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KOKOOMUKSEN maa- ja metsätalous-
valiokuntaryhmä järjesti yhdessä Ko-
koomuksen Maaseutuvaltuuskunnan 
kanssa useita maaseutupoliittisia tilai-
suuksia viime talven ja tämän kevään 
aikana. Tarkoituksena oli kuunnella, 
keskustella ja ottaa vastaan palautetta 
käytännön aktiiviviljelijöiltä.

Näiden tilaisuuksien lisäksi valiokunnan 
kokoomuslaiset jäsenet ovat käyneet 
keskusteluja niin rahoituksen, markki-
noinnin kuin hallinnon alan asiantun-
tijoiden kanssa. Maaseutupoliittisten 
tilaisuuksien ja asiantuntijoiden kans-
sa käytyjen keskustelujen perusteel-
la olemme muodostaneet käsityksen 
maatalouden nykytilasta ja ennen kaik-
kea sen tulevista haasteista.

Emme esitä ehdottomia totuuksia, vaan 
enemmänkin arvioita siitä, kuinka ja mil-
lä keinoilla suomalainen maatalous tu-
lee jatkossa pärjäämään kiristyvillä kan-
sainvälisillä markkinoilla. Kysymys ei ole 
työllisyyden ja aluekehityksen näkökul-

masta vähäpätöinen, sillä laajasti tulki-
ten maatalous- ja metsäsektori työllistää 
noin puoli miljoonaa ihmistä Suomessa. 

Kokoomuksessa näemme oman elin-
tarvike- ja energiatuotannon osana 
kansallista turvallisuuspolitiikkaa. Muut-
tuvassa maailmassa on varauduttava 
kaikkeen. Ilman ruokaa ja lämpöä mi-
kään yhteiskunnallinen toiminta ei ole 
mahdollista. 

Kokoomus lähestyy maataloutta yrittä-
jyyden, ympäristöystävällisyyden, eläin-
ten hyvinvoinnin ja järkiperäisen erikois-
tumisen kautta.
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Markku Eestilä, valiokuntavastaava 
ja työryhmän puheenjohtaja
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Kokoomus uskoo vahvasti maa-
seutuun ja sen tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. Kehitys ei kuitenkaan 
tapahdu itsestään. Kokoomukses-
sa teemme työtä sen eteen, että 
maaseudun kilpailukyky vahvis-
tuu, puhtaasta ja turvallisesta 
ruoasta tulee vientiveturimme 
maailmalle ja maaseutuyrittäjyys 
monipuolistuu. Panostamalla kor-
keatasoiseen ja monipuoliseen 
kotimaiseen maatalous- ja elintar-
viketutkimukseen, edesautamme 
uusien, laadukkaiden tuotteiden 
ja raaka-aineiden jalostusarvon 
kehittämistä. 

MAASEUTU ELÄÄ työstä ja puhtaasta 
luonnosta. Suomi taas elää maaseudus-
ta. Kokoomukselle maaseutu ja siellä 

tehty työ on arvokasta. Kokoomuksessa 
uskomme, että edistämällä ja tukemalla 
työntekoa ja yrittäjyyttä myös maaseu-
dulla, saamme aikaan lisää menestyviä 
yrityksiä ja elinvoimaisia alueita ja säily-
tämme maaseudun vetovoimaisuuden. 

Alueiden vahvuudet on nostettava 
esille. Me Kokoomuksessa haluamme 
kehittää maaseutuyrittäjien työllistämis-
mahdollisuuksia ja varmistaa, että maa-
taloudelle ei tule sääntelystä lisäkustan-
nuksia. 

NORMITUSTA puretaan, yksinkertaiste-
taan ja virtaviivaistetaan siten, että vil-
jelijä voi keskittyä ydinosaamiseensa 
byrokratian pyörityksen sijaan. Sankti-
ojärjestelmää oikeudenmukaistetaan 
ja puretaan kumulaatio. Kotimaisten toi-
mien lisäksi päätöksiä tarvitaan myös 
EU-tasolla. 

Perusedellytys kotimaiselle ruoan-
tuotannolle on maatalousyrittäjän toi-
minnan kannattavuus. Pohjoisissa vilje-
lyoloissamme jo ennestään korkeat ja 
kohonneet tuotantokustannukset yh-

SUOMI ELÄÄ 
MAASEUDUSTA
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dessä laskeneiden tuottajahintojen se-
kä tukitasojen kanssa aiheuttavat vilje-
lijälle kestämättömän yhtälön. 

Senkin takia kotimainen ruuantuo-
tanto on varmistettava myös julkisen ra-
hoituksen avulla. Valtiovalta panostaa 
elintarvikevientiin ja uusien markkinoi-
den edistämiseen. 

LÄHIRUOKA JA LUOMU ovat tähän mah-
dollisuuksia. Alkuperämerkintöjen hyö-
dyntäminen tai tuottajien laajempi yh-
teistyö myynnissä tai hankinnoissa ovat 
myös osa keinovalikoimaa. 

Potentiaalisia vientituotteita ei Suo-
melta puutu. Näitä ovat muun muassa 
kauratuotteet, sianliha, alkoholijuomat, 
makeiset ja juustot. 

Meillä on lisäksi poikkeuksellisen 
kattava valikoima erilaisia terveysvaikut-
teisia tuotteita unohtamatta riistaruokia 
sekä marjoja. Uutta kasvua on haetta-
vissa etenkin Aasiasta.  

Vielä olennaisempaa on, miten 
markkinoilta saadaan riittävä korvaus 
hyvin tehdylle työlle ja miten työstä saa-
tu tulo kattaisi mahdollisimman suuren 
osan tuotantokustannuksista. Erikoistu-
minen ja kansainvälistyminen voivat aut-
taa joitakin tuottajia. 
Kotimaassa huomio on suunnattava ko-
timarkkinoiden toiminnan parantami-
seen reilun kilpailun ja ohjelman hen-
gessä. Kaikkien ruokaketjun osien on 
pärjättävä. Kuluttajahinnan komponen-
tissa huomio on kiinnitettävä tuottajahin-
nan oikeudenmukaisuuteen. 

SUOMALAISEN RUOANTUOTANNON tu-
lee olla kannattavaa. Yhtä ihmelääkettä 
ei ole, vaan meidän tulee työskennellä 
kaikilla rintamilla. 

Yksi tapa on hakea markkinoilta 
parempaa tuottoa. Lisäksi tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii suomalaisten elin-
tarvikkeiden käytön edistämistä koti-
maassa. Suomalaisen ruoan osuutta jul-
kisissa hankinnoissa on lisättävä. 

Pitkällä aikavälillä maailmassa voi-
daan turvata vain uusiutuviin luonnon-
varoihin. Meillä Suomessa niiden käy-
töllä on pitkät perinteet, mutta myös 
paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia. 

Suomi on luonnonvarojen suurval-
ta, paljon metsiä, vettä ja peltoa. Vuon-
na 2030 tarvitaan maailmassa 50 % li-
sää ruokaa, 45 % lisää energiaa ja 30 
% lisää vettä. 

Keskeistä onkin turvata kotimaisen 
ruuan tuotannon ja uusiutuvien luon-
nonvarojen kestävä käyttö sekä luoda 
edellytyksiä niihin perustuville elinkei-
noille ja hyvinvoinnille. 

KOKOOMUS HALUAA parantaa suo-
malaisen ruuantuotannon kannatta-
vuutta. Nopeimmat tavat parantaa 
kannattavuutta ovat turhan sääntelyn 
purkaminen, investointien rahoituksen 
varmistaminen, viennin edistäminen ja 
tuotantopanosten kustannusten hillit-
seminen esimerkiksi kotimaista uusiu-
tuvaa energiaa suosimalla. 

Maaseutu merkitsee myös puhdas-
ta luontoa ja siksi meidän on kannetta-
va vastuu ympäristöstä.
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Yksinkertaistetaan Suomen ja 
EU:n maataloustukijärjestelmää 
ympäristön ja eläinten  
hyvinvoinnista tinkimättä

 » Maatalouspolitiikan ja tukijärjestel-
mien yksinkertaistamista on edis-
tettävä. 

 » Maataloustuottajien ja -yrittäjien on 
pystyttävä keskittymään oleelliseen, 
eli puhtaiden elintarvikkeiden tuot-
tamiseen sekä eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseen mahdollisimman pie-
nellä byrokratialla.

 » EU:n maatalouspolitiikan monimut-
kaiset kokonaisuudet on yhdistet-
tävä helpommin valvottavaan pa-
kettiin.

 » Yksinkertaistaminen on tehtävä vil-
jelijälähtöisesti.

 » Normien purkaminen on kuitenkin 
tehtävä harkiten, sillä säädöksiä on 
aikanaan tehty hyvä tarkoitus mie-
lessä. 

 » Ympäristöstä ja eläinten hyvinvoin-
nista huolehtiminen on ensiarvoi-
sen tärkeää, mutta niistä voidaan 

huolehtia ilman viljelijöitä uuvutta-
vaa liiallista byrokratiaa. 

 » Hyvinvoiva viljelijä on myös eläimen 
hyvinvoinnin turvallisin tae.

 » Ohjelmakauden uudistuksen yhtey-
dessä on pyrittävä vähentämään ja 
yksinkertaistamaan tukia ja keskit-
tyä vain oleellisimpiin. Tällöin myös 
täydentävät ehdot yksinkertaistuvat. 

 » Täydentävien ehtojen tulkintaa ja 
valvontaa on yhdenmukaistettava.

 » Tukisanktiot on kohdennettava vain 
siihen tukeen, missä rikkomus ta-
pahtuu. Nykykäytäntö, jossa kaik-
ki täydentävien ehtojen alaiset tuet 
alenevat pienemmistäkin rikkomuk-
sista, on kestämätön. 

 » Lainsäädännön ja viranomaisen on 
tunnistettava ero myöhästymisessä 
ja laiminlyönnissä sanktiojärjestel-
män soveltamisen osalta.

 » Otetaan käyttöön ns. keltainen kort-
ti, eli ensimmäisestä rikkeestä tai 
myöhässä tehdystä ilmoituksesta 
saisi varoituksen.

 » Kehitetään valvontajärjestelmää ja 
sen soveltamista viljelijälähtöisesti 
yhdenmukaiseksi ja valmentavaksi.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
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Yksinkertaistetaan maatalou-
den kustannusrakennetta

 » Verotuksen on tuettava maatalo-
usyrittäjyyden kehittymistä.

 » Maatalouden tulonmuodostusta ke-
hitetään uudistamalla tuloverotusta 
siten, että se kannustaa tekemään 
jatkossakin investointeja.

 » Kiinteistövero rasittaa eniten juuri 
investoineita tiloja. Kiinteistöveron 
määräytymisperusteluita on tarkas-
teltava uudelleen niin, että kiinteis-
töjen verotusarvojen tulee nykyistä 
paremmin seurata kiinteistöjen to-
dellista arvoa. Uudistus ei kuiten-
kaan saa johtaa maatalousmaan 
nykyistä ankarampaan verotukseen.

 » Maatalouden tuotantorakennusten 
kiinteistöveron tasoa tulee arvioida 
uudelleen, sillä yhdessä tiemaksu-
jen kanssa muodostuu monelle vil-
jelijälle kohtuuttomia kustannuksia. 

Energiapolitiikan  
edelläkävijäksi

 » Siirretään verotuksen painopistettä 
päästöttömyyttä tukevaan suuntaan 
muun muassa polttoaineissa ja lii-
kenteen verotuksessa.

 » Siirrytään kohti hiilineutraalia yhteis-
kuntaa uutta teknologiaa hyödyn-
täen.

 » Pidetään huolta siitä, että kotimais-
ten biopolttoaineiden hinta pysyy 
kilpailukykyisenä verrattuna tuonti-
polttoaineisiin.

 » Energian on oltava kohtuuhintaista 
kuluttajille ja sähkön EU:n edullisinta 
teollisuudelle.

 » Muutetaan sähkömarkkinalakia si-
ten, että sähköverkkojen toimi-
tusvarmuusinvestointeja voidaan 
hallitusti keventää ja sitä kautta uu-
delleen arvioida sähkön siirtohinto-
jen kohtuullisuutta Energiaviraston 
toimesta.
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Tiukennetaan tulkintaa  
sadonkorjuun tuloksellisuudes-
ta tukien maksatuksen  
edellytyksenä

 » Muutetaan täydentäviin ehtoihin tiu-
kempi tulkinta sadonkorjuun tulok-
sellisuudesta.

 » Maataloustukien maksatus edellyt-
täisi jatkossa aktiivista viljelyotetta.

 » Tiukassa taloustilanteessa on pe-
rusteltua, että maataloustukien saa-
minen edellyttää tuotteiden myyntiin 
toimittamista. Kesän 2015 ”force ma-
jure” -tyyppiset katastrofit tulee kui-
tenkin huomioida.

 » Edellytetään, että valtion viranomai-
nen / Maaseutuhallinnon viranomai-
nen hoitaa sille laissa säädetyn 
tehtävän ja vastaa tukien oikea-ai-
kaisesta maksatuksesta. 

 » Parannetaan viljelijän oikeusturvaa.

Avataan markkinoita  
suomalaiselle puhtaalle ruoalle

 » Haetaan aktiivisesti uusia markki-
na-alueita panostamalla laajasti elin-
tarvikevientiin.

 » Parannetaan tuotannon kannatta-
vuutta, sillä kasvava vienti edellyt-
tää toimivia kotimarkkinoita.

 » Kehitetään elintarvikeketjun läpinä-
kyvyyttä.

 » Panostetaan elintarviketutkimuk-
seen ja tuotekehitykseen myös raa-
ka-aineiden osalta.

 » Annetaan kotimaiselle ja lähellä tuo-
tetulle ruoalle arvo ja ensisijaisuus 
julkisissa hankinnoissa. 

 » Parannetaan lähi- ja luomuruoan 
jalostus- ja myyntimahdollisuuksia 
mm. hallintoa keventämällä.
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