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Aiheena mm. 

1. Cap 2020 

• Mitä hyvää 

• Mitä huonoa 

• Mitä euroina 

2. Katsaus markkinoihin 

• Euroopassa 

• Suomessa  
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CAP 2020 ja muu EU-politiikka  
• Vaikuttaa kaikkeen, haluttiin tai ei 
• Yleinen talouden epävarmuus isossa roolissa 
• EU:n budjetti pihtisynnytyksellä Lopputulos vielä hämärä 
• Tarvitaan särmää ja tervettä itsekkyyttä kansalliseen 

soveltamiseen 
• EU:n maatalouspolitiikan uudistus 
• Raamit laajan maaseudun alue- ja maatalouspolitiikan 

kehittämiselle 
• Vahva taloudellinen ja poliittinen ohjaus 
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CAP-uudistus 2020, aikataulu?  
 
 
 

• Komission pohjaesitys syksyltä 2011 
• Budjettiluonnos kesäkuussa 2012 
• Parlamentin raportöörien esitys kesällä 2012 
• Neuvoston raamipäätös helmikuun alussa 2013 
• Siirtymäkausi 2014 ? 
• EU- parlamentin maatalousvaliokunnan kanta? 
• Parlamentin alustavat äänestykset 13.3.2013 
• Jatkuu ns, trilogina kevään aikana, päätös 

kesäkuussa? 
• Kansallinen soveltamistyö kesällä 2013? 
• Toimeenpano 2015?? 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
huippukokous 22-23.11. 
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CAP-uudistus 2020, mitä hyvää ?  

• Rahoitus- ja toimintaraamit vuoteen 2020 asti ? 
• Tunnustetaan luonnonolosuhteiltaan heikompien alueiden 

asema 
• Hyväksytään tuotantoon sidotutut tuet- osuus kasvaa 
• Komissiolla halu parantaa viljelijän asemaa markkinoilla (ns. 

horisontaaliasetus) 
• Suoran tuen mahdollisessa tasauksessa Suomi keskikastissa- ei 

leikkauspainetta sitä kautta 
• Ns. kirjekuoriraha? 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
huippukokous 22-23.11. 
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CAP-uudistus 2020, ongelmat ?  

• EU:n budjetti, mikä lopullinen taso? 
• Aikataulu  pettänyt  -> siirtymäkausi vuodesta 2014 
• Vihertämiseen liittyvät: kolmen kasvin vaatimus? Ekologinen ala? 
• Uhka 1. ja 2. pilarin rahanjaon muuttamisesta 
• Kansallinen rahoitusosuus? 
• Tuotantoon sidotun rahan riittävyys, 15 % vai vähemmän 
• Typeryydet, esim. turvemaiden kyntökielto 
• Täydentävät ehdot 
• Byrokratia ei vähene 

 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
huippukokous 22-23.11. 



Eurooppa-
neuvoston

Komission päätös 
Toteutunut ehdotus 8.2.2013 Muutos 2007-2013
2007-2013 2014-2020 2014-2020 verrattuna

Vuoden 2011 hinnoin mrd.€ mrd.€ mrd.€ mrd. € %

Suorat tuet 
Pilari 1 322,00 286,55 277,85 -44,15 -13,7

Maaseudun kehittäminen
Pilari 2 95,74 91,97 85,09 -10,65 -11,1

Yhteensä 417,74 378,52 362,94 -54,80 -13,1

Lähde: Agra Europe 8.2.2013

CAP-budjettikehykset 2007-13 ja 2014-2020 



Eurooppa-neuvoston päätös 8.2.2013 maaseutukirjekuorien  
kohdentamisesta 16 jäsenmaalle (yht. 5,55 mrd.€)  
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Viljelijän asema markkinoilla - Eurooppa 

• Euroopassa ei halpaa ruokaa jatkossa -> kustannukset nousussa 
• Rehu-, energia-, työvoimakustannukset   
• Keskustelu ruokaturvallisuudesta ja tuotannon eettisyydestä 

nostaa päätään 
• Ruokaväärennökset, hometoksiinit Saksassa, Danonen 

maitotuotteet Romaniassa….?? 
• Eläinten hyvinvointivaatimukset ja ilmaston muutos 
• Kapinahenki vahva tuottajien keskuudessa  -> tuotteille 

kustannuksia vastaava hinta !  
• Britanniassa kaupan toimintaa valvova asiamies 

 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Koskinen (MMM): Vuoden 2010 osalta jäänyt käyttämättä 1 milj. Tämä ja ensi vuoden rahat yhteensä -> 11 milj. Vahingot selville joulukuuhun mennessä, jolloin voidaan viimeistään vaikuttaa budjettiin.Yleiskorvaus: viimekerrasta lainsäädäntöä muutettu -> nykyinen asetus edellyttää EU:n erillistä notifioimista.MTK seuraa tarkasti Brittien toimintaa -> pitävät sikäläistä kauppajärjestelmää tiukilla
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Viljelijän asema markkinoilla - Suomi 

• Maidossa tuottajahinta eurooppalaista kärkeä, mutta edellä 
pakenevat kustannukset syövät tulosta 

• Lihamarkkinoilla ryvetään hintojen suhteen eurooppalaisittainkin 
häpeällisellä tasolla  

• Kiristyvät eläinten hyvinvointivaatimukset sekä muut tuotteiden 
jäljitettävyyteen liittyvät vaatimukset lisäävät ruokaturvaa mutta 
tuovat lisätyötä ja kustannuksia tiloille -> Nostavat hintoja?? 

• Meikäläinen elintarviketju ei toimi… 
ONKO OIKEIN, ETTÄ SE JOKA TEKEE ENITEN, SAA VÄHITEN ? 
MTK:N  kuluttajatempaus 14.11.2012 
 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Koskinen (MMM): Vuoden 2010 osalta jäänyt käyttämättä 1 milj. Tämä ja ensi vuoden rahat yhteensä -> 11 milj. Vahingot selville joulukuuhun mennessä, jolloin voidaan viimeistään vaikuttaa budjettiin.Yleiskorvaus: viimekerrasta lainsäädäntöä muutettu -> nykyinen asetus edellyttää EU:n erillistä notifioimista.MTK seuraa tarkasti Brittien toimintaa -> pitävät sikäläistä kauppajärjestelmää tiukilla



- Lypsykarjan valkuaisrehujen hinnat nousivat selvästi vuonna 2012 
- Soija oli joulukuussa noin 70 %, rypsi ja ohra noin viidenneksen  

  vuodentakaista kalliimpaa 
- Maidon tuottajahinta oli joulukuussa lähes sama kuin vuosi aiemmin 

Maitomarkkinakatsaus 2/2013 - Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 
11 
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Yleistä markkinoista                             

 
 

 
 

 
• Maatalous- ja maaseutupolitiikka muuttuu ja elää, kuitenkin 

sillä on jatkossakin suuri merkitys niin Suomessa kuin koko 
EU:ssa 

• Hintavaihtelut nopeutuneet ja jatkuvat tulevaisuudessakin 
• Lähi- ja luomuruokailmiö Suomessa? – kuluttajat ja 

päätöksentekijät tulleet tuottajien puolelle? Miten näkyy 
kotimaisessa päätöksenteossa kunnissa, kuntien 
hankinnoissa tai valtioneuvoston päätöksissä? MTK:n 
kotimaisen ruoan kampanjat  jatkuvat. 

• Elintarvikkeiden kulutus maailmanlaajuisesti jatkaa kasvuaan 
–  varsinkin jos talous kääntyy nousuun! 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tilanne vielä kesken, joten asia voi vielä muuttua suuntaan jos toiseen…Alustava hyväksyntä komissiolta jo olemassa, kerrotaan tarkemmin tuottajille heti kun asiat ovat valmiita -> tavoitteena alkuvuosi 2013
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             KIITOS MIELENKIINNOSTA ! 
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