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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

viljelysmaiden keskittymistä koskevasta tilanteesta EU:ssa: miten helpotetaan 

viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen?” 

(2016/2141(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2015 antaman 

lausunnon ”Maananastus – Euroopan on herättävä huomaamaan perheviljelmiin 

kohdistuva välitön uhka”,  

– ottaa huomioon YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 12. toukokuuta 2012 

antamat vapaaehtoiset suuntaviivat, jotka koskevat maaperää ja maankäyttöä koskevien 

oikeuksien, kalastuksen ja metsien vastuullista hallinnointia, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille esitetyn vetoomuksen nro 187/2015, joka 

koskee eurooppalaisten viljelysmaiden säilyttämistä ja hallinnointia yhteisenä 

hyödykkeenä ja jossa kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat unionilta kestävämpää ja 

oikeudenmukaisempaa maapolitiikkaa,  

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan teettämän 

selvityksen, joka koskee viljelymaan anastuksen laajuutta unionissa1,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 

(A8-0000/2016), 

A. toteaa, että jo vuonna 2010, siis 27 jäsenvaltion unionissa, vain 2,7 prosenttia tiloista 

piti hallussaan 50,6:ta prosenttia maatalousmaasta ja että vuonna 2012 taas tiloista 

80 prosentilla oli käytössään kaikkiaan vain yli 12 prosenttia viljelysmaista;  

B. toteaa, että mahdollisuus hankkia maata on ihmisoikeus; 

C. toteaa, että maaperästä on tulossa yhä niukempi hyödyke, jonka määrä ei lisäänny, joten 

sitä ei voida pitää tavanomaisena kauppatavarana; toteaa lisäksi, että maaperään 

kohdistuu kaksinkertainen uhka, kun viljelyspinta-alaa menetetään maanpinnan 

eristämisen, kaupungistumisen ja infrastruktuurihankkeiden myötä ja samanaikaisesti 

maata keskittyy suurtiloille ja maatalouden ulkopuolisille sijoittajille;  

D. toteaa, että jäsenvaltiot tarvitsevat maapolitiikkaa koskevaa päätöksentekoa varten 

kattavia, ajantasaisia, avoimia ja laadukkaita tietoja maan osto- ja vuokrahintojen ja 

määrien vaihtelusta markkinoilla;  

E. toteaa, että viljelysmaiden omistuksen hajautuminen laajalle on yksi sosiaalisen 

markkinatalouden pääperiaatteista ja merkittävä edellytys kansantalouden sosiaaliselle 

                                                 
1 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan selvitys ”Extent of Farmland Grabbing in the EU”, s. 24 

(PE 540.369). 
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yhteenkuuluvuudelle;  

F. toteaa, että maatalousmaat ovat erittäin merkittäviä vesitaloudelle, ilmastolle, luonnon 

monimuotoisuudelle ja maaperän hedelmällisyydelle, jotka jo nyt kärsivät 

ilmastonmuutoksesta ja maaperän eroosiosta;  

G. katsoo, että omistaminen on paras edellytys maaperän vastuulliselle käsittelylle ja 

kestävälle maankäytölle, ja lisäksi maanomistus edistää identifioitumista ja 

sitoutuneisuutta ja ihmisten pysymistä maaseudun alueilla; katsoo, että näin vaikutetaan 

maaseudun sosioekonomiseen infrastruktuuriin ja hallussapidon ja omistamisen 

eriytyminen lisää yhteiskunnallisen jakautumisen, työpaikkojen vähenemisen ja 

elämänlaadun heikkenemisen sekä köyhyyden riskiä; 

H. toteaa, että eurooppalaisella maatalouspolitiikalla pyritään monitoiminnalliseen 

maatalouteen, jota leimaavat oman pääoman turvin toimivat perhe- ja osuuskuntatilat, 

omistuksen leviytyminen laajalle sekä monimuotoinen, asuinseutuun kytkeytyvä 

maatalousrakenne, joka perustuu perinteisiin, oikeusvarmuuteen ja vastuullisuuteen;  

I. toteaa, että viljelysmaiden keskittyminen saattaa johtaa maatalouden työpaikkojen 

vähenemiseen;  

J. toteaa, että kestävä maatalousala tarvitsee nuorta sukupolvea, koska tämä on ainoa 

keino pysäyttää maatalousalalla ilmenevä ikääntyminen ja varmistaa 

sukupolvenvaihdokset; toteaa toisaalta, että nuorten viljelijöiden ja aloittavien yrittäjien 

on erityisen vaikea hankkia maata;  

K. toteaa, että viljelysmaiden osto- ja vuokrahinnat ovat kivunneet monilla alueilla 

sellaiselle tasolle, että useiden tilojen on taloudellisesti mahdotonta säilyttää 

vuokramaataan tai lisätä maitaan tilan elinkelpoisuuden edellyttämällä tavalla, koska 

maata ei ole juuri tarjolla markkinoilla;  

L. katsoo, että unionin politiikka ja tuet edistävät keskittymistä, koska pinta-alaan sidotut 

suorat tuet päätyvät yksipuolisesti suurtiloille ja näiden varojen käyttö nostaa osaltaan 

maan hintoja, mikä puolestaan sulkee pienet ja keskisuuret yritykset maamarkkinoiden 

ulkopuolelle;  

M. katsoo, että etenkin vuoden 2007 finanssi- ja talouskriisistä lähtien viljelysmaihin 

tehtyjä investointeja on pidetty varmoina sijoituksina ja itse alan ulkopuoliset investoijat 

osatavat viljelysmaita ja että maanomistus pysyy varmana sijoituksena myös 

mahdollisen tulevan inflaation myötä;  

1. kehottaa perustamaan seurantakeskuksen, jolle annetaan tehtäväksi valvoa unionin 

viljelysmaiden keskittymisastetta, muuttuvaa maankäyttöä sekä omistajien ja 

vuokraajien markkinakäyttäytymistä ja raportoida niistä säännöllisesti;  

2. kehottaa komissiota luomaan oikeusperustan sille, että kaikissa jäsenvaltioissa voidaan 

kerätä säännöllisesti vertailukelpoisia tietoja vuokrien määristä ja maiden hinnoista 

aina, kun tiloilta myydään maita tai osuuksia;  

3. pitää tarkoituksenmukaisena tehdä koko Euroopassa yhtenäinen maainventaario, jossa 
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käsitellään ajantasaisesti ja tarkasti kaikkia viljelysmaihin liittyviä omistusoikeuksia ja 

käyttösuhteita ja jonka tulokset esitetään helppotajuisesti julkisesti käytettävissä 

olevassa digitaalisessa tietokannassa;  

4. myöntää, että integroidussa maankäytön hallinnassa eri menetelmin toteutettava maa-

alueiden uusjako on välttämätön toimenpide maatalouden rakenteen parantamiseksi ja 

maankäyttöä koskevien kiistojen ratkaisemiseksi;  

5. katsoo, että maapolitiikalla on edistettävä yhteiskunnallisesti suotavaa maanomistuksen 

hajaantumista laajalle, koska näin vaikutetaan suoraan elin- ja työoloihin sekä kaikkien 

ihmisten elämänlaatuun; muistuttaa maanomistuksen tärkeästä sosiaalisesta tehtävästä, 

sillä tilojen ja työpaikkojen katoaminen johtaa viljelijöihin perustuvan eurooppalaisen 

maatalouden ja maaseutualueiden hiipumiseen ja siten koko yhteiskunnan kannalta 

epäsuotuisiin rakenteellisiin muutoksiin;  

6. suosittaa, että jäsenvaltiot asettavat viljelysmaiden hankinnassa etusijalle viljelijät, 

etenkin silloin kun muut kuin viljelijät ovat enenevässä määrin halukkaita hankkimaan 

maatalousmaata;  

7. katsoo, että maaperämarkkinoita koskevalla politiikalla on helpotettava nuorten 

ryhtymistä maatalousalalle ja että tällöin olisi mentävä yhteiseen maatalouspolitiikkaan 

kirjattua nuorten viljelijöiden tukemista pidemmälle; kehottaa siksi soveltamaan 

kattavaa lähestymistapaa, jolla osaltaan mahdollistetaan tilojen siirtäminen tai 

perustaminen päteville nuorille viljelijöille tai yrittäjille;  

8. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan maaperän markkinoita koskevan politiikkansa 

siten, että hillitään viljelysmaiden osto- ja vuokrahintojen nousua; kehottaa lisäksi 

soveltamaan kyseisiin hintoihin myös lupamenettelyä, jonka piiriin kuuluvat myös 

fuusiot, pilkkomiset ja säätiöiden perustamiset; katsoo, että vuokrasopimuksia olisi 

valvottava tiukemmin ja että niihin olisi tarkoituksenmukaista soveltaa 

ilmoitusvelvollisuutta, johon sisältyy seuraamusmahdollisuuksia, koska vuokraaminen 

on usein ensimmäinen askel kohti ostamista; 

9. kehottaa unionia panemaan täytäntöön FAO:n vapaaehtoiset suuntaviivat, jotka 

koskevat maaperää ja maankäyttöä koskevien oikeuksien, kalastuksen ja metsien 

vastuullista hallinnointia ja jotka kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet; toteaa tämän 

palvelevan unionin selkeiden maatalouden rakenteita koskevien ohjaavien periaatteiden 

kehittämistä; 

10. ehdottaa, että 150 000 euron ylittävälle suorien tukien määrälle asetetaan yhtä sitova 

yläraja kuin suoria tukia koskevan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 11 artiklassa 

säädetään viljelijöille 150 000 euron ylittävää perustuen määrää varten, eli ylittävää 

määrää alennetaan vähintään 5 prosenttia; 

11. katsoo, että 30 prosenttia suorista tuista olisi kohdistettava tilan ensimmäisille 

hehtaareille, edellyttäen että samalla noudatetaan suoria tukia koskevan asetuksen 41 ja 

42 artiklaa;  

12. suosittaa lisäksi, että koko Euroopassa otetaan käyttöön yhtenäinen ”aktiiviviljelijän” 

määritelmä, joka kytkeytyy yksiselitteisesti tilalla tehtävään työhön;  
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13. kehottaa komissiota tarkastamaan kunkin politiikan alan kohdalla, lisääkö se unionin 

viljelysmaiden keskittymistä vai hillitseekö se sitä;  

14. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että maaperä on rajallinen resurssi, johon 

ilmastonmuutos, eroosio ja ylikuormitus kohdistavat jo nyt kovia paineita; kehottaa 

unionin neljän perusvapauden vaalimisen perusteella asettamaan maatalousmaan 

erityisen suojelun piiriin, jotta jäsenvaltiot voivat säännellä maatalousmaan myyntiä ja 

vuokraamista myös sosiaalisten ja ekologisten kriteerien perusteella; 

15. kehottaa komissiota laatimaan ja julkaisemaan perusteluettelon, josta jäsenvaltioille käy 

selväksi, mitä maaperän markkinoiden sääntelytoimenpiteitä voidaan soveltaa unionin 

neljän perusvapauden yhteydessä;  

16. kehottaa komissiota valistamaan jäsenvaltioita maanmyyntiin liittyvän korruption 

torjumisesta ja tukemaan niitä siinä;  

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Maanomistuksen keskittyminen – eurooppalainen teema 

 

Maananastuksen ja maanomistuksen keskittyminen ovat aiheina kytkeytyneet jo pitkään 

maapallon eteläisiin maihin. Asiaa lähemmin tarkasteltaessa on kuitenkin syytä todeta, että 

viljelysmaiden keskittyminen on ollut jo vuosien ajan myös eurooppalainen teema. 

 

Kyse on maanomistuksen keskittymisestä, kun maatalousmaiden kaupassa pääpaino on 

maanhankinnan suuruusluokassa, mikä on Euroopassa epätavallista.  

 

Vuoden 2010 osoittavat, että jo 27 jäsenvaltion unionissa noin 3 prosenttia tiloista piti 

hallussaan 50:tä prosenttia maatalousmaasta ja että vuonna 2012 taas 80 prosentilla tiloista oli 

yhteensä käytössään kaikkiaan vain reilut 12 prosenttia viljelysmaista.  

 

Euroopan viljelysmaiden keskittymisaste muistuttaa maanomistuksen epätasaista jakautumista 

esimerkiksi Brasiliassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä.  

 

Viljelysmaa ei ole tavanomainen kauppatavara, sillä maan määrä ei enää lisäänny ja 

mahdollisuus maan hankkimiseen on ihmisoikeus. Viljelysmaan keskittyminen vain 

muutamien toimijoiden käsiin aiheuttaa tuntuvia sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja 

poliittisia vaikutuksia unionin kaikissa jäsenvaltioissa.  

 

Rahaomaisuuden keskittymisen tavoin myös maatalousmaan liian suuri keskittyminen jakaa 

yhteiskuntaa, epävakauttaa maaseutua ja vaarantaa elintarviketurvan ja siten myös Euroopan 

ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.  

 

Yleisesti ottaen ei ole riittävästi kattavia, avoimia, ajantasaisia, laadukkaita ja koko unionissa 

yhtenäisiä tietoja Euroopan maamarkkinoiden hintojen ja määrien vaihtelusta. Tämä koskee 

niin maan ja osuuksien myyntiä kuin vuokrahintoja. 

 

Vaikutukset Euroopan maatalouteen 

 

Viljelysmaiden osto- ja vuokrahinnat ovat kivunneet monilla Euroopan alueilla sellaiselle 

tasolle, että useiden tilojen on taloudellisesti mahdotonta säilyttää vuokramaataan tai ostaa 

lisämaita tilan elinkelpoisuuden edellyttämällä tavalla. Maamarkkinoilla ei ole juuri 

käytettävissä lisämaata, ja lisäksi vuokrahinnat perustuvat sellaiseen maatalouden tuottoon, 

joka ei ole enää mahdollista. Tämä johtaa siihen, että pääomavaatimukset ovat alalle uusina 

pyrkiville liian suuria ja riskialttiita. 

 

Vaikutus yhteiskuntaan 

 

Maanomistuksen keskittyminen koskee ensisijassa viljelijöitä ja maaseudulla työskenteleviä. 

Lähempi tarkastelu osoittaa, että asia koskee myös koko yhteiskuntaa.  

Omistaminen on paras edellytys maaperän vastuulliselle käsittelylle ja kestävälle 

maankäytölle. Se edistää sitoutuneisuutta ja myötävaikuttaa siihen, että ihmiset pysyvät 

maaseutualueilla.  
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Viljelysmaiden omistuksen hajautuminen laajalle on yksi sosiaalisen markkinatalouden 

pääperiaatteista ja merkittävä edellytys kansantalouden sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. 

Maatalousmaat ovat korvaamaton tuotantotekijä laadukkaille elintarvikkeille ja rehuille, ja ne 

ovat erittäin merkittäviä vesitaloudelle, luonnon monimuotoisuudelle ja maaperän 

hedelmällisyydelle, jotka kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksesta ja maaperän eroosiosta. 

 

Syyt viljelysmaiden keskittymiseen unionissa ja tästä aiheutuvat haasteet  

 

Vaikka unionin viljelysmaiden hintataso vaihtelee jäsenvaltioittain, maanomistuksen 

keskittyminen voimistuu koko Euroopassa, mikä vaikuttaa kielteisesti viljelijöihin.  

 

Unionin maanomistuksen keskittymiselle on monta syytä. Maan hankkiminen merkitsee 

nykyisin kaikkialta maailmasta tuleville sijoittajille parhaimpia ja turvallisimpia sijoitus- ja 

voitonsaantimahdollisuuksia, kun otetaan huomioon elintarvikkeiden ja rehujen, polttoaine-, 

kemian- ja tekstiiliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineiden sekä muiden kuin fossiilisten 

polttoaineiden kasvava kysyntä.  

 

Finanssikriisistä käynnistynyt matalien korkojen vaihe on myös johtanut reaaliarvoihin 

palaamiseen, eli arvossa pidetään maaperää. Maaperän hankkimisesta ovat siis kiinnostuneet 

myös muilla aloilla toimivat sijoittajat. 

 

Maanomistuksen keskittymisen ohella viljelysmaita uhkaavat myös käyttö muuhun kuin 

maataloustarkoituksiin: maanpinnan eristäminen, kaupungistuminen, matkailu ja 

infrastruktuurihankkeet verottavat viljelysmaita.  

 

Tämän lisäksi unionin monet politiikan alat ja tuet edistävät tilojen laajentumispyrkimyksiä 

tai houkuttelevat muita kuin maatalousalan investoijia ”pellon laidalle”. Esimerkiksi pinta-

alaan sidotut suorat tuet johtavat suurimpien tilojen yksipuoliseen edistämiseen.  

 

Samoin vaikuttavat unionin tai jäsenvaltioiden tukiohjelmat, joilla tuetaan esimerkiksi muita 

kuin fossiilisia polttoaineita ja joilla kiristetään siten kilpailua ”pöydän, purtilon ja 

polttoainetankin” välillä.  

 

Maanomistuksen keskittymisen laajuus ja vauhti ovat hälyttäviä. Tämä pätee erityisesti 

esimerkiksi Romaniaan, Unkariin ja Bulgariaan. Asiaa koskevat ongelmat ovat tiedossa myös 

Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.  

 

Monet jäsenvaltiot ovat tietoisia ongelmasta ja pyrkivät hillitsemään tätä suuntausta laeilla. 

Tämä johtaa usein ristiriitaan, sillä huomioon on otettava myös yksi unionin neljästä 

perusvapaudesta, eli pääoman vapaa liikkuvuus. Tämä perusvapaus on perustellusti voimassa 

koko unionissa ja siihen kuuluu ulkomaisten unionin kansalaisten syrjinnän kielto, mutta 

viljelysmaiden myynnissä tämä vapaus törmää rajoihinsa.  

 

Viljelysmaiden saatavuus on olennaista 

 

Unionin viljelysmaiden keskittyminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntaan sekä aktiivisiin 

viljelijöihin. Maatalousalan elinkelpoisuus riippuu erityisellä tavalla siitä, että viljelysmaita 

on nuorten saatavilla. Heidän innovointi- ja investointivalmiutensa ovat ratkaisevia 
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maaseutualueiden tulevaisuudelle. Vain näin voidaan pysäyttää viljelijöiden ikääntyminen ja 

varmistaa sukupolvenvaihdokset sekä turvata monitoiminnallinen maatalous, jossa omistajina 

toimivat perhetilat ja osuuskunnat. 

 


