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EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on
− auttaa maanviljelijöitä tuottamaan riittävästi elintarvikkeita EU:n tarpeisiin
− varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus (esimerkiksi niiden jäljitettävyyden 

avulla)
− suojella maanviljelijöitä hintojen epävakaudelta ja markkinakriiseiltä
− auttaa maanviljelijöitä investoimaan tilojensa nykyaikaistamiseen
− tukea maaseutuyhteisöjen elinvoimaisuutta monipuolistamalla niiden 

elinkeinoelämää
− luoda ja säilyttää elintarviketeollisuuden työpaikkoja
− suojella ympäristöä ja eläinten hyvinvointia.



Tärkeitä tavoitteita ovat myös seuraavat:
− EU edistää laatumerkintöjen käyttöä elintarvikkeissa
− EU tukee innovatiivista maataloutta ja elintarvikkeiden jalostusta, joita

edistetään myös EU:n tutkimushankkeissa.
− Kehitysmaita suositaan kauppasuhteissa rajoittamalla EU:n maatalous-

tuotteiden vientitukia.



Maatalouden rahoitus
− Maatalous on politiikan ala, jolla EU-maat ovat sopineet täysimääräisestä 

vastuun jakamisesta. Tämä koskee myös julkista rahoitusta. Sen sijaan, että 
kukin EU-maa vastaisi omista maataloustuistaan ja alan toimintapolitiikasta, 
niistä vastaa EU kokonaisuutena.

− Maatalousmenojen osuus EU:n budjetista on selvästi pienentynyt: enimmillään 
se oli 1970-luvulla 70 %, kun se nykyisin on noin 38 %. Tämä heijastaa sitä, että 
EU:n muut vastuut ovat laajentuneet, ja osoittaa, että uudistuksilla on saatu 
aikaan kustannussäästöjä. Esimerkkinä voidaan todeta, että maatalouden 
määrärahat eivät ole kasvaneet, vaikka EU:hun on vuonna 2004 ja sen jälkeen 
liittynyt 13 uutta valtiota.





EU:n vuosibudjetti 2016



Millainen maatalouspolitiikka tulevaisuudessa?

✓ Jäsenmaille lisää päätösvaltaa ja 
liikkumatilaa

✓ Tulosperusteinen ja yksinkertaisempi

✓ Tuotannon turvaaminen kaikilla 
alueilla

✓ Lisää markkinatuloja

✓ Nuoret ja uudet tuottajat, spv:t ja 
elävä maaseutu



MTK:n CAP2027-lähtökohdat

✓ Yksinkertainen politiikka ja riittävä rahoitus kahdessa pilarissa

✓ Tuotannon säilyttäminen kaikilla EU:n alueilla

✓ Viljelijöiden markkina-aseman parantaminen

✓ Elinkeinon rakennekehitys, nuoret ja elävä maaseutu



Uudistuksen suurimmat haasteet

• Rahoituksen riittävyys

• Yksinkertaistaminen, sanktioiden vähentäminen, tasapuoliset 

vaatimukset koko EU:ssa

• Tukien uudelleenjako ja aktiivituotanto (tukikatto, kytkentä muihin 

tuloihin?)

• Markkinoiden toimivuus ja kriisivalmius

• Tuotantoon kytkettyjen tukien jatko

• Koko maan pitäminen LFA-alueena

• Etelä-Suomen kansalliset tuet

• Aikataulu: Uudistus voimaan todennäköisesti vasta 2023?



Suomalaisen maatalouden ja maaseudun tarina


