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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että väestöllisen vanhushuoltosuhteen (65 vuotta täyttäneiden osuus 
väestöstä suhteessa 15–64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan huomattavasti koko EU:ssa 
tulevina vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että vuonna 20191 huoltosuhde oli 
31,4 prosenttia ja sen ennustetaan nousevan edelleen varsinkin vuoteen 20502 asti, 
jolloin se olisi 52 prosenttia, ja olevan 51,2 prosenttia vuonna 2070;

B. ottaa huomioon, että väestön ikääntymiseen liittyvät väestörakenteen muutokset 
vaikuttavat eri tavoin Euroopan eri alueilla ja koettelevat pahemmin maaseutua ja 
syrjäisiä alueita; ottaa huomioon, että näillä alueilla väestö on samaan aikaan 
vähenemässä; katsoo, että väestökadolla voi olla kielteisiä vaikutuksia EU:n 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

C. katsoo, että ikääntyvällä väestöllä voi olla annettavanaan tietoa maaseudun paikallisista 
perinteistä sekä paikallisesta ruuasta ja elämäntavasta, mitä puolestaan voidaan 
hyödyntää alueen matkailun ja yritysten kehittämisessä;

D. ottaa huomioon, että Euroopan väestön ikääntyminen on väestörakenteen ilmiö, jossa 
eurooppalaisten hedelmällisyys ja kuolleisuus ovat laskeneet ja elinajanodote on 
kasvanut;

E. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutokset vaihtelevat merkittävästi 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä ja että väestö vähenee ja ikääntyy kaikkein 
yleisimmin maaseudulla ja epäedullisessa asemassa olevilla alueilla;

F. ottaa huomioon, että 55–64-vuotiaiden palkansaajien osuus EU:n työvoimasta vuonna 
2019 oli 59,1 prosenttia3, vuonna 2016 noin kolmannes perheviljelmien tilanhoitajista 
oli täyttänyt 65 vuotta, suurin osa (57 prosenttia) oli vähintään 55-vuotiaita ja vain yksi 
kymmenestä tilanhoitajasta oli alle 40-vuotias;

G. katsoo, että väestötilanteella on vakavia vaikutuksia EU:n sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; toteaa, että EU:n on tärkeää sisällyttää 
väestökysymykset kaikkiin politiikkoihinsa;

H. katsoo, että väestönkehityksen huolestuttava suunta EU:n maaseutualueilla pahentaa 
sosioekonomista kahtiajakoa ja lisää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä;

I. ottaa huomioon, että valmisteilla olevissa ikääntymistä koskevassa vihreässä kirjassa ja 
maaseutualueita koskevassa pitkän aikavälin visiossa esitellään EU:n strategia, jolla 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00134/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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torjutaan väestörakenteen muutoksen vaikutuksia Euroopan sosioekonomiseen 
rakenteeseen;

J. ottaa huomioon, että sukupolvenvaihdokset ovat yksi YMP:n vuoden 2020 jälkeisistä 
erityistavoitteista; katsoo, että tietämyksen siirto ja sukupolvelta toiselle tapahtuva 
oppiminen ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan lisätä yhteistyötä ja solidaarisuutta eri 
sukupolvien välillä ja siten kuroa umpeen sukupolvien välinen kuilu;

K. katsoo, että ikääntyneiden tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja laajemmin 
yhteiskunnassa osoittaa, että tarvitaan mittavia ja määrätietoisia investointeja 
esimerkiksi yhtäläisten mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen, työllistymistä 
edistävien palvelujen ja terveyspalvelujen aloilla, jotta voidaan hillitä kasvavaa 
taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta EU:ssa;

L. ottaa huomioon, että maaseudulla tai syrjäisillä alueilla asuvilla ikääntyvillä ihmisillä 
voi olla korkeampi ikään liittyvä riski kärsiä muun muassa köyhyydestä, laadukkaan 
terveydenhuollon ja palvelujen heikommasta saatavuudesta, huonommista 
mahdollisuuksista sosiaaliseen tukeen ja kanssakäymiseen sekä julkisen liikenteen 
huonosta saatavuudesta;

M. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksissa on merkittäviä eroja Euroopan 
unionin eri alueiden välillä ja että muutosten pääasialliset suuntaukset ovat yhtäältä 
kaupunkien ylikansoittuminen ja toisaalta maaseudun autioituminen;

N. toteaa, että maaseutu ja syrjäseutualueet kärsivät merkittävästi väestörakenteen 
muutoksista, mikä voi osaltaan vaikuttaan ikääntyneiden ihmisten joutumiseen 
eristyksiin näillä alueilla;

O. toteaa, että yli 45-vuotiaita työntekijöitä koskevien työtapaturmien osuus EU:ssa 
vuonna 2018 oli 42 prosenttia; katsoo tästä syystä, että työturvallisuudessa on 
huomioitava ikääntymisen vaikutus työvoimaan;

P. toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja sekä väestörakenteessa että sen 
kehityksessä;

Q. ottaa huomioon, että ruokaturvamme on riippuvainen maatalouden 
sukupolvenvaihdoksen onnistumisesta;

R. toteaa, että YMP on edelleen keskeinen maaseudun elinkeinoelämän ja työpaikkojen 
luomisen tukiväline;

S. katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa olisi hyödynnettävä vanhempien 
sukupolvien koko potentiaali edettäessä kohti vihreää ja digitaalista siirtymää;

T. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on lisännyt maaseudulla asuvien ikääntyneiden 
ihmisten haavoittuvuutta sekä digitaalista ja sosiaalista syrjäytymistä;

1. katsoo, että on tärkeää luoda mahdollisuuksia sukupolvien väliselle vuoropuhelulle, 
jotta voidaan rikastuttaa maaseudulla asuvien ikääntyneiden ihmisten sosiaalista elämää, 
torjua sosiaalisen eristyneisyyden riskiä ja samalla perimätietoa välittämällä auttaa 
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nuorempia sukupolvia osallistumaan kulttuurin ja perinteiden säilyttämiseen sekä 
yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden lisäämiseen;

2. muistuttaa, että perheviljely on erityinen maanviljelyn muoto, jossa yhdistyvät 
maataloustoiminta ja perhe-elämä ja jossa ikääntyneet viljelijät harjoittavat toimintaa 
aktiivisesti vielä eläkeiän saavutettuaan;

3. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä vaaditaan 
edelleen jatkuvia toimia, jotta voidaan saada aikaan aidosti myönteinen aktiivisen 
ikääntymisen ”kulttuuri” ja syrjimättömät työhönottoprosessit; korostaa tarvetta ottaa 
käyttöön toimenpiteitä, joilla ikääntyneet voidaan osallistaa paikallisten talouksien 
kehittämiseen ja joilla helpotetaan julkisten palvelujen käyttöä ikääntyneiden 
elämänlaadun parantamiseksi;

4. katsoo, että on kehitettävä uusia mentorointi- ja kumppanuusmalleja aivovuodon 
pysäyttämiseksi, sillä korkea osaaminen keskittyy yhä enemmän ikääntyneelle 
työvoiman osalle;

5. toteaa, että ikääntyneillä ihmisillä, myös viljelijöillä, on mahdollisuus toimia veturina 
elinvoimaisessa maaseudun senioritaloudessa, joka perustuu sosiaalisiin innovaatioihin, 
osallistaviin maaseutuyhteisöihin ja terveellisempään elinympäristöön; kehottaa 
komissiota tutkimaan huolellisesti näitä mahdollisuuksia laatiessaan maaseutualueita ja 
aktiivisena ikääntymistä koskevaa pitkän aikavälin visiotaan;

6. kehottaa julkista sektoria edistämään erityisen turvajärjestelmän luomista, jossa otetaan 
huomioon maataloustyöntekijöiden työttömyyden erityispiirteet, jotka liittyvät 
maatalouden kausityön tilapäiseen luonteeseen; toteaa, että tällainen järjestelmä voisi 
antaa lisäturvaa niille, jotka työskentelevät maatalousalalla;

7. huomauttaa, että työvoiman ikääntyminen ja tarve sukupolvenvaihdokseen ovat 
vakavampia ongelmia maataloudessa kuin muilla aloilla; katsoo, että tämän 
kehityssuunnan kääntämisessä on keskeistä luoda uusia ammatteja 
sukupolvenvaihdoksen mahdollistamiseksi varmistamalla, että maatalouden ammatit 
ovat houkuttelevia ja kannattavia;

8. toteaa, että EU:n maatiloista vain 11 prosentilla on alle 40-vuotias tilanhoitaja4; 
kehottaa jäsenvaltioita poistamaan kaikki esteet, jotka haittaavat nuorten viljelijöiden 
toiminnan aloittamista maatalousalalla, mukaan lukien maan hankkimisen vaikeus; 
kehottaa myös jäsenvaltioita edistämään uusia tapoja tehdä yhteistyötä sukupolvien 
välillä, kuten kumppanuudet, osaviljely, pitkäaikainen vuokraaminen ja muut järjestelyt, 
joilla voitaisiin ratkaista viljelysmaiden puute ja kannustaa nuoria ryhtymään 
viljelijöiksi;

9. muistuttaa, että jotkin maatalouden sukupolvenvaihdoksen tiellä olevista esteistä 
liittyvät mahdollisuuksiin hankkia maata ja maatilan siirtämiseen sukupolvelta toiselle; 
huomauttaa, että ikääntyneitä viljelijöitä uhkaavat matalat eläkkeet, tulonmenetykset 
(mm. YMP-tuet) ja sosiaalinen syrjäytyminen maaseudulla eläköitymisen jälkeen, ja 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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siksi he yleensä jatkavat toiminnan harjoittamista ja pitävät maatilansa pidempään; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan räätälöityjä politiikan välineitä, joilla taataan 
maatilojen sujuvammat siirrot ja se, että ikääntyvät viljelijät voivat vanheta aktiivisina 
maaseutuyhteisöissä;

10. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa kansalliset eläkejärjestelmät eivät tarjoa riittävää 
toimeentuloa eläköityneille viljelijöille; pitää valitettavana, että usein ainoa keino tämän 
tilanteen ratkaisemiseksi on jatkaa maatalouden harjoittamista yli lakisääteisen eläkeiän, 
mikä hidastaa sukupolvenvaihdosta; painottaa, että YMP-tukia ei ole tarkoitettu 
korvaamaan eläkejärjestelmää;

11. panee merkille, että maataloudessa tarvitaan yhä enemmän erittäin päteviä nuoria 
ammattilaisia, erityisesti aluetasolla, ja kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että on 
pyrittävä kaikin toimin kannustamaan nuoria opiskelemaan maatalousammatteja sekä 
helpottamaan tietämyksen siirtämistä vanhemmalta nuoremmalle sukupolvelle;

12. katsoo, että valmisteilla olevissa ikääntymistä koskevassa vihreässä kirjassa ja 
maaseutualueita koskevassa pitkän aikavälin visiossa on painotettava erityisesti sellaisia 
ohjelmia, jotka koskevat ikääntyneiden ihmisten aktiivista osallistumista 
maaseutuyhteisön elämään;

13. katsoo, että vanhempien ja nuorempien sukupolvien väliset maatilakumppanuudet ovat 
ratkaisevan tärkeitä sukupolvien välisen solidaarisuuden, tietämyksen siirron ja 
keskinäisen oppimisen lisäämiseksi, mikä on erityisen tärkeää uusien teknologioiden 
käyttöön ottamiseksi ja digitaalisten taitojen soveltamiseksi maanviljelyssä;

14. huomauttaa, että Euroopan maatalouden työvoima koostuu yhä suurelta osin 
perheenjäsenistä, mutta toteaa, että perheenjäsenien osuus työvoimasta on laskenut 
tasaisesti jo vuosia ja sen odotetaan pienenevän entisestään lähitulevaisuudessa; 
korostaa, että maaseudun väistämätön autioituminen joissakin unionin osissa johtaa 
maaseutualueilla taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin, joihin on puututtava 
kunnianhimoisemmilla ja paremmin koordinoiduilla toimilla;

15. muistuttaa, että syrjäisillä alueilla, vuoristoalueilla ja maaseutualueilla asuvat 
ikääntyneet ihmiset ovat alttiimpia digitaaliselle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle, mitä 
covid-19 on pahentanut entisestään;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdentamaan Next Generation EU 
-elpymispaketin huolellisesti siten, että sillä voidaan lieventää covid-19:n kielteisiä 
vaikutuksia vanhempaan sukupolveen;

17. korostaa, että on tärkeää tukea erilaisia maaseutualueita ja kannustaa investointeja 
hankkeisiin, jotka edistävät paikallisia talouksia, mukaan lukien julkisen liikenteen 
saatavuuden ja digitaalisten yhteyksien parantaminen; pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä on suora yhteys maaseudun elinkeinoelämän 
pysymiseen elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei pitäisi aliarvioida niitä haasteita, joita 
kaikki maanviljelijät kohtaavat sen hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; korostaa siksi, että elinikäinen ammatillinen 
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koulutus, neuvontapalvelut sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä elementtejä niin 
YMP:n puitteissa kuin sen ulkopuolella;

18. katsoo, että naisten pääsyä maatalousalalle olisi helpotettava asianmukaisten julkisten 
palvelujen avulla, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet työskennellä alalla;

19. toteaa, että väestön ikääntyminen erityisesti maaseudulla on väistämätön suuntaus, joka 
on otettava huomioon talous- ja sosiaalipolitiikan laatimisessa; katsoo, että väestön 
ikääntymisen ongelma edellyttää moniulotteista toimintamallia, ja painottaa, että on 
tärkeää edistää laajempaa täydentävyyttä ja synergioita politiikan alojen ja 
tukivälineiden välillä; muistuttaa, että riittävät resurssit ja palvelut ovat edellytys sille, 
että voidaan tarjota ikääntyville ihmisille heidät huomioon ottava ympäristö;

20. kehottaa kansallisia sekä alue- ja paikallisviranomaisia harkitsemaan sellaisten 
ohjelmien käyttöönottoa tai edistämistä, joilla pyritään säilyttämään vanhemman 
paikallisväestön tietämys, jotta voidaan dokumentoida ja tallentaa paikallisiin ruokiin, 
resepteihin, tuotteisiin ja muihin tapoihin liittyvä aineeton kulttuuriperintö, jota 
puolestaan voidaan käyttää paikallisten elinkeinojen, tuotteiden ja matkailun 
kehittämiseen ja säilyttämiseen;

21. katsoo, että EU:n vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä olisi hyödynnettävä ikääntyvien 
maatalousyhteisöjen koko potentiaalia; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
varmistaa laajakaistayhteyksien ja peruspalvelujen saatavuus maaseudulla, 
tietoteknisten taitojen hankkiminen ja kestävää kehitystä koskevien uusien 
toimintamallien käyttöönotto, kuten älykkäiden kylien malli ja elintarvikejärjestelmien 
muuttaminen kestäviksi;

22. toteaa, että koheesiopolitiikalla ja YMP:llä voisi olla huomattava rooli naisten 
työllistettävyyden ja osallisuuden tukemisessa ja tehostamisessa väestörakenteen 
ongelmista kärsivillä maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään tähän tarkoitettuja varoja paremmin;

23. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä on eroja mahdollisuuksissa 
hankkia maata ja saada suoraa tukea, ja toteaa, että tämä on yksi niistä ongelmista, jotka 
on ratkaistava, jotta voidaan pysäyttää alueellinen taantuminen sekä saada ikääntyneet 
luopumaan maatalouden harjoittamisesta ja kannustaa nuoria ryhtymään viljelijöiksi;

24. toteaa, että yhteyksien ja palvelujen saatavuuden parantaminen maaseutualueilla ja 
syrjäisillä alueilla on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan puuttua väestökatoon näillä 
alueilla sekä niiden ikääntyneiden asukkaiden sosiaaliseen ja digitaaliseen 
syrjäytymiseen; kehottaa siksi jäsenvaltioita tunnustamaan erilaisten maaseutualueiden 
ja syrjäisten alueiden merkityksen ja kehittämään niiden mahdollisuuksia edistämällä 
investointeja paikalliseen elinkeinoelämään, tukemalla yrittäjyyttä ja parantamalla 
niiden infrastruktuuria;

25. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan strategiasuunnitelmien laatimisessa huomioon 
vanhusten (yli 65-vuotiaiden) osuuden maaseutualueilla ja harkitsemaan maaseudun 
vanhuksia koskevien tai heihin kohdistettujen toimenpiteiden käyttöönottoa, esimerkiksi 
lisäämällä joustoa niihin ehtoihin, joiden mukaisesti kyseiseen ikäryhmään kuuluvat 
voivat osallistua tosiasiallisesti ja aktiivisesti alueen elinkeinoelämään;
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26. huomauttaa, että covid-19-pandemian aiheuttamassa tilanteessa on sitouduttava 
elinvoimaiseen ja dynaamiseen maaseutuun, poistettava byrokratiaa sekä investoitava 
maaseutualueiden infrastruktuuriin ja laadukkaisiin palveluihin, jotta voidaan hidastaa 
maatalousalan ikääntymistä ja edistää naisten asemaa tilojen johdossa;

27. korostaa roolia, joka Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on yhdessä EU:n 
muiden rahastojen kanssa maaseutualueiden väestörakenteeseen liittyvien haasteiden 
ratkaisemisessa erityisesti edistämällä taloudellista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta;

28. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että on tärkeää varmistaa palvelujen saatavuus 
eri alueilla, sillä palvelujen väheneminen kannustaa ikääntyneitä jäämään aiemmin 
eläkkeelle ja muuttamaan kaupunkeihin, joissa palveluja on paremmin saatavilla;

29. katsoo, että elinikäisen oppimisen ja digitalisaation luomat tilaisuudet ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan tarjota maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla asuvalle 
ikääntyvälle väestölle erilaisia mahdollisuuksia, kuten mahdollisuus sivutulojen 
hankkimiseen; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan koulutusohjelmia, 
joilla autetaan ikääntyvää väestöä kehittämään taitojaan ja hankkimaan asiantuntemusta 
verkkokaupan, verkkomarkkinoinnin ja tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla aloilla;

30. toteaa, että tehokas liikkuvuusjärjestelmä on yksi alueiden taloudellisen kehityksen, 
alueellisen yhteenkuuluvuuden ja alueiden potentiaalin kehittämisen edellytyksistä; 
huomauttaa, että siksi on annettava tarvittava rahoitus liikenneyhteyksien kehittämiseen 
ja ylläpitoon, mikä voisi kannustaa vanhempaa sukupolvea jatkamaan maatalouden 
harjoittamista pidempään ja houkutella nuoria muuttamaan alueellisista keskuksista 
töihin maaseudulle;

31. korostaa YMP:n roolia ja merkitystä, kun kannustetaan sukupolvenvaihdokseen 
maatalousalalla; kehottaa jäsenvaltioita suosimaan strategiasuunnitelmissaan toimia, 
joilla lisätään nuorten viljelijöiden määrää, ja edistämään näiden toimien 
johdonmukaisuutta muiden kansallisella ja EU:n tasolla saatavilla olevien välineiden 
kanssa;

32. korostaa, että maatalouden kehityksen, digitalisaation ja erikoistumisen seurauksena 
alalla jo olevat ja sille tulossa olevat ihmiset tarvitsevat asianmukaisen digitaalisen, 
teknisen ja kaupallisen alan koulutuksen, ja kehottaa edistämään vaihto-ohjelmia, 
keskusteluja, verkkokoulutuksia ja verkko-oppimista;

33. korostaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen aloitteiden keskeistä roolia elävien ja 
menestyvien paikallisten maaseututalouksien palauttamisessa ja säilyttämisessä sekä 
tarvetta pitää Leader-ohjelman rahoitus riittävällä tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti Leader-ohjelman resursseja;

34. muistuttaa, että syrjäisimmät alueet ovat erityisen alttiita väestökadolle ja tarvitsevat 
erityisiä toimenpiteitä, joilla voidaan lieventää niille tyypillisiä väestörakenteen 
kielteisiä muutoksia; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään käytössään olevia rakenne- 
ja investointirahastoja ennakoivasti näiden alueiden haasteiden ratkaisemiseksi;

35. korostaa, että jatkuvasti kehittyvä digitaaliteknologia vaikuttaa ihmisten arkeen 
keskeisellä tavalla, ja painottaa siksi, että kouluissa, sairaaloissa ja kaikissa muissa 
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olennaisissa julkisissa palvelulaitoksissa tarvitaan nopeita laajakaistayhteyksiä sekä 
toimivia ja ajantasaisia teknisiä välineitä, muun muassa tehokkaan sähköisen hallinnon 
kehittämistä, jotta voidaan varmistaa riittävät mahdollisuudet maaseutualueiden ja 
syrjäisten alueiden asukkaille;

36. toteaa, että kansalaisjärjestöjen tarjoamat palvelut ovat tärkeitä erityisesti ikääntyneille; 
kehottaa vahvistamaan rahoitusta alueiden kansalaisjärjestöjen toiminnalle.
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