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YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTAMINEN 
 

Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalous-
valiokunnalle vaikuttamisesta EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen koskien täyden-
tävää selvitystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. 
 
Elintarviketeollisuusliitto katsoo, että EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa tulee jat-
kossakin huolehtia siitä, että ruoantuotanto on mahdollista kaikkialla EU:ssa. EU-ra-
hoituksen ja kansallisen osarahoituksen avulla tulee pystyä varmistamaan riittävät va-
rat politiikan toteuttamiseen ja kannattavan maataloustuotannon harjoittamiseen. 
 
Omalla monipuolisella tuotannolla pystymme Suomessa vastaamaan nykypäivän ku-
luttajien odotuksiin laadukkaasta, turvallisesta ja lähellä tuotetusta ruoasta. Oma  
ruoantuotanto on myös ensiarvoisen tärkeä asia huolehdittaessa sisäisestä turvalli-
suudestamme ja varauduttaessa mahdollisten ulkoisten syiden seurauksena syntyviin 
kriisi- tai poikkeustilanteisiin. Kotimaisen laadukkaan, kohtuuhintaisen ja riittävän 
raaka-aineen saanti on suomalaisen elintarviketeollisuuden toiminnan perusedellytys. 
Jos teollisuus joutuisi tulevaisuudessa turvautumaan yhä enenevässä määrin ulko-
maiseen raaka-aineeseen, siirtyisivät jalostustoiminnotkin vähitellen Suomen rajojen 
ulkopuolelle, minkä seurauksena Suomi olisi elintarvikehuollossa hyvin riippuvainen 
tuonnista.  
 
Elintarviketeollisuusliitto yhtyy EU-perusmuistion kantaan kansallisen osarahoituksen 
pakollisuudesta siinä tapauksessa, että EU-rahoituskehysten maatalousmenojen ta-
soa joudutaan laskemaan vuodesta 2021 eteenpäin. Perusmuistiossa kuvatut suoma-
laisen maataloustuotannon haasteet luonnonolosuhteiden ja peltorakenteen takia 
asettavat Suomen maataloustuotannon epäedulliseen asemaan moniin muihin EU-
alueisiin nähden. Jäsenmaiden tukitason voimakkaalla eriytymisellä olisi huomattavia 
vaikutuksia paitsi viljelijöiden, niin myös maatalousraaka-aineita elintarvikkeiksi jalos-
tavien elintarvikeyritysten kilpailutilanteeseen sisämarkkinoilla.  
 
Elintarviketeollisuusliitto pitää tärkeinä myös tuotantosidonnaisten tukien maksamisen 
mahdollisuutta jatkossakin tuotannon säilyttämiseksi tietyillä aloilla Suomessa, ja yh-
tyy perusmuistiossa esitettyihin näkemyksiin riskinhallintatoimien kehittämisestä ja toi-
saalta suoran tuen ja markkinatoimenpiteiden toimimisesta viljelijän turvaverkkona. 
 



   
 
 
 

 
 

 

 

Elintarvikeketjun toimivuus on tärkeää kaikille ketjun osapuolille ja arvonlisän tulee ja-
kautua asianmukaisesti ketjussa huomioiden sen syntyminen ketjun eri portailla. Elin-
tarvikkeiden jalostusaste nousee koko ajan ja suuri osa elintarvikeketjun arvonlisästä 
syntyy teollisuudessa maataloustuotteita jalostettaessa erilaisiksi kuluttajien ha-
luamiksi lisäarvotuotteiksi. Tätä varten teollisuus investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiin, 
koneisiin, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin.  
 
Tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat ketjun toimintaa ja hyödyttävät myös ku-
luttajaa. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa muita kuin lainsäädäntötoimia epäreilujen 
kauppatapojen torjumiseksi. Sopimuskäytäntöä ei tule liiaksi jäykistää ottamalla käyt-
töön sellaisia säädöksiä, jotka rajoittaisivat vapaata liiketoimintaa tai heikentäisivät 
suomalaisen elintarvikeketjun kilpailullista asemaa. Suositukset ja niiden tehokas toi-
meenpano kehittävät neuvottelukulttuuria enemmän kuin pakottava lainsäädäntö. Va-
paaehtoiset keinot ovat myös joustavampia ja mukautuvat uusiin tilanteisiin lainsää-
däntöä nopeammin. Sopimusosaamista erityisesti pk-yrityksissä tulisi myös kehittää. 
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