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Maatalous osaksi julkista sektoria EU:ssa? 

RISTO V AITTINEN 

EU-jäsenyysneuvottelujen tuloksen selvittyä on 
hallituksen ponnistelu integraatioratkaisun ym
pärillä keskittynyt maatalouden kansallisen 
tukipaketin kokoamiseen. Tätä artikkelia kirjoi
tettaessa tämän viimeisen iltalypsyn yksityis
kohdat eivät ole vielä selvillä, mutta Maa- ja 
metsätalousministeriö on julkistanut laskelman 
tukipaketin budjettitaloudellisista kustannuksis
ta. 

Kansallisen tukipaketin luonteen arvioimi
seksi on aluksi syytä kerrata EU:n maatalous
politiikan pelinsääntöjä. Unionin harjoittama 
yhteinen maatalouspolitiikka merkitsee sitä, 
että maataloustuotteilla on vapaa liikkuvuus yh
teisön sisällä, ja toisaalta yhteinen rajasuoja 
kolmansia maita vastaan. Tuottajahinnat ovat 
periaatteessa samat kaikissa yhteisön maissa. 
Lisäksi maatalouteen kohdistuvat elinkeinotuet 
ovat yhteismarkkinasäännöstöä. Tältä osin Suo
mi joutuu sopeutumaan EU-direktiivien mää
rittämään maataloustukijärjestelmään, josta to
sin voidaan poiketa komission suostumuksella 
viiden vuoden siirtymäkauden aikana. 

Suomen maatalous ja EU-jäsenyys 

Euroopan unionin maatalouspolitiikan toteutus 
on ollut hyvin suomalaistyyppistä. EU:n nykyi
nen rajasuojajätjestelmä on käytännössä eristä-

nyt yhteisön maatalousmarkkinat maailman
markkinahinnoista (Vaittinen, 1991). Poliittisil
la päätöksillä ylläpidetty tuottajahintataso on 
johtanut maatalouden ylituotantoon, joka on 
markkinoitu Unionin yhteisin budjettivaroin 
maailmanmarkkinoille. EU:n maatalousbudje
tista maatalouden ylituotannon markkinointi
kustannukset vievät 90 % (The Agricultural 
Situation in the Community,1993). 

Euroopan unionin maataloudelle suuntaama 
tuki on siten oleelliselta osin nojannut korkei
siin tuottajahintoihin, joita on ylläpidetty tuon
tisuojan ja vientituen avulla. Suoran tulotuen 
tyyppinen tuki on muodostanut marginaalierän 
EU:n nykyisessä tukijärjestelmässä.! Kuitenkin 
tästä tuen osasta Suomi kävi koko käden
väännön jäsenyysneuvotteluissaan. 

Suomen kannalta oleellinen seikka yhteisen 

1 Tältä osin on kuitenkin todettava, että EU:n toteut
tama ns. CAP-reformi tulee jossain määrin muutta
maan sen maataloustuen kuvaa. Reformin lähtökoh
tana nimittäin on se, että tuottajahintoja alennetaan 
viljan, maitotuotteiden ja naudanlihan osalta varsin 
reippaasti. Tämä hintojen alentumisesta aiheutuva 
tulonmenetys tullaan reformissa kuitenkin kompen
soidaan viljelijöille suorana tulotukena. Osaltaan 
tätä reformia on motivoinut GATT:n Uruguayn kier
ros, jonka päätökset tulevat asettamaan rajasuojaan 
ja korkeisiin tuottajahintoihin perustuvalle tuelle 
rajoituksia. 
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maatalouspolitiikan omaksumisessa tulee ole
maan se, että maataloudessa joudutaan sopeutu
maan EU:n yhteisiin tuottajahintoihin. Maata
louden tuottajahintataso tulee Suomessa putoa
maan noin viisikymmentä prosenttia. 

Tämä hintatason putoaminen pyritään halli
tuksen suunnitelmissa kompensoimaan täysi
määräisenä viljelijöille (Maa- ja metsätalousmi
nisteriö, 15.5. 94 tiedote ja Kuhmonen, 1994, 
muistio). Tämän kaikkien tukipakettien äidin 
poliittinen kohtalo on tätä artikkelia kirjoitet
taessa vielä hämärän peitossa, mutta eräs 
myönteinen piirre näissä tukitarveharjoitelmis
sa on. Viimeinkin on muotoutunut tilanne, 
jossa maataloushallinto tuottaa perusteellista in
formaatiota maataloustuotannon tuesta ja sen 
kustannuksista veronmaksajille. 

Taulukossa 1 on arvioitu sitä, miksi maata
loustulo nykyisellä tuotannon tasolla ja panosk
äytön rakenteella muotoutuisi, jos maataloudes
sa siirryttäisiin EU:n tuottajahintoihin2

• Tuotan
non arvo ilman hintapoliittisia budjettitukia oli 
vuonna 1992 runsas 20 miljardia markkaa. 
Eurohinnoilla maatalouden tuotannon arvo olisi 
sen nyky tasolla 11 miljardia markkaa. Tämän 
tuotannon kustannukset nykyisellä panosraken
teella ja kotimaisilla kustannuksilla olisivat yli 
17 miljardia. Maa- ja metsätalousministeriö 
(Tiedote, 1994) on arvioinut ensimmäisen vuo
den kustannussäästöiksi 800 miljoonaa mark
kaa. Maatalouden siirtyminen EU:ssa arvon
lisäverojärjestelmän piiriin poistaisi sen pa-

2 Maatalouden tuotot ja kustannukset vuodelta 1992 
on saatu MTTL:n (Kettunen, 1994) vuosittain teke
mien maatalouden kokonaislaskelmien pohjalta. 
Tässä suhteessa maataloustulojen ja kustannusten 
laskelma taulukossa 1 on ohjeellinen mutta ei aina
kaan aliarvioi tuottojen ja kustannusten erotusta. 
ED-hintoihin siirtymisen bruttotulomenetysten 
laskelman pohjana on käytetty CAP-reformin 
huomioon ottava hintojen muutos. Käytetyt arviot 
ovat suoraan Maa-ja metsätalousministeriön tiedois
ta. Laskelmassa on lisäksi huomioitu pääasiassa 
tuotannon määrään sidottujen ns. hintapoliittisten 
tukien poistuminen, joiden maksaminen ei ED:n 
maatalouspolitiikan puitteissa ole mahdollista. 
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noskäytöstä piilevää liikevaihtoveroa. Lisäksi 
nyky järjestelmässä kerätään ylituotannon mark
kinoimiskustannuksia maataloudelta markki
noimismaksuina ja erityyppisinä panosveroina 
runsas miljardi. Kun viljelijöiden markkinointi
vastuu poistuu, panosverojen ja markkinointi
maksujen poistumisen jälkeen nyky tasoisen 
maataloustuotannon kustannukset olisivat reilut 
15 milj ardia. 

Kustannusten alennustarve, jotta maatalous
tulo ei menisi negatiiviseksi olisi runsaat neljä 
miljardia markkaa. Tämä on noin neljäsosa 
kustannuksista, joissa on huomioitu arvonlisä
ja panosverojen poistuminen. Ministeriön arvio 
maatalouden muista kuin verotuksesta johtuvis
ta kustannussäästöistä ensimmäisenä siirtymä
vuonna on 800 miljoonaa markkaa. 

Tukilaskelmien ajattelutavan lähtökohtia on 
jossain määrin hankala mieltää. Joka tapaukses
sa niissä lähdetään siitä, että tuki vielä vuonna 
2000 takaa markkamäärältään nykyisen tasoi
sen maataloustulon. Bruttotulojen menetys on 
laskelmissa arvioitu samaksi kuin vuonna 1995 
eli nykyrahassa 13.8 miljardiksi markaksi. 
Tuotannon taso oletetaan siten ainakin impli
siittisesti samaksi kuin mitä se on tällä hetkellä 
tai vaihtoehtoisesti nykyiseen tuotannon tasoon 
kiintiöidyksi suunnitellun tukitarpeen oletetaan 
säilyvän ennallaan myös ensi vuosituhannella. 
Viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen kustan,.. 
nusten alenema on ministeriön arvioissa runsaat 
kolme miljardia markkaa, ja panosverot huo
mioiva kokonaisvaikutus runsaat viisi miljardia 
markkaa. 

Maataloustuotannon arvonlisä arvotettuna 
EU-hinnoilla on siten negatiivinen vielä ensi 
vuosituhannellakin, jos ministeriön 'skenaa
rioon' voidaan suhtautua vakavasti. Tähän pers
pektiiviin asetettuna on EU-neuvottelukunnan 
maatalousjaoston vetäjän ja MTK:n nykyisen 
puheenjohtajan Esa Härmälän kommentti3 siitä, 
että EU:ssa jokaisen kansakunnan etu on 
maksimoida oma maataloustuotantonsa täysin 

3 Kauppalehti Optio 10/1994. 



Risto Vaitinen 

Taulukko 1. Maatalouden tuottojenja kustannusten laskelma EU-hinnoilla vuosina 1995-2000 

Maatalouden tuotos 

Hintapoliittinen tuli 

Tuotannon arvo ilman budjettitukia 

Hinnan alennus 

CAP-reformin jälkeinen hintataso 

Tuotoksen arvo EU hintatasolla 

Maatalouden kustannukset vuonna 1992 

Kustannusten alennus 

Rehukustannus 

Kiinteät kustannukset 

Markkinointimaksu ja panosverot 

Piilevä liikevaihtovero 

1995 

24900 

-4300 

20600 

-9500 

11100 

17600 

-2400 

-500 

-300 

-1100 

-500 

2000 

11100 

-5100 

-1600 

-1500 

-1200 

-800 

Kustannusten alennustarve, jotta arvonlisä positiivinen -4100 -1400 

Lähde: Maatalouden kokonaislaskelmat (Kettunen 1994) ja Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.5. 
1994. 

absurdi. Härmälä soveltaa etujärjestöajattelua 
kokonaistaloudelliseen yhteyteen, jossa sen 
premisseiltä putoaa pohja pois. Hänen ajatte
lunsa mukaan ED:n kassasta kannattaa ulosmi
tata vientitukea mahdollisimman paljon, jotta 
Suomen nettomaksuosuus budjettiin olisi mah
dollisimman pieni tai parhaassa tapauksessa 
olisimme tukipottia jaettaessa jopa saajan ase
massa. 

Härmälän tavoitteen asettelussa tulonsiirto
jen maksimointi tarkoittaa vientituen maksi
mointia. Vientituella katetaan kuitenkin maail
manmarkkinahinnan ja ED:n tuottajahinnan 
välinen erotus. Vaatii melkoista ajattelun akro
batiaa, jotta voidaan väittää, että negatiivisen 
tulon muodostus on tässä asetelmassa kansallis
ten etujen mukaista. 

ED-n,euvotteiluissa sovittu yhteisön nor
mien mukaisesti maksettava tuki on pinta-alaan 

sidottua suoran tulotuen luonteista tukea. 
Härmälän vaatimus tuotannon maksimoinnista 
edellyttää siten kotimaiselta tuelta jotain mikä 
kannustaa ylläpitämään tuotantoa nykyisellä 
tasollaan. Kotimaiseen tukeen ollaankin sito
massa siirtymäkauden ajaksi asteittain alenevaa 
hintapoliittista, eli tuotettuun määrään sidottua, 
tukea (ks. Kuhmonen: Luonnos Suomen maata
louden tukipaketista, muistio 15.5. 1994, s. 23). 
Samoin kansallisista varoista maksettava poh
joinen tuki on kotieläintuotannon osalta sen 
luonteista eläinyksikköihin sidottua tukea, joka 
efektiivisesti ottaen on panoskäytön subven
tointia. Kun tukilaskelmien lähtökohtana on se, 
että maataloustuotannosta saatava tulo alenee 
yli 50 prosenttia, mutta kustannukset samanai
kaisesti vain hieman runsaat 20 prosenttia, on 
vaikeaa kuvitella mitään tuen tapaa, jolla vilje
lijät saataisiin ylläpitämään nykyinen tuotannon 
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taso, jossa tuotanto ylittää kulutuksen tason. 

Maatalouden kotimaiset budjettikustannukset 

Kotimaista maatalouden ED-tukipakettia laadit
taessa lähtökohtana on se, että hintojen alentu
misen vaikutus nykyiseen tulojen tasoon kom
pensoidaan täysimääräisenä. Taulukosta 1 voi
daan laskea, että kompensaatiotarve on en
simmäisenä jäsenyysvuonna, kun panosverojen 
alennukset huomioidaan, runsaat 11 miljardia 
markkaa. Tästä jäsenyysneuvotteluissa sovittua 
ED -säännöstön mukaista tukea olisi 5.2 mrd, 
josta Suomen osuus on kaksi miljardia. Ympä
ristö ja vuoristoaluetuen ehtona on, että Suomi 
on osarahoittaja. Näiden tuki en osalta on koros
tettava, että esitetyt markkamäärät ovat maksi
maalisia rahanmääriä, jotka eivät määräydy 
automaattisesti, vaan ne hyväksytään erillisestä 
anomuksesta ED:n toimesta. 

Kansalliseksi lisätuen tarpeeksi edellä esite
tyistä lähtökohdissa olisi tällöin vajaat kuusi 
miljardia. ensimmäisen vuoden sopeutumiskus
tannuksiin on lisäksi laskettu mukaan kahden 
miljardin markan edestä varastojen arvon alen
nusta. Käytännössä tämä merkitsee sitä että 
laskelmissa lähdetään siitä, että vuoden 1995 
panokset on hankittu edellisen vuoden kotimai
silla panoshinnoilla. 

Myöhemmin tulevien kustannusten alentu
misen ja tuotannon rationalisoinnin aikaansaa
ma kustannusten alentuminen on noin viisi 
miljardia markkaa. Maatalouden yhteenlaskettu 
kokonaistuki on siten kaavailtu vuosituhannen 
lopussa runsaaksi yhdeksäksi miljardiksi 
markaksi, joka vastaa nykyistä maatalouden 
markkinointiin budjetin kautta maksettavaa 
nettomääräistä tukea jos alkutuotevähennyksen 
veromenetyksiä ei oteta' huomioon (vrt. VM: 
Taloudellinen katsaus, 1993, s. 32). 

Euroopan Dnionista Suomi tulee saamaan 
ns. CAP-reformitukea n. 2 mrd markkaa. Tämä 
tuki maksetaan pinta-alaperustaisesti ja se on 
sidoksissa aiemmin tuotettuun tuotannon mää
rään. Tämän ohella suomalainen maatalous 
tulee saamaan ED:lta 850 miljoonaa ns. ympä-
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ristötukea ja 450 miljoonaa epäsuotuisten aluei
den LFA-tukea. Suomen oma kontribuutio 
tulee näiden tukien osalta olemaan 850 ja 1050 
miljoonaa markkaa. Tämä summa on mark
kamääräisesti 3.2 mrd markkaa. Pysyvän tuen 
määrä muodostuisi tältä osin 5.2 mrd markaksi, 
josta Suomi maksaisi 1.9 mrd.ja ED 3.2 mrd. 
Lisäksi Suomi tulee saamaan neljän vuoden 
ajan alenevassa määrin ED:lta ns. hintasopeu
tustukea yhteensä 2.9 mrd, joka on palautusta 
ED:n jäsenmaksusta. Lopusta maatalouden tar
vitsemasta tuesta tulee Suomessa sopia kansal
liselta pohjalta ns. pohjoisen tuen nimikkeistön 
alla. 

Oleellista Maa- ja metsätalousministeriön 
laskelmissa on lähtökohta nykyisestä tuotannon 
tasosta myös sopeutumisajan jälkeen. Tämän 
tuotannon tason aikaansaamiseksi kustannukset 
tulevat arvion mukaan alentumaan runsaat viisi 
miljardia markkaa. Taulukossa 1 esitetyn päät
telyn mukaan tämä tulisi merkitsemään sitä, 
että varsinainen maataloustulo olisi vielä viiden 
vuoden sopeutumisenkin jälkeen negatiivinen 
ja viljelijöiden varsinainen tulo tulisi muodos
tumaan budjetin kautta maksettavista tuista. 
Maataloudesta tulee muodollisestikin osa jul
kista sektoria. Tältä pohjalta voidaan esittää 
monia kiinnostavia kysymyksiä. Miten tulee 
suhtautua yksityiseen varallisuuteen, jonka 
tuotot maksetaan verovaroista? Tulisiko maata
lousvarallisuus kansallistaa ja jokaisen toimin
nasta luopuvan tilan varallisuus myydä julkisel
la huutokaupalla sille joka on valmis maksa
maan tulonnautintaoikeudesta? Toisaalta jos 
yllä esitetyn laskelman lähtökohta otetaan 
vakavissaan täytyy myös hyväksyä se tosiasia, 
että maatalousyrittäjät eivät kykene maksamaan 
veroja tai omaa sosiaaliturvaansa. 

Ilta-Sanomat julkaisi 5 toukokuuta sopivasti 
ennen valtioneuvoston kysely tuntia arvion 
hallituksen kaavailemasta maatalouden tukipa
ketin koosta ED:n jäsenyyden ensimmäisenä 
vuotena. Tuossa arviossa päädyttiin yli 26 
miljardin markan tukisummaan. Kun tätä lukua 
äimisteltiin eduskunnassa totesi Maa- ja metsä
talousministeri Mikko Pesälä, että kyseinen 



luku muistuttaa kunnon sotamies Svejkin poh
dintoja siitä, että maapallon sisällä on suurempi 
maapallo. Ilta-Sanomissa esitetyn laskelman 
yksityiskohtia voidaan arvioida kriittisestikin, 
mutta oleellista sen sisällössä oli maatalouden 
verohelpotusten ja sosiaalimenojen huomioimi
nen valtion taloudellisina kustannuksina. Maa
taloustuen maapallon sisällä on suurempi 
maapallo, eikä se ole mikään tsekkiläinen pila. 

Kun ED -säännösten mukaan maksettava 
tuki ei voi olla yksikkötuen muotoista tuotan
toon sidottua hintatukea, vaan se on suunnatta
va suoran tulotuen muotoisena viljelijöille, on 
vaikea ymmärtää laskelmien lähtökohtaa, jonka 
mukaan viljelijät olisivat valmiita tuottamaan 
nykyisen määrän tappiollisesti. Yksittäisen 
viljelijän intressissä on alentaa tuotantoaan niin, 
että tulot kattavat kustannukset. Tai vaihtoeh
toisesti tuottaa niin suurissa yksiköissä, että 
kiinteiden kustannusten osuus tuotoksesta 
pienenee, jotta hintareformin myönteiset vaiku
tukset ostopanosten halpenemisen seurauksena 
olisivat mahdollisimman suuret. 

Maataloustuki, joka pyrkii tulonmenetysten 
täyskompensaatioon ei edesauta tällaista raken
nekehitystä maataloudessa. Täydellinen tu
lokompensaatio tekee maatilasta varallisuusesi
neen, joka takaa hinnanmuutoskompensaationa 
itseasiassa nykyistä maataloustuloa suuremman 
korvauksen valtion budjetista. Tämä ei kannus
ta ketään luopumaan huonosti tuottavasta elin
keinosta. Itse asiassa meille ollaan luomassa 
tukijärjestelmää, jossa ostetaan ja myydään 
tuen nautintaoikeuksia. Tämä on omiaan keino
tekoisesti ylläpitämään maan korkeaa hintaa ja 
hidastamaan maatalouden rakennemuutosta. 

Maataloustuen lähtökohtia arvioitaessa on 

Risto Vaitinen 

välttämätöntä tunnustaa se tosiasia, ettei Suomi 
ED-hinnoilla tule olemaan omavarainen tuotta
ja todennäköisesti minkään maataloustuotteen 
kohdalla. Tuotannon taso tulee alenemaan. 
Kotimaisia tukijärjestelmiä suunniteltaessa tuli
sikin lähteä siitä, että ne kannustavat maatalou
den rationalisoimiseen eli tilojen yhdistelemi
seen toimivan kokoisiksi yksiköiksi sekä omal
ta osaltaan toiminnasta luopumiseen. Jo tällä 
hetkellä on tilanne se, että 25 000 tilaa tuottaa 
puolet koko Suomen maatalous tuotannosta, eli 
varsinaisten päätoimisten viljelijöiden valtaosa 
löytyy tästä joukosta. Lisäksi viljelijöistä 50% 
on yli 50 vuotiaita. Luulisi että kumpikin edellä 
esitetyistä seikoista luo pohjaa maatalouden 
toiminnan j ärkiperäistämiselle. 
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