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TIIVISTELMÄ 

Tällä asiakirjalla vastataan pyyntöön toimittaa AGRI-valiokunnan jäsenille toimintapoliittisia 

suosituksia siitä, kuinka nykyisten suorien tukien mekanismeja voitaisiin parantaa, kun 

otetaan huomioon EU:n maatalouden tulevat haasteet. Suorien tukien tulevaisuus on 

keskeinen kysymys keskusteltaessa tulevasta YMP:stä, sillä suorat tuet ovat merkittävä osa 

sekä maanviljelijöiden saamien tukien kokonaismäärää että YMP:n talousarviota. 

Määrärahojen siirrot ovat EU:n maataloustulojen suurin tukitekijä. Suorien tukien osuus oli 

noin 72 prosenttia YMP:n talousarviosta ja hieman alle 30 prosenttia koko EU:n 

talousarviosta vuosina 2013–2015. 

 

Asiakirjassa aihe jäsennellään ja siitä esitetään synteesi. Asiakirjan tarkoituksena on 

avustaa AGRI-valiokunnan jäseniä esittämällä systemaattisesti vaihtoehtoja Euroopan 

parlamentin jäsenille, jos nämä haluavat pohtia YMP:n tulevia uudistuksia. 

 

Luvussa 2 kuvataan suorien tukien rakennetta YMP:n vuoden 2013 uudistuksen jälkeen. 

Perustukijärjestelmän ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän muodossa olevat 

tuotannosta riippumattomat tuet ovat yhä tärkein tukikerros, mutta myös muita kerroksia 

on lisätty. Näihin kuuluvat muun muassa viherryttämistuki ja nuorille viljelijöille 

myönnettävä tuki, jotka ovat jäsenvaltioille pakollisia, sekä tuotantosidonnaisia tukia, 

pienviljelijöitä ja luonnonhaitta-alueita koskevat järjestelmät, jotka ovat jäsenvaltioille 

vapaaehtoisia. Vuoden 2013 uudistus antoi jäsenvaltioille runsaasti lisää joustavuutta 

suorien tukien järjestelmän täytäntöönpanoon.  

 

Ulkoisen lähentymisen kaava toi mukanaan YMP:n ensimmäisen pilarin varojen rajallisen 

mutta ennennäkemättömän uudelleenjaon jäsenvaltioiden kesken. Sen myötä ei kuitenkaan 

tullut muutoksia maiden suhteelliseen järjestykseen, ja hehtaaritukitasoissa on yhä 

merkittäviä eroja etenkin vanhojen jäsenvaltioiden sekä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden 

välillä. 

 

Perustukijärjestelmää soveltavista 18 maasta 12 käyttää yhä osittaista lähentymismallia 

vuonna 2020. Tukikelpoinen maa-ala on todennäköisesti lisääntynyt vuoden 2013 

uudistuksen jälkeen. Suosituimpia jäsenvaltioiden valitsemista vapaaehtoisista 

toimenpiteistä ovat olleet tuotantosidonnaiset tuet, jotka kaikki maat Saksaa lukuun 

ottamatta ovat ottaneet käyttöön. Jäsenvaltioista 15 sovelsi pienviljelijäjärjestelmää, joka 

näin ollen kattaa 41 prosenttia EU:n viljelijöistä ja viisi prosenttia maatalousmaasta. 

 

Jäsenvaltiot ovat myös käyttäneet laajasti niille myönnettyä joustavuutta suhteessa 

viherryttämistukeen kiinnitettäviin ehtoihin. 

 

Luvussa 3 kysytään, saavutetaanko uudella suorien tukien järjestelmällä sille asetetut 

tavoitteet ja onko se tarkoituksenmukainen. Maataloustulot ovat yhä vahvasti riippuvaisia 

näistä tuista. Maatalouden kirjanpidon tietoverkon vuosia 2004–2013 koskevien tietojen 

perusteella suorien tukien osuus tilojen nettotuloista oli 47 prosenttia, muiden julkisten 

tulonsiirtojen osuus 15 prosenttia ja markkinatulojen 38 prosenttia. Puutarhatiloilla 

keskimääräinen suorien tukien osuus oli vain seitsemän prosenttia, kun taas ”muuta 

laidunkarjaa pitävillä” tiloilla se oli jopa 101 prosenttia kyseisellä ajanjaksolla. 

 

Vuoden 2013 uudistuksessa otettiin käyttöön useita toimenpiteitä, joilla pyrittiin 

tasoittamaan suorien tukien jakautumista tilojen välillä. Asteittainen vähentäminen tai 

ylärajan asettaminen eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet juuri lainkaan tukien jakautumiseen 
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tilojen välillä. Uudelleenjakotuella voi kuitenkin olla suurempi, vaikkakin vielä rajoitettu, 

vaikutus. Suuri enemmistö suorista tuista nykyisellä ohjelmakaudella kohdistuu yhä 

sellaisiin tiloihin, joiden maataloustulot ovat korkeammat kuin tilojen mediaanitulo. 

Pääoman vaikutukset vähentävät suorien tukien hyötyjä nykyisillä maantiloilla ja nostavat 

alalle pääsyn ja toiminnan kasvun kustannuksia nuorten ja toimintaa laajentavien 

viljelijöiden kohdalla. Suorat tuet ovat hidastaneet joidenkin viljelijöiden poistumista alalta 

ja maan uudelleenjakoa tehokkaampien tilojen käyttöön. Suorat tuet vaikuttavat 

maataloustuloihin tasapainottavasti. Tuet eivät kuitenkaan ole hyvin kohdennettuja, sillä 

niissä ei erityisesti huomioida sellaisia tiloja, joiden tulot vaihtelevat voimakkaimmin. 

Yleensä suorilla tuilla on negatiivinen vaikutus tilan tuottavuuteen, vaikka siirtymä 

tuotannosta riippumattomiin tukiin on vähentänyt tehokkuuden menetyksiä, jotka liittyivät 

edellisiin, osittain tuotantoon sidottuihin tukiin. 

 

Saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole vielä mahdollista tehdä suoria päätelmiä 

viherryttämiskäytäntöjen ympäristöhyödyistä. Koska pysyvän nurmen ylläpidon ja viljelyn 

monipuolistamisen vaatimukset ovat johtaneet vähäisiin muutoksiin maankäytössä ja koska 

suurta osaa luonnonhoitoalaan kuuluvasta maasta käytetään tuotantoa koskeviin 

valintoihin, näyttää siltä, että esiviherryttämisen lähtötilanteesta sadut lisähyödyt 

ympäristölle jäävät todennäköisesti vähäisiksi vastineeksi 12 miljardin euron kuluista. 

Jäsenvaltioiden ja viljelijöiden tekemät viherryttämisvalinnat viittaavat siihen, ettei 

mahdollisuuksia tuottaa merkittävää ympäristöarvoa ole useinkaan käytetty. 

 

Ei ole minkäänlaisia erityisiä haasteita tai julkisia hyödykkeitä, joihin oikea poliittinen 

vastaus on yhdenmukainen ja määrätyn suuruinen tuotannosta riippumaton 

hehtaarikohtainen tuki. Suoria tukia ei ole tarpeen muuttaa joukoksi tiettyihin tarkasti 

määritettyihin kohteisiin ohjattuja tukia. 

 

Ehdotuksessa on kolme erilaista toimintamallia, joiden avulla voidaan yksilöidä tärkeimmät 

suorien tukien tulevaisuutta koskevat kysymykset AGRI-valiokunnan jäsenien 

päätöksentekoa varten. 

 Mallissa 1 oletetaan, että päätöksentekijät pidentävät nykyisen suorien tukien 

rakenteen voimassaoloa seuraavalle ohjelmakaudelle, mutta haluavat tehdä 

lainsäädäntöön teknisiä mukautuksia parantaakseen rakenteen vaikuttavuutta ja 

yksinkertaistaakseen sen hallintoa. 

 Mallissa 2 seurataan Yhdysvaltojen esimerkkiä, jossa tuotannosta riippumattomat 

suorat tuet on poistettu ja syntyneillä säästöillä on otettu käyttöön suhdanteita 

tasaavia tukia tai tuloja tasapainottavia välineitä. Suhdanteita tasaavissa tuissa ei 

ole nähty hyötyjä. On perusteltua siirtää varoja tasapainottaviin välineisiin, mutta 

välineiden pitäisi olla pääasiassa jäsenvaltioiden hallinnoimia. 

 Mallissa 3 viherryttämistuki otetaan uudelleentarkasteluun ja sen tilalle pohditaan 

neljää korvaavaa vaihtoehtoa. Näitä ovat viherryttämisvaatimusten palauttaminen 

täydentäviin ehtoihin; viherryttämisvaatimusten korvaaminen lähestymistavalla, 

jossa toimenpiteet ovat valittavissa luettelosta jäsenvaltion tai alueen tasolla; 

ehdollisen viherryttämisen soveltaminen, jolloin oikeus perustukeen kuuluisi 

ehdollisesti toisen pilarin maatalouden ympäristö- ja ilmastoperustoimien piiriin; 

viherryttämistuen siirtäminen toisen pilarin vapaaehtoisiin maatalouden ympäristö- 

ja ilmastotoimiin. 
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Nykyinen suorien tukien järjestelmä ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä eikä sitä ole 

suunniteltu vastaamaan niihin haasteisiin, joita viljelijät ja maanhoitajat kohtaavat tämän 

päivän ja tulevaisuuden Euroopassa. Luvussa 5 esitetään suositus suorien tukien 

tulevaisuuden rakenteelle seuraavien periaatteiden pohjalta: 

 Tuet olisi kohdennettava tiettyihin kohteisiin selkeän tuloslähtöisesti. 

 Tuet olisi järjestettävä yhden pilarin ohjelmoidun ja monivuotisen YMP:n puitteissa. 

 Kansallista osarahoitusta olisi vaadittava kaikkien YMP:n kustannusten osalta. 

 Tuotannosta riippumattomat suorat tuet olisi poistettava vaiheittain käytöstä ennalta 

ilmoitetun siirtymäajan kuluessa. 

 Syntyneet säästöt olisi ohjattava uudelleen riskienhallinnan, kilpailukyvyn 

parantamisen, ilmastotoimien ja julkisten ympäristöhyödykkeiden 

lisärahoittamiseksi. 

 Tukioikeudet olisi korvattava viljelijöiden ja julkisten viranomaisten välisellä 

sopimuskehyksellä. 

 Täydentävät ehdot ja viherryttämistuki olisi korvattava ehdollisella viherryttämisellä, 

jossa julkisen tuen saaminen kuuluisi ehdollisesti jäsenvaltioiden suunnitteleman 

perustason (matalan tason) ympäristötukijärjestelmän piiriin. 

 Talousarvion varojen olisi oltava kannustinperusteisia siten, että talousarviot jaetaan 

jäsenvaltioiden tulosten ja tarpeiden perusteella. 

 

Laadittu alustava YMP:n talousarvio vuodelle 2025 kuvaa näiden valintojen vaikutuksia. 

Kaikki viljelijöille ohjattavien suorien tukien tulevaan rakenteeseen kuuluvat tekijät ovat 

tuttuja nykyisestä YMP:stä. Ehdotuksen mukaan nämä tuet olisi muotoiltava uudelleen, 

jotta ne saavuttaisivat tavoitteensa nykyistä tehokkaammin, olisivat viljelijöille 

ymmärrettävämpiä, antaisivat kansallisille viranomaisille enemmän joustavuutta ja 

veronmaksajien rahoille paremman vastineen. Päätöksentekijät voivat päättää, mihin 

tahtiin siirtymä toteutetaan. On tärkeää, että yksittäiset uudistukset mihin tahansa tekijään 

suorien tukien järjestelmässä ovat yhdenmukaisia ehdotettujen pitkän tähtäimen 

suuntaviivojen kanssa. 

 

Voitot, jotka nykyistä kohdennetumpaan lähestymistapaan siirtymisellä saavutetaan, ovat 

kuitenkin riittävän vakuuttavia, joten olisi vahinko, jos siirtymässä viivyteltäisiin. 
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TIIVISTELMÄ 

Yhteisen maatalouspolitiikan lähestymistapa maatalousmarkkinoihin on muuttunut selvästi 

vuodesta 1993. Uusia periaatteita ovat tiukan hintavalvonnan ja tarjonnan säätelyn sijaan 

markkinalähtöisyys ja suorat tuet. Markkinatoimenpiteet on useimpien hyödykkeiden osalta 

säilytetty taustalla valmiina aktivoitaviksi poikkeustilanteissa. Kriisiä varten on tehty 

varaus, ja tuen saaminen vakuutuksiin ja keskinäisiin rahastoihin on mahdollistettu. 

Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet mahdollisuuksia epätasaisesti. Näistä uusista 

riskinhallintavälineistä huolimatta äskettäiset hinnannousut ja kriisit ovat ravisuttaneet 

maatalousalaa niin voimakkaasti, että yhteisen maatalouspolitiikan kyky selviytyä 

markkinahäiriöistä on joutunut kyseenalaiseksi. 

EU:n maitomarkkinoita käytettiin tapaustutkimuksena osoittamaan melko tavallisen 

maatalousalan kriisin kehitystä. Kehitimme maitomarkkinoiden toiminnan kuvaamiseksi ja 

vaihtoehtoisten poliittisten skenaarioiden simuloimiseksi väliaikaisen yksinkertaistetun 

mallin, joka perustuu vuosiin 2013–2015. 

Maatalousala on tullut herkemmäksi hintahäiriöille, ja syynä ovat osittain nykyiset julkiset 

interventiot. Nykyiset suorat tuet ovat osa ongelmaa, sillä ne lisäävät tarjontaa. 

Kriisivaraus on liian heikko väline markkinahäiriöistä selviämiseen. Määrärahojen 

siirtäminen perustuista on välttämätöntä, jotta rahoituksesta tulee oikeudellisesti varmaa ja 

sillä pystytään vastaamaan hintojen epävakauteen. Kriisivarauksessa ei tulisi korostaa 

talousvaikeuksissa olevien maatilojen pelastamista, vaan siinä pitäisi myös katsoa 

tulevaisuuteen. Pankkijärjestelmän kriisistä saatujen kokemusten avulla tulee pyrkiä 

estämään riskialttiita liiketoimintasuunnitelmia ja varomatonta tarjontakäyttäytymistä sekä 

palkitsemaan riskien lieventämiseen liittyviä aloitteita maanviljelijöiden keskuudessa. 

Jälkikäteen toteutettavat korjaavat markkinatoimenpiteet voivat olla tehokkaita, mutta ne 

eivät ole paras vaihtoehto. Markkinoilta poistamiset nostavat tehokkaasti hintoja lyhyellä 

aikavälillä, mutta vuodoilta ei voida välttyä. Tehokkuus ei kuitenkaan tarkoita 

vaikuttavuutta. Jos todellisena tavoitteena on tiukka vakauttaminen, paras vaihtoehto on, 

että toimivaltainen toimielin myy julkiset varastot, kun hinnat nousevat. Tähän 1970- ja 

1980-luvun yhteisellä maatalouspolitiikalla ei pystytty vähäisimmälläkään menestyksellä. 

Markkinoilta poistamisen suurin ongelma on, että se tapahtuu taloudellisen prosessin liian 

myöhäisessä vaiheessa, kun tuotteet on jo tuotettu ja niihin on käytetty varoja. 

Interventioiden kannattajien tulisi muistaa vuotta 1993 edeltäneen yhteisen 

maatalouspolitiikan pysyvät ylimäärät ja arvonmuodostuksen heikot kannustimet. Yhden 

yhteisen markkinajärjestelyn julkisen varastoinnin tavoitteet on laadittava uudelleen. 

”Markkinahäiriöiden välttämistä” laajemmat tavoitteet on määritettävä tarkkaan. 

Järjestelmästä on voitava antaa taloudellisia kannustimia vain tuottajille, jotka ovat 

valmiita osallistumaan kriisin välttämis- ja lieventämistoimiin. Interventio nostaa kaikkien 

tuottajien hintoja sisämarkkinoilla ja luo näin toisenlaisen julkisen hyödykkeen. Julkiset 

hyödykkeet ovat kuitenkin alttiita vapaamatkustukselle. Siksi interventio on huono väline 

oikeiden kannustimien tarjoamiseen. 

Yksityisen varastoinnin tuki vaikuttaisi tuovan joitakin julkisen varastoinnin hyötyjä 

kysyntää vähentämättä. Se voisikin auttaa luomaan mahdollisuuksia ulkomaisilla 

markkinoilla. Perushyödykkeiden kasvanut markkinaosuus ulkomaanmarkkinoilla 

menetetään kuitenkin helposti hintaedun hävitessä. Yksityisen varastoinnin tuella voitaisiin 

varmistaa pysyvämpi myynti ulkomaanmarkkinoilla, jos sen piiriin kuuluisi enemmän 
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laadukkaita jalostettuja tuotteita. Yksityisen varastoinnin tuen joustavampi soveltaminen 

auttaisi tarttumaan myyntimahdollisuuksiin. 

Elintarvikeapu on EU:ssa paljon vähäisempää kuin Yhdysvalloissa, jossa tavoitteena on 

lisätä kysyntää ja auttaa köyhiä. Elintarvikeapu ei kuitenkaan auta selviämään häiriöistä, 

sillä ensisijaiset hyvinvointitarkoitukset ovat erilaiset. 

EU:n riskinhallintajärjestelmät ovat edelleen kehittymättömiä, varsinkin tulojen 

vakauttamisen osalta. Voimakkuudeltaan keskimääräisiä luonnonriskejä koskevat välineet 

voitaisiin pitää toisessa pilarissa, koska ne ovat usein paikallisia. Hintariskin hallinta ja 

hintasääntely liittyvät kuitenkin niin tiiviisti markkinatoimenpiteisiin, ettei niitä voida 

suunnitella, rahoittaa ja valvoa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Niitä tulisi käsitellä ja 

hallinnoida markkinatoimenpiteiden ja jopa kriisivarauksen yhteydessä. 

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tulojen vakauttamisvälinettä koskevaa 39 artiklaa on 

tarkistettava ja laajennettava. Tulojen määritelmä on liian yleisluonteinen, mikä saattaa 

aiheuttaa ei-toivottua jakamista viljelijöiden ja jäsenvaltioiden välillä ja heikentää 

sisämarkkinoiden kaikille tasapuolisia toimintaedellytyksiä. 

Termi ’keskinäisen rahastot’ on harhaanjohtava: sisämarkkinoiden hintahäiriöt ovat 

systeemisiä, eikä niiltä voida suojautua keräämällä varoja viljelijöiltä, joihin samat 

hintahäiriöt myös kohdistuvat. Kannatamme vastinrahoitusjärjestelmää, jossa EU:n 

varoista annetaan korvausten maksamisen yhteydessä viljelijöiden maksamaa osuutta 

vastaava summa. 

Ulkoisista häiriöistä selviämisessä pääasiallinen strategia on lieventäminen. Tärkeimpiä 

keinoja ovat osallistuminen tulojen vakauttamisvälineeseen, varovaisuussäästäminen sekä 

liiallisesta erikoistumisesta tai uskaliaasta rahoituskäyttäytymisestä johtuvan riskeille 

altistumisen vähentäminen. Interventioiden ja markkinoilta poistamisen vaikutusala on 

rajallinen, lukuun ottamatta hedelmiä ja vihanneksia, joissa epävakaus on poikkeuksellisen 

suurta ja johtuu pääasiassa luonnollisista ja ulkoisista syistä. 

Ennaltaehkäisevät strategiat ovat mahdollisia suhdanneherkillä aloilla, ja ne ovat myös 

vaikuttavimpia. Niiden yhteydessä on kuitenkin vältettävä tuottajien ja tuottajaryhmien 

välisiä koordinointiongelmia, mikä onnistuu vain poliittisilla välineillä, jotka ovat riittävän 

voimakkaita vaikuttamaan käytökseen mutta riittävän pehmeitä estämään 

tuotantokiintiöihin yhdistetyn poliittisen epäonnistumisen. 

EU:n maatalouden lupaava tulevaisuus edellyttää muutakin kuin hintojen ja tulojen 

vakauttamista. Arvonmuodostus ja arvon jakaminen elintarvikeketjussa, sisämarkkinoiden 

toiminta kaikille tasapuolisten kilpailuedellytysten varmistamiseksi sekä EU:n 

maatalousalan hintakilpailukyky ja reaalinen kilpailukyky ovat ratkaisevia tekijöitä. Osaa 

niistä käsitellään osittain yhteisessä maatalouspolitiikassa ja yhteisessä 

markkinajärjestelyssä, vaikka yhteisessä maatalouspolitiikassa keskitytään 

elintarviketeollisuuden sijaan pääosin maatalouteen. 

Kilpailuviranomaisten valtuudet mahdollistavat kartellien valvomisen, mutta ne tuntuvat 

suhtautuvan löysästi jakelualan ostajaryhmien sulautumisiin ja keskittymiin, joiden 

taloudellinen peruste on kyseenalainen.  

Suosittelemme ”pehmeään hallintaan” perustuvaa yleistä lähestymistapaa, jossa 

varmistetaan, että markkinoiden toimintapuutteet korjataan mutta myös hallinnon 

epäonnistumiset vältetään. Keskeistä on politiikan toimijoille antama kannustin. 

Ehdotamme, että kaikki hintojen ja tulojen epävakauteen suoraan tai välillisesti vaikuttavat 

poliittiset välineet kootaan yhtenäiseen kehykseen, esimerkiksi kolmanteen pilariin. 
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Jotta markkinatoimenpiteet, kriisivaraus, hintariskin hallintajärjestelmien tuet ja perustuet 

täydentäisivät toisiaan ristiriidassa olemisen sijaan, käyttöön tulisi ottaa kriisinehkäisyn 

täydentävät ehdot poliittisten etujen ja toimenpiteisiin osallistumisen välille. Erityisesti 

perustukien ja kriisivarauksesta maksettavien kiireellisten tukien kelpoisuusehdoksi on 

asetettava tulojen vakauttamisvälineeseen osallistuminen ja markkinakriisien 

ehkäisemiseksi tai torjumiseksi laadittujen poliittisten sääntöjen (kuten tarjonnan 

rajoittaminen hintojen voimakkaan nousun yhteydessä) noudattaminen. Pankkikriisin ”liian 

suuri kaatumaan” -ilmiöstä saadut kokemukset osoittivat, millainen vaikutus löysällä 

sääntelyllä on riskejä ottavaan käyttäytymiseen ja siitä seuraavaan kriisin toistumiseen. 

Täytäntöönpanon erottaminen politiikan laatimisesta vahvistaisi toimielinjärjestelmää, jotta 

pystytään varmistamaan julkisten toimien ajoituksen johdonmukaisuus, selviämään 

julkisten toimien epätasaisesta tarpeesta ja saavuttamaan poliittinen tasapaino 

markkinoiden sääntelyä koskevien kolmikantaneuvottelujen toimielinten välille. Sääntöjen 

oikeudenmukaisuuden takaamiseksi kolmikantaneuvottelujen toimielimet laatisivat toimia 

koskevat tavoitteet ja säännöt etukäteen monivuotisen rahoituskehyksen alussa. 

Riippumaton viranomainen panisi täytäntöön kolmikantaneuvotteluissa laaditun ohjelman. 

Jos maatalousmarkkinoille ei onnistuta luomaan rajallisen mutta oikeudenmukaisen 

sääntelyn takaavaa tasapainoa, ongelmia joudutaan ratkomaan syvässä kriisissä, syntyy 

poliittisia jännitteitä ja luottamus EU:n toimielimiin menetetään. 

Seuraavaksi esitetään muutamia tutkimuksessa tehdystä 27 ehdotuksesta: 

 Luodaan uusi pilarirakenne, joka vastaa paremmin toissijaisuusperiaatetta sekä 

eurooppalaisten ja paikallisten julkisten hyödykkeiden erottelua. 

 Uudistetaan suoria tukia ja vahvistetaan kriisivarausta. 

 Perustetaan markkinatoimenpiteiden ja riskinhallintajärjestelmien tukien 

riippumaton hallintoviranomainen, jonka toimivalta perustuu uudelleen laadittuun 

yhteiseen markkinajärjestelyyn. 

 Liitetään yhteen markkinatoimenpiteet, tulojen vakauttamisväline ja jäljellä olevat 

perustuet kattavan ja keskinäisesti vahvistavan kriisien ehkäisy- ja 

lievitysjärjestelmän luomiseksi. 

 Otetaan käyttöön kriisinehkäisyn täydentävät ehdot ja kannustimiin perustuva tuen 

jakaminen, jotta poliittiset välineet vahvistavat toisiaan. 

 Siirretään kriisinhallinnan painopiste ehkäiseviin toimenpiteisiin ja toimitaan 

hintaromahdusten lisäksi myös hintakuplien aikaan. 
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TIIVISTELMÄ 

Euroopan maaseudun kehittämispolitiikan kehittymistä koskevasta analyysistä käy ilmi, 

että kyseinen politiikka on käynnistetty lähes kolme vuosikymmentä sitten. Agenda 2000 

-toimintaohjelmalla luodun toisen pilarin myötä maaseudun kehitystä koskevista 

päätöksistä tuli laajemman yhteisen maatalouspolitiikan erillinen rakenteellinen osa. 

Maaseudun kehittämispolitiikan myöhempi kehitys on lisännyt asteittain sen poliittista 

painoarvoa.  

Koska muut kuin maatalouteen liittyvät mutta maaseutualueisiin vaikuttavat politiikat ovat 

laaja-alaisia, alakohtaisten ja alueellisten toimenpiteiden väliset jännitteet sekä yhteisen 

maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan yhdenmukaisuus ovat olleet tärkeitä kysymyksiä 

kaikkien ohjelmakausien aikana.  

Tämä on johtanut toistuviin keskusteluihin maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteista, 

prioriteeteista, laajuudesta ja organisatorisista kysymyksistä sekä pyrkimyksiin luoda 

aiempaa strategisempi ja yhdennetympi lähestymistapa, jossa keskitytään kestävään 

ja tasapainoiseen aluekehitykseen.  

Seuraavan uudistuksen haasteet liittyvät erityisesti sääntelykehyksen mukauttamiseen, 

jotta voidaan tukea tehokkaampaa täytäntöönpanoa, hyödyntää alueiden voimavaroja ja 

mahdollisuuksia alueellisella tasolla sekä tarjota kannusteita sellaisia strategioita varten, 

joilla parannetaan innovointia ja muokataan maaseutualueiden palveluja. 

Maaseudun kehitys Euroopan unionissa 

Maaseutualueiden yhdentyminen osaksi laajempia aluekokonaisuuksia on maaseutualueille 

yhä tyypillisempää. Tämä kehityssuuntaus on vahvistunut viime vuosikymmenten aikana, 

mikä on seurausta käynnissä olevista sosioekonomisista ja teknologisista muutoksista sekä 

ympäristötehokkuuteen kohdistuvista vaikutuksista ja yleisesti sellaisesta keskinäisten 

suhteiden verkosta, joka muuttaa maaseutualueiden haasteita ja mahdollisuuksia.  

Erityisesti globalisaation voimat ja maaseutu- ja kaupunkialueiden keskinäisten yhteyksien 

vahvistuminen ovat asettaneet maaseutualueiden suhteita koskevat näkökohdat ja 

läheisyyteen perustuvat suhteet asialistan kärkeen. Koska tähän monimutkaiseen 

rakenteeseen liittyy useita eri tekijöitä, on maaseutualueiden tarkastelussa arvioitava 

poliittisia toimia useilla eri aloilla sekä pyrittävä tehokkaasti yhdenmukaistamaan kyseisiä 

toimia.  

Maaseutualueet on luokiteltu kansainvälisellä tasolla, jotta maaseutuympäristöistä ja 

politiikan saavutuksista voidaan tehdä vertaileva arviointi. Euroopan komissio / Eurostat on 

tarkistanut OECD:n vuonna 1994 laatiman ensimmäisen kansainvälisesti hyväksytyn 

luokittelun ja muokannut sitä, minkä jälkeen OECD on hyväksynyt sen uudelleen. Useissa 

muissa luokittelututkimuksissa on korostettu yksiselitteisten (maaseutu- ja kaupunkialueita 

koskevien) alueluokkien puutteita ja osoitettu, että luokkien välillä on laajoja 

siirtymäalueita, sekä korostettu kaupunki- ja maaseutualueiden keskinäisten suhteiden 

merkitystä. Vielä tärkeämpää tulevan maaseudun kehittämispolitiikan kannalta on, että 

selvästi erityyppiset maaseutualueet voidaan erottaa toisistaan, mikä tulisi mahdollisesti 

ottaa huomioon poliittisissa lähestymistavoissa.  

Maaseudun kehittämispolitiikkojen täytäntöönpanon analyysissä keskitytään kokemuksiin, 

jotka on saatu nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) alussa. Tutkimukset osoittavat, että 

maaseudun kehittämispolitiikoissa on tapahtunut lähinnä asteittaisia muutoksia, mikä 

vahvistaa arviota siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittäminen ovat 
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vahvasti polkuriippuvaisia ja hidasliikkeisiä politiikan aloja, kun niitä verrataan 

tarvearviointiin. Toisen pilarin uusi rakenne, johon kuuluu kuusi prioriteettia aiempien 

ohjelman toimien kolmen (tai neljän) toimintalinjan sijasta, ei johtanut merkittäviin 

muutoksiin rahoitusvarojen jakamisessa välineille. 

Ohjelmissa (jäsenvaltiot ja alueet) on tapahtunut edelliseen kauteen nähden joitakin 

muutoksia, jotka mahdollistettiin yhteisen maatalouspolitiikan kahden pilarin välisellä 

rahoituksenvaihtomekanismilla, jolla toisen pilarin varoja voitiin lisätä useissa maissa ja 

jonka seurauksena Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusvarojen 

kokonaismäärää lisättiin noin kolmella prosentilla.  

Maaseudun kehittämispolitiikkojen nykyistä täytäntöönpanoa koskevan arvioinnin 

huomattavin tulos on, että yhteisessä poliittisessa rakenteessa on saavutettu merkittävää 

kansallista ja alueellista vaihtelua ohjelmastrategioiden ja prioriteettien määrittämisessä. 

Tällaisen monimuotoisen täytäntöönpanon katsotaan heijastavan maaseutualueiden 

erilaisia tarpeita sekä myös johtavan erilaisiin strategisiin huomioihin.  

On vain vähän näyttöä siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan toisella pilarilla olisi 

merkittäviä hyödyllisiä vaikutuksia alueellisten erojen vähentämiseen. Maaseudun 

kehittäminen on kysymys, joka sijoittuu yhteistä maatalouspolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa 

koskevan poliittisen keskustelun yhtymäkohtaan. Alueiden, joilla on luonnonolosuhteista 

johtuvia rajoitteita, kehittämisen tukeminen sekä suuntautuminen kestävään maatalouteen 

ovat edelleen maaseudun kehittämispolitiikkojen keskeisiä osa-alueita. Lisäksi yhteisen 

maatalouspolitiikan ja muiden maaseutualueisiin vaikuttavien politiikkojen 

yhdenmukaisuutta koskevien näkökohtien merkitys kasvaa.  

Tällaisella monimutkaisella ja kyseenalaistetulla politiikan alalla keskeisten vaikutusten 

erottelu uudistuskeskustelua varten ei ole helppo tehtävä. Koska sidosryhmien näkökulmat 

ja maakohtaiset strategiat ovat erilaisia, kohdistuu tulevaan maaseudun 

kehittämispolitiikkaan useita erilaisia odotuksia. Toisessa ääripäässä odotuksena on 

maaseudun kehittämispolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan rakenteen säilyttäminen 

suurelta osin (vain vähäisiä muutoksia toiseen pilariin) ja toisessa puolestaan siirtyminen 

monialaiseen maaseudun koheesiopolitiikkaan, jossa keskitytään alueellisen 

kokonaispääoman omaehtoiseen kehitykseen.  

Tulevan keskustelun ohjaus edellyttää maaseudun tavoitteiden selvennystä, 

asiaankuuluvien kriteerien käsittelyä ohjelman tarpeiden arvioimiseksi, keskittymistä 

erilaisia asemia ja kehitysmahdollisuuksia heijastaviin vaihtoehtoihin, tulevan 

ohjelmarakenteen sekä kohdennetun soveltamisen ja tehokkaiden hallintamenettelyjen 

parantamista koskevan kehyksen syvällistä käsittelyä ja yksityiskohtaista analyysiä tulevien 

maaseudun kehityspolitiikkojen tarkistuksesta.  

Suuntautuminen vuoden 2020 jälkeiseen uudistukseen 

Kaikista keskusteluista ja saatavilla olevista todisteista käy ilmi, että kiinnostus maaseudun 

kehittämispolitiikkojen jatkamiseen ja tulevaan mukauttamiseen on suurta. Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen rahoitusjärjestelyn radikaali rakenneuudistus ei 

todennäköisesti ole realistinen tavoite. Sen sijaan ennen uudistusta käytävissä 

keskusteluissa olisi keskityttävä tasapainon palauttamiseen toisen pilarin nykyisen 

rakenteen toimintalogiikassa. Esimerkiksi täytäntöönpanon puutteellinen kohdentaminen ja 

tehokkuus herättävät yhä enemmän huolta. Erityisesti seuraavien keskeisten asioiden 

katsotaan olevan ratkaisevan tärkeitä maaseudun kehittämispolitiikan tulevassa 

uudistuksessa: 
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Maaseutualueiden monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet on 

otettava yhä enenevässä määrin huomioon maaseudun kehittämispolitiikan 

ohjelmasuunnittelussa. Alueperusteisella lähestymistavalla voitaisiin lisätä nykyisten 

tilanteiden merkitystä maaseudun kehittämispolitiikkojen prioriteettien valinnassa.  

Lisäksi varojen jakamisessa on keskityttävä enemmän alueisiin, jotta voidaan vastata 

aluekohtaisiin haasteisiin, jotka näkyvät esimerkiksi maa-alueiden hylkäämisessä, 

syrjäytymiskehityksessä sekä köyhyydelle erittäin alttiilla maaseutualueilla. Kyseiset 

tilanteet ovat ennen kaikkea merkityksellisiä uusissa jäsenvaltioissa, Välimeren maan 

alueilla ja alueilla, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, sekä muiden EU:n 

jäsenvaltioiden syrjäisillä alueilla.  

Alueellisten näkökohtien lisäksi maaseudun kehittämispolitiikoilla on osoitettava paljon 

aiempaa selkeämmin, että niistä on hyötyä maaseutualueiden kaikille ihmisille ja että 

niillä on vaikutus koko yhteiskuntaan. Tämän (käynnissä olevan) tärkeimpien edunsaajien 

muutoksen pitäisi taata vaikutukset paikallisiin talouksiin ja yhteisöihin sekä vaikuttaa 

merkittävällä (myönteisellä) tavalla hyvinvointiin maaseutualueilla.  

Ohjelman hyödyntämisen parantamiseksi erityisesti alueilla, joilla erot osallistumisessa ovat 

suuret, on kiinnitettävä erityistä huomiota valmiuksien vahvistamiseen, tietämyksen 

kehittämiseen sekä osallistavaa paikallista kehittämistä koskeviin toimiin. Näiden 

pehmeiden tukitoimien ensisijaisuutta on lisättävä tietyillä alueilla, jotta tilanteen 

heikkenemiseen ja poismuuttoon liittyvät haasteet voidaan ratkaista. 

Maaseudun kehittämispolitiikkoihin on jo sisällytetty useita sosiaalisia toimenpiteitä. 

Toimenpiteiden tehokkuuden ja merkittävyyden sekä niiden rahoitusosuuden lisääminen ja 

toimenpiteiden kehittäminen edelleen ovat tarpeen (mitattavissa olevien ja 

merkityksellisten) vaikutusten saavuttamiseksi erityyppisillä maaseutualueilla. 

Leader-aloitetta ja yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskeva lähestymistapa sekä 

yhteistyötä koskeva toimenpide ovat välineitä, joilla on suuri potentiaali osallistumisen ja 

paikallisen kehittämisstrategian prosesseissa ja identiteetin luomisessa. Välineiden 

täytäntöönpanoa koskevaa käynnissä olevaa konsultointi- ja oppimisprosessia on 

hyödynnettävä tulevassa uudistusprosessissa.  

Ennen kaikkea maaseutualueita ei enää tulisi nähdä ainoastaan paikkoina, joilla on 

kehitysongelmia ja jotka ovat kaupunkialueita alempiarvoisia, vaan on otettava huomioon, 

että myös maaseutualueilla on merkittäviä mahdollisuuksia, joita on vaalittava jatkuvasti 

haluttujen vaikutusten saavuttamiseksi (katso myös Cork 2.0 -konferenssin keskustelut). 

Järkevä ja huolellisesti mukautettu maa-alueiden hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 

kestävän kehityksen, ja keskittyminen sosiaaliseen innovointiin liittyviin näkökohtiin 

ovat keskeisiä kyseisten (paikkakohtaisten) mahdollisuuksien hyödyntämisen osalta.  


