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Miksi maataloutta ja maaseutua tuetaan? 

 

 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on kehittää yhteisön maataloustuotantoa tasapainoi-

sesti ja edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Ilman maatalouden ja maaseudun tukirahoitusta 

Suomessa ei olisi merkittävää maataloustuotantoa, laajaa elintarvikejalostusta eikä maaseutu pysyi-

si laajasti asuttuna.  

 

Maatalouden ja maaseudun tukimuotoja ovat: 

 

• Viljelijätuet. Tavoitteena on turvata kotimaisten elintarvikkeiden tuotanto ja varmistaa koh-

tuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus.  Suomessa lähtökohta maatalouspolitiikan toimen-

piteille on, että maatalous on kotimaisen elintarviketalouden kivijalka. 

 

• Hanke-, yritys- ja rakennetuet. Hanketoiminnalla uudistetaan elinkeinoja, kehitetään kan-

nattavuutta, kasvatetaan osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita ja asumisen edel-

lytyksiä. Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja yritystoi-

minnan kehittäminen. Rakennetuilla tuetaan maatilojen investointeja ja nuoria viljelijöitä 

maatilayrityksen aloittamisessa.  

 

• Markkinatuet. Tärkeimpänä tavoitteena on maatalouselintarvikkeiden hintatason vakautta-

minen.  

 

Eri tukimuotojen saajina ovat mm. viljelijät, hanketoimijat, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus. 

Tukien vaikuttavuus ulottuu usein kuitenkin yhtä tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi 

kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset 

asukkaat. Myös paikalliset Leader-ryhmät saavat tukea maaseudun kehittämistoimintaan ja rahoitta-

vat hankkeita. Hankkeita rahoittavat myös mm. Pro Agriat ja Suomen Metsäkeskus. Tuensaajina on 

lisäksi organisaatioita, jotka saavat maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia 

markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen.  

 

EU:n maatalouspolitiikan uudistus on muuttanut tukien sisältöä ja toimeenpanoa vuoden 2015 alusta 

alkaen. Uusi ohjelmakausi kattaa vuodet 2015–2020.  
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Maatilojen taloustilanne  

 

Tämänhetkisiin maatalouden talousvaikeuksiin on johtanut useampi samaan ajanjaksoon osunut te-

kijä, jotka yhdessä rasittavat maatilojen maksuvalmiutta ja kannattavuutta poikkeuksellisen laajasti.  

• Venäjän elokuussa 2014 asettama elintarvikkeiden tuontikielto on merkinnyt suoria tulon-

menetyksiä erityisesti maidontuotannolle ja välillisesti kaikille tuotantosuunnille.  Euroopan 

markkinatilanne on yleisesti vaikea, koska Venäjän-kriisin ja muiden markkinaongelmien ta-

kia niin maidosta, lihasta kuin viljastakin on ylitarjontaa (ks. liitetiedosto maidon, lihan ja vil-

jojen tuottajahintojen kehitys 2012–2015, lähde: Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus) 

 

• Viime kasvukaudella myöhästyneet kylvöt ja runsaat sateet aiheuttivat Suomessa laajoja 

ongelmia kasvinviljelylle, mikä heijastuu edelleen tilojen talouteen. 

 

• Vuonna 2015 käyttöön otettiin EU-maatalouspolitiikan uusi ohjelmakausi ja uudet tukiväli-

neet, joissa oli paljon uutta omaksuttavaa. Osana monimutkaista kokonaisuutta tukien toi-

meenpano ja tietojärjestelmät on pitänyt rakentaa uudistettujen EU-säädösten mukaisiksi. 

Tukien maksuaikataulu on muuttunut edeltävältä ohjelmakaudelta. Tukilaskentaan käytettä-

vän tietojärjestelmän valmistuminen on viivästynyt, mikä on lykännyt tiettyjen tukien maksa-

mista tänä keväänä. 

Vuoden 2013 alkupuolelta lähtien keskimääräiset tuottajahinnat ovat pudonneet tuntuvasti. Samalla 

jaksolla panoshinnat ovat kuitenkin säilyneet lähes ennallaan ja maatalouden kannattavuus on tästä 

syystä selvästi heikentynyt. Polttoaineiden halpeneminen on hieman helpottanut kustannuspainetta. 

Raaka-ainekustannusten pienenemisestä huolimatta esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat edelleen 

korkealla. 

Kannattavuus on heikentynyt selvästi vuodesta 2014. Se ei silti välttämättä uhkaa tilojen toiminnan 

jatkuvuutta ainakaan laajassa mittakaavassa. Sitä vastoin tulovirran ehtyminen menojen pysyessä 

lähes entisellään horjuttaa tilojen maksuvalmiutta, mikä saattaa ajaa yrityksiä nopeasti selvitystilaan. 

Keskimääräinen yrittäjätulo laski vuonna 2015 edellisvuodesta huomattavasti maitotiloilla ja viljatiloil-

la ja erityisesti sikatiloilla. 

Kun EU:ssa keskimäärin maatalouden myyntitulot ovat jonkin verran suoria tuotantokustannuksia 

suuremmat, Suomessa maatalouden myyntitulot kattavat keskimäärin vain noin 3/4 tuotantokustan-

nuksista. 
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2000-luvun aikana koko maan tilamäärä on pudonnut yli kolmanneksella hieman yli 50 000 tilaan. 

Erityisesti kotieläintilojen määrä on vähentynyt nopeasti, mutta samalla tilakoko on vastaavasti kas-

vanut.  

 

Lisätietoa: Luonnonvarakeskuksen tiedote 10.3.2016: Maatalouden kannattavuus kriisirajoilla 

https://www.luke.fi/uutiset/maatalouden-kannattavuus-kriisirajoilla/ 

 

 

Poimintoja suurimpien tuensaajien tukityypeistä  

 

Hanketuet: Elinkeinoelämän ja maaseudun peruspalvel ut (laajakaistahankkeet)  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tuettiin valtioneuvoston käynnistämää Laajakais-

ta kaikille -hanketta, jonka rahoitus jakaantui valtion, kunnan ja operaattorin kesken.Toimiva internet-

yhteys on edellytys maaseudun ja sen elinkeinojen kehittymiselle, ja hankkeen tavoitteena oli taata 

kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liittyä sekä huippunopeaan tietoliikenneyhteyteen sekä 

harjoittaa ammattia ja liiketoimintaa riippumatta asuinpaikasta. Hankkeessa tuettiin yhteyksien ra-

kentamista alueilla, joilla niiden ei arvioida rakentuvan markkinavetoisesti. Tukea maksettiin laaja-

kaistaverkkoja rakentaneille yrityksille ja osuuskunnille. 

 
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Noora Hakola, ylitarkastaja 

0295 31 2409, etunimi.sukunimi@mavi.fi 

 

Manner-Suomen maaseutuohjelma, hanketukien tuloksia :  

https://www.maaseutu.fi/fi/ohjelman-tuloksia/hanketuet/Sivut/default.aspx 

 

 

Viljelijätuet: Maatilojen neuvonnan korvaus  

Maatilan neuvontajärjestelmän mukaiset neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikkien viljelijöiden käyt-

töön. Viljelijä valitsee neuvojarekisteristä oman alueensa hyväksytyt neuvojat. Neuvontakäynnit rää-

tälöidään tilan tarpeen mukaan. Korvaus toteutuneista neuvontakäynneistä maksetaan neuvojalle tai 

tämän työnantajalle, kuten esimerkiksi neuvontajärjestölle. 

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Heikki Pajala, ylitarkastaja 

0295 31 2378, etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Tietoa neuvonnasta: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/tilaneuvonta.aspx 
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Viljelijätuet: Ympäristökorvaus  

Ympäristökorvauksen ympäristösitoumukseen sisältyvät toimenpiteet ovat työkaluja maatalouden 

ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Ympäristökorvaukseen sitoudutaan viideksi vuodeksi.  

Sitoumuksen vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria ja puutarhakasveja kasvattavalla tilalla yksi heh-

taari.  

 

Ympäristökorvauksessa viljelijä sitoutuu muun muassa: 

• noudattamaan ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja lannoitteiden ja kas-

vinsuojeluaineiden käytöstä 

• toteuttamaan ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpidettä koko tilalla 

• suorittamaan yhden päivän pakollisen koulutuksen tai verkkotentin kahden ensimmäisen si-

toumusvuoden aikana 

• säilyttämään maatalousmaan sellaisessa kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn tavan-

omaisilla maatalouskäytännöillä. 

 

Lisäksi viljelijä voi valita yhden tai useamman peltolohkokohtaisen toimenpiteen.  

 
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Hannele Sankari, yksikönjohtaja 
0295 31 2422, etunimi.sukunimi@mavi.fi 
 
Tietoa ympäristökorvauksesta: 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/ymparistokorvaus.aspx 

 

 

Markkinatuet: Hedelmä- ja vihannesmarkkinaorganisaa tioiden tuki  

Tuottajien osuuskunnasta tai osakeyhtiöstä muodostuvalla tuottajaorganisaatiolla tulee olla vähin-

tään viisi hedelmä- ja vihannesalan tuotantoa harjoittavaa tuottajajäsentä. Yhteenliittymän tuotteiden 

myynti tulee olla vuosittain vähintään 500 000 euroa. Kun tuottajaorganisaatio tulee hyväksytyksi, se 

voi laatia monivuotisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmaan sisältyville investoinneille ja kehittämis-

toimenpiteille voi hakea tukea, joka voi olla 50 prosenttia toimintaohjelman toteutuneista kustannuk-

sista. Tukea voi hakea esimerkiksi laite- ja rakennusinvestoinneille ja markkinointitoimenpiteille.  

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Juhani Heikkilä, ylitarkastaja 

0295 31 2352, etunimi.sukunimi@mavi.fi  

Tietoa tuesta:  

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/tuottajaorganisaatiot/Sivut/default.aspx 
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Markkinatuet: Koulumaitotuki  

Kouluilla ja päiväkodeilla on mahdollisuus saada oppilailleen EU:lta koulumaitotukea maidon ja mai-

tovalmisteiden käyttöön. Koulumaitotuotteet tarjotaan alennettuun hintaan päiväkodeille ja kouluille. 

Koulu tai päiväkoti voi saada tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille koulumaitotukea: 

• meijerin tai kaupan alan yrityksen  kautta. Koulu/päiväkoti saa koulumaitotuen suoraan tu-

keen oikeutettujen tuotteiden oston yhteydessä joko alennettuina ostohintoina tai jälkihyvi-

tyksenä. Toimittajan tuotteistaan perimän hinnan ja tuen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 

toimittajan vastaavan tyyppisiltä asiakkailta veloittamaa hintaa. 

• kunnan  kautta, jos koulu/päiväkoti on kunnallinen 

• hakemalla itse , jos koulu/päiväkoti on yksityisen organisaation tai kuntayhtymän omistuk-

sessa. 

Tuella edistetään terveellistä ruokavaliota ja maitotuotteiden monipuolista käyttöä. Tuettuja tuotteita 

ovat rasvaton maito ja ykkösmaito, enintään 1 % rasvaa sisältävät piimät, jogurtit, viilit ja rahkat sekä 

tietyt juustot. Tuen vaikutuksen piirissä on noin 90 % lapsista ja nuorista.  

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Ulla Kujala, ylitarkastaja 

0295 31 2349, etunimi.sukunimi@mavi.fi  

Tietoa koulumaitotuesta:  

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/kunta-koulu-paivakoti/Sivut/koulumaitotuki.aspx 

 

 

Markkinatuet: Interventiovarastointi  

Interventiovarastoinnin tarkoitus on maataloustuotteiden hintatason vakauttaminen. EU on määritel-

lyt interventiotuotteille interventiohinnan. Jos tuotteen markkinahinta esimerkiksi ylitarjontatilanteesta 

johtuen putoaa interventiohinnan alapuolelle, interventio toimii suojaverkkona. EU ostaa tuotteen va-

rastoon ja tuotteen hinta markkinoilla saadaan rauhoitettua. Intervention keinoja ovat ostot interven-

tiovarastoon, varastointi ja tuotteen myynti takaisin markkinoille. Interventiovarastoon ostettua tuotet-

ta varastoidaan markkinatilanteesta riippuen noin 1-4vuotta. Komissio päättää interventiovarastoitu-

jen tuotteiden myynnin aloittamisesta ajankohtana, jona vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan 

tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen kohtelu. Interventiovarastoon ostetaan Suo-

messa vehnää, rasvatonta maitojauhetta ja voita sekä EU:n erillisellä päätöksellä ohraa ja muita 

maataloustuotteita.  

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Juhani Heikkilä, ylitarkastaja 

0295 31 2352, etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Tietoa interventiovarastoinnista: 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/interventiovarastointi/Sivut/default.aspx 
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Markkinatuet: Yksityinen varastointi  

EU säätelee markkinoiden tasapainoa yksityisen varastoinnin tuella. Vuonna 2015 EU-komissio pyr-

ki lievittämään sianliha-alan ja maitomarkkinoiden pitkään jatkunutta vaikeaa markkinatilannetta 

maksamalla tukea sianlihan, juuston, rasvattoman maitojauheen ja voin yksityiselle varastoinnille. 

Suomessa haettiin tukea vuonna 2015 sianlihan ja juuston varastointiin. Tukea maksettiin sianlihan 

varastoinnista; juuston osalta tukimaksut ajoittuvat vuodelle 2016. 

 
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:  Juhani Heikkilä, ylitarkastaja 

0295 31 2352, etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Tietoa yksityisestä varastoinnista: 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-

teollisuus/yksityisenvarastoinnintuki/Sivut/default.aspx 

 

 

Hyödyllisiä tietolähteitä 

 

� Maatalouden ja maaseudun tukien tarkoituksesta  on tietoa maa- ja metsätalousministeriön verk-

kosivustolla: http://mmm.fi/ruoka-ja-maatalous/tuet-ja-avustukset 

 

� Tukien toimeenpanosta  on tietoa Maaseutuviraston sivustolla: http://www.mavi.fi/ 

 
� Maatilaesimerkit vuoden 2015 viljelijätukien maksutilanteesta maaliskuussa 2016: 

http://www.mavi.fi/fi/maksut-ja-valvonta/maksut/viljelija/Sivut/esimerkkeja-viljelijatukien-
maksutilanteesta-maaliskuussa-2016.aspx 
 

� Maatalouden kannattavuustiedot, rakennekehitys ja tilamäärät  ja muuta tilastotietoa maataloudes-

ta on saatavissa Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelussa: 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori 

 
� Maaseutuviraston blogi : http://mavinblogi.blogspot.fi/ 

 
� Käytännön esimerkkejä  tukien vaikutuksesta on koottu maaseutu.fi-sivustolle: 

https://www.maaseutu.fi/fi/kaytannon-oivalluksia/Sivut/default.aspx 

 
� Manner-Suomen maaseutuohjelman tuloksia  (ohjelmakausi 2007–2013): 

https://www.maaseutu.fi/fi/ohjelman-tuloksia/Sivut/default.aspx 

 

 


