruuan hintaan

Öljyn hinnan nousu tekee

biopolttoainetuotannosta

kannattavampaa

Maataloustuotteiden 

hintaindeksi

Raakaöljyn 

hintaindeksi



Ruuantuotanto ja –kulutus edelleen
hyvin kotimarkkinakeskeistä
- Kansainvälisen kaupan osuus globaalista 

tuotannosta varsin pieni              ohuet markkinat 

 Maitotuotteet 8 %

 Sianliha 6 %

 Naudanliha 13 %

 Siipikarjanliha 11 %

 Riisi 9 % 

 Vehnä 22%

 Rehuvilja 13%

 Öljykasvit 27 %

 Sokeri 30% 



Maata-
loustuot-

teiden
hinta

Sääolot ja
varastot

Kysynnän
muutokset

Ruokamarkkinoiden
joustamattomuus

Kauppapolitiikka Öljyn
hinta

USA:n dollarin
kurssi ja muut
makrotekijät

Hyödykejohdannaiset & 
spekulaatio

Markkinakehitys on monen 
tekijän summa



☛ Ruuan (erityisesti maito- ja lihatuotteiden) kysyntä kasvaa maailmalla

- Kysyntää kasvattaa kehittyvien talouksien kasvu (erityisesti Kiina)

- Maataloustuotteiden reaalihinnat maailmanmarkkinoilla korkeampia kuin 2000-
luvun alussa

Markkinoiden kehitystrendit



Maataloustuotteiden maailman-
markkinat olivat verrattain vakaat ja 
laskevat 1980-luvulta aina 2000-luvun 
alkuun saakka, mutta … 



Hintakehitys

Viljan hintojen odotetaan reaalisesti 

hiukan laskevan keskipitkällä aikavälillä

Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028

Wheat RiceCoarse grainMaize



Hintakehitys

Nominal price

Butter

Cheese

WMP

SMP

Real price

Maitotuotteiden hintatason ennustetaan 

pysyvän reaalisesti melko vakaana 

vuoteen 2025

Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028



Hintakehitys

Lihan hintojen odotetaan reaalisesti 

laskevan keskipitkällä aikavälillä 

suhteessa vertailukauteen 2016–2018

Beef SheepPork Poultry
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028



☛ Ruuan (erityisesti maito- ja lihatuotteiden) kysyntä kasvaa maailmalla

- Kysyntää kasvattaa kehittyvien talouksien kasvu (erityisesti Kiina)

- Ruuan reaalihinnat maailmanmarkkinoilla korkeampia kuin 2000-luvun alussa

☛ Kilpailu kotimarkkinoilla kiristyy

- Ulkomaiset elintarvikealan toimijat työntyvät yhä voimakkaammin Suomen 
markkinoille

Markkinoiden kehitystrendit



Tuonnin osuus suomalaisten 
elintarvikkeiden kulutuksesta kasvaa

Kulutuksen volyymista

 Sianliha 19%

 Siipikarjanliha 16%

 Naudanliha 25%

 Kananmunat 5%

 Juustot 50%

 Jogurtit 28%

Kaikkien elintarvikkeiden osalta 

rahamääräisesti keskimäärin 30%

Lähde: Niemi, J. & Väre, M. 2019



Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vienti junnaa paikallaan tuonnin kasvaessa 

Tuonti

Vienti

Milj. euroa

Lähde: Niemi, J. & Väre, M. 2019



☛ Ruuan (erityisesti maito- ja lihatuotteiden) kysyntä kasvaa maailmalla

- Kysyntää kasvattaa kehittyvien talouksien kasvu (erityisesti Kiina)

- Ruuan reaalihinnat maailmanmarkkinoilla korkeampia kuin 2000-luvun alussa

☛ Kilpailu kotimarkkinoilla kiristyy

- Ulkomaiset elintarvikealan toimijat työntyvät yhä voimakkaammin Suomen 
markkinoille

- Kaupan rooli tarjontaketjun järjestäjänä säilyy vahvana

- Kuluttajien valintapäätöksiä yhä vaikeampi ennakoida 

Markkinoiden kehitystrendit
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Kotieläintentuotteiden kulutusnäkymistä 



Lihan kulutus kasvanut edelleen vuodesta 

2010, mutta säilynyt lähes samalla tasolla 

2016-2018

• Lähde: Luke 10

Kotieläintentuotteiden kulutusnäkymistä 



☛ Ruuan (erityisesti maito- ja lihatuotteiden) kysyntä kasvaa maailmalla

- Kysyntää kasvattaa kehittyvien talouksien kasvu (erityisesti Kiina)

- Ruuan reaalihinnat maailmanmarkkinoilla korkeampia kuin 2000-luvun alussa

☛ Kilpailu kotimarkkinoilla kiristyy

- Ulkomaiset elintarvikealan toimijat työntyvät yhä voimakkaammin Suomen 
markkinoille

- Kuluttajien valintapäätöksiä yhä vaikeampi ennakoida 

- Kaupan rooli tarjontaketjun järjestäjänä säilyy vahvana

☛ Uudet markkinat luovat mahdollisuuksia

- Ostokyvyn noustessa kehittyvien talouksien kuluttajat alkavat kiinnostua  mm. 
turvallisuus- ja terveysasioista

Markkinoiden kehitystrendit



(1) Markkinoiden kehitys

- Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen kysyntä ja 

tarjonta

- Ruoan ja sen tuotantopanosten hintakehitys

-Kuluttajien muuttuvat preferenssit

- Vähittäiskaupan rakennemuutos

(2) Politiikan kehitys
-Kansainvälinen kauppapolitiikka (WTO)

- EU:n vapaakauppasopimukset (erit. Mercosur)

- EU:n maatalouspolitiikka ja kansallisen politiikan

liikkumavara

- EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikka

Maatalouden tulevaisuuteen 
vaikuttavat 



Vuodet

1957-1992

Tuottavuus

Kilpailukyky

Kestävyys

Ylituotannon 

leikkaaminen

Hintatukien 

alentaminen

Tuotantosidon

naisten 

suorien tukien 

käyttö 

Vuoden 1992 

Mac Sharry-

reformi

1995-1999

Hintatukien 

edelleen 

alentaminen

Kilpailukyvyn 

parantaminen

Maaseudun 

kehittäminen

Markkinsuuntau-

tuneisuus

Tukien 

irrottaminen 

tuotannosta

Politiikan 

yksinkertaista-

minen

Fischlerin 

vuoden 2003 

reformi

2006-2008

Vuoden 2003 

reformin 

jatkaminen 

Uudet 

haasteet

Riskien 

hallinta

CAP terveys-

tarkastus 

2008

2009-2013

Ruokaturva

Tuottavuus

Hintatuet

Ylituotanto

Kustannusten 

karkaaminen

Vuoden 2013 

reformi

2014-2020

Viherrryttä-

minen

Suorien 

tukien 

tasoittaminen

Tukien 

tuotantosidon-

naisuus

Agenda 2000 

reformi

2000-2005

EU:n maatalouspolitiikka-
mistä tähän on tultu?



• budjettia leikattiin → pienempi CAP 

• suorien tukien tasoitus jäsenmaiden välillä

• jäsenvaltioille enemmän sananvaltaa politiikan

toteuttamisessa → yhteismarkkinoiden

yhtenäisyyden heikentyminen

• mahdollisti tukien uudelleenkytkemisen 

tuotantoon → ”kelloa käännettiin taaksepäin”

• viherryttäminen eli suorien tukien kohdentaminen 

ympäristöllisin perustein → vähän käytännön

vaikutuksia, “ajattelutavan muutos”

Vuoden 2013 CAP-uudistus 
– mitä saavutettiin?



• CAP-budjettia leikataan → entistä pienempi CAP 

• suoria tukia tasoitetaan jäsenmaiden välillä

• jäsenvaltioille enemmän sananvaltaa → uusi

toimintamalli, kansalliset strategiasuunnitelmat

• tuotantoon sidotut tuet säilytetään edelleen 

keinovalikoimassa → tärkeä Suomelle

• suorille tuille 100 000 euron enimmäismäärä tilaa 

kohden → todelliset vaikutukset ehkä vähäisiä?

• tukia kohdennetaan ympäristöllisin ja ilmastollisin 

perustein → uusi ehdollisuus, ekojärjestelmät, CAP-

budjetista 40 prosenttia ilmastotoimiin

• maatalousyrittäjän neuvotteluasemaa vahvistetaan

Tuleva EU:n maatalousuudistus 
– mikä nyt muuttuu?



• CAP-budjettia leikataan → entistä pienempi CAP 

• suoria tukia tasoitetaan jäsenmaiden välillä

• jäsenvaltioille enemmän sananvaltaa → uusi

toimintamalli, kansalliset strategiasuunnitelmat

• tuotantoon sidotut tuet säilytetään edelleen 

keinovalikoimassa → tärkeä Suomelle

• suorille tuille 100 000 euron enimmäismäärä tilaa 

kohden → vaikutukset lienevät vähäisiä?

• tukia kohdennetaan ympäristöllisin ja ilmastollisin 

perustein → uusi ehdollisuus, ekojärjestelmät, CAP-

budjetista 40 prosenttia ilmastotoimiin

• maatalousyrittäjän neuvotteluasemaa vahvistetaan

Tuleva CAP-uudistus 
– mikä nyt muuttuu?



1. Maatalousyrittäjien tulojen parantaminen ja markkinahintavaihteluista
selviytyminen

2. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen – teknologia ja digitalisaatio

3. Maatalousyrittäjän neuvotteluaseman vahvistaminen elintarvikeketjussa

4. llmastonmuutoksen hillintä: kasvihuonekaasujen leikkaaminen ja hiilen
sitominen

5. Ympäristönsuojelu: maaperän kunnosta huolehtiminen ja vesien suojelu

6. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

7. Rakenneuudistuksen tarve: nuoret viljelijät ja yritystoiminnan kehittäminen

8. Maaseutualueista huolehtiminen – työllisyys, kasvu ja sosiaalinen osallisuus

9. Elintarviketurvallisuus, ravitsemus ja terveys / turvallinen, ravitseva ja 
kestävän kehityksen mukainen ravinto, ml. ruokahävikin vähentäminen ja 
eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

Maatalouspolitiikan uudet
tavoitteet



Maatalouspolitiikan rakenne säilyy

EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka

Markkina- ja tilatuet
Maaseudun
kehittämis-

tuet

1. Pilari

(73 % rahoituksesta) 2. Pilari

(27 %)

Suorat CAP-tuet

Tuotantoon sitomaton tuki ja 

tuotantoon sidotut tuet

Markkinatuet

Interventiotoiminta, varastointi  ja 

tarjonnan säätely

Maatalouden ympäristökorvaus

Luonnonhaittakorvaus

Rakenne- ja investointituet

Maaseudun kehittämis- ja

yrityshankkeet

Leadertoiminta



Käyttöön uusi toimintamalli! 
Kansallinen strategiasuunnitelma

CAP:n tavoitteiden saavuttamiseksi kukin jäsenmaa laatii 
strategiasuunnitelman, joka kattaa maatalouden suorien tukien 
sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet.

Tuloksellisuus keskiössä

Yhteiset tuotosindikaattorit

Yhteiset tulosindikaattorit

Yhteiset vaikuttavuusindikaattorit



(1) EU:n rahoittamien tukien kokonaistaso

(2) Maatalouspolitiikan eri pilareiden välinen 

painotus
• maaseudun kehittämisrahoitus (eli II pilarin tuet) tärkeä Suomelle

• ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen jatkuvuus

CAP-uudistuksessa Suomen 
maatalouden kannalta oleellista!



2014–2020 2021–2027 Muutos-

%

Milj. 

euroa/

vuosi

%-

osuus

Milj. 

euroa/ 

vuosi

%-osuus

Maatalouden 

suorat CAP-tuet
523 60,6 511 63,6 -2,3 %

Maaseudun 

kehittäminen
340 39,4 292 36,4 -14,1 %

Yhteensä 863 100,0 803 100,0 -7,0 %

EU-tukien kokonaistaso laskee,  
kakkospilarin tukiin isompi leikkaus



(1) EU:n rahoittamien tukien kokonaistaso

(2) Maatalouspolitiikan eri pilareiden välinen 

painotus
• maaseudun kehittämisrahoitus (eli II pilarin tuet) tärkeä Suomelle

• ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen jatkuvuus

(3) Tuotantosidonnaisten tukien tulevaisuus
• tuotantosidonnaisen tuen merkitys on Suomessa suuri erityisesti 

kotimaisen naudanlihan tarjonnassa

(4) Ehdot maataloustukien saamiseksi 
• Miten ehdotetut järjestelmät sopivat Suomen erityisoloihin? 

• Miten ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä viedään eteenpäin?

CAP-uudistuksessa Suomen 
maatalouden kannalta oleellista!
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Viljelijöille
vapaaehtoinen

Pilarin I 
eko-

järjestel-
mät

Pilarin II 
ilmasto-

ja
ympäristö

-toimet

Täydentävät ehdot

Viherryttämistuki

Vaatimustaso

Pilarin II 
ilmasto- ja

ympäristötoi
met

Uudet
ehdollisuusvaatimukset

Nykyinen 
arkkitehtuuri

Uusi 
arkkitehtuuri

Viljelijöille
pakollinen

Viljelijöille
pakollinen

Viljelijöille
vapaaehtoinen

Viljelijöille
pakollinen

+

Neuvontapalvelut Osaamisen 

siirto

Innovaatiot Yhteistyö

Uusi vihreä arkkitehtuuri



CAP-uudistuksen vaikutukset 
Suomessa

• CAP-remontista tuskin  seuraa erityisen dramaattisia 

muutoksia Suomen maatalousmarkkinoille ja -

tuotannolle

• maataloustuotanto pysyy lähellä nykyistä tasoa vuoteen 

2027, mikäli maataloustuotteiden hintakehitys vastaa 

tuotantopanosten hintakehitystä ja maatalouden 

kansallinen tukijärjestelmä säilyy ennallaan

• Suomella on muita jäsenmaita enemmän 

kokemusta ohjelmaperusteisesta toimintatavasta 

• uudistus mahdollistaa myös EU-keskivertomaata 

kunnianhimoisempien ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 

asettamisen ja sitä kautta ekologisuuden vahvistamisen 

suomalaisen maatalous- ja ruoantuotannon brändissä



Näkökulmia tulevaisuuteen 



☛Maatalouspolitiikan ohjaava rooli 
vähentyy entisestään ja 
markkinalähtöisyys kasvaa

☛Ympäristö-, ilmasto-, energia- ja 
maaseutupolitiikan ohjaava rooli 
kasvaa

☛ Kansainvälisessä kauppapolitii-
kassa perinteisten kahdenvälisten 
sopimusten merkitys kasvaa

Politiikan kehitystrendit



Kestävän kehityksen ulottuvuudet 

Taloudellinen

kestävyys

Sosiaalinen

kestävyys
Ekologinen

kestävyys

Tulevaisuuden haaste – siirtyminen 
kestävään ruokajärjestelmään?



• Kaksi tärkeää kysymystä

1) millä ehdoilla ja keinoilla Suomen 

maatalous sopeutuu taloudellisesti 

kannattavasti tulevista politiikan ja 

markkinoiden muutoksista? 

2) miten maatalous tämän ohella selviytyy sille 

asetetuista tavoitteista ilmastonmuutoksen 

hillinnän, vesiensuojelun, luonnon 

monimuotoisuuden lisäämisen suhteen?

Maatalousalalla on huomattavia haasteita 
kestävän kasvun toteuttamisessa
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Muu LULUCF

Kivennäismaiden viljely CO2

Turvemaiden viljely CO2

Kalkitus CO2

Lannan varastointi N2O; CH4

Muu maaperän N2O

Lannoitteiden ja lannan käyttö N2O

Turvemaiden viljely N2O

Kotieläinten ruuansulatus CH4

~6,5 milj. t 

CO2 -ekv. 
~1,0 milj. t 

CO2 -ekv. 

Maatalouden kasvihuonepäästöt, 2017

55,4 (12 %) 10,0 (79 %)

~15,4 milj. t CO2 -ekv.

eli 24 % päästöistä

~7,9 milj. t 

CO2 -ekv. 



Onko nykyinen tukipolitiikka 
tarkoituksenmukaista?

• Tuotantoon sidottu tuki valuu suoraa tukea enemmän 
maatalouden ulkopuolelle, nostaa pellon ja muiden 
tuotantopanosten hintaa, aiheuttaa negatiivisia 
ympäristövaikutuksia, ohjaa tuotantopäätöksiä 
voimakkaasti (jolloin osa markkinoiden ohjaavasta 
vaikutuksesta menetetään) 

• Nykyinen suora hehtaariperusteinen tulotuki ei 
kannusta yritteliäisyyteen, ei vaadi tuotantoa, osa 
tuesta valuu maatalouden ulkopuolelle, nostaa 
peltomaan hintaa, ei riittäviä tuloksia ympäristö- & 
ilmastoasioissa

– osa yrittäjäriskiä ottavista tiloista kriittisiä tukea kohtaan

– esitetty vaatimuksia, että ”on tehtävä rohkeita valintoja tukien allokoimiseksi aitoon 
ruuantuotantoon” ????



l Ei hinnoitella markkinoilla

l Ruokaturva ja elintarviketurvallisuus

l Ympäristön tilan parantaminen

l Luonnon monimuotoisuus 

l Perinne- ja kulttuurimaisema

l Veden laadun ylläpito

l Maaperän kunto (esim. eroosion torjunta)

l Kasvihuonekaasujen päästövähennys

l Tuotantoeläinten hyvinvointi

l Eläinten ja kasvien geenivarannot

l Maaseudun elinvoimaisuus ja tasapainoinen 

alueellinen kehitys

Tukea jatkossa maatalouden
tuottamista julkishyödykkeistä



Tukea maksetaan esimerkiksi:

l Maan pitämisestä talvella kasvipeitteisenä

l Viljeltävien kasvien moninaisuudesta

l Typpeä sitovien kasvien määrästä

l Laiduntavista/ulkoilevista eläimistä

l Hiilen sidonnasta maahan

l Syväjuurisista maanhoitokasveista

l Kukkivien kasvien ja pölyttäjien määrästä

l Maiseman hoidosta ja eläinten pidosta maisemassa

l Orgaanisten lannoitteiden osuudesta lannoitteissa

l Soiden tai soista raivattujen peltojen ennallistamisesta



Kiitos!

Jyrki Niemi, professori

Luonnonvarakeskus (Luke)

Latokartanonkaari 9

00790 Helsinki

Tel. +358 29 532 6390

jyrki.niemi@luke.fi

www.luke.fi


