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Maatalousyrittäjä mediassa – missä roolissa?
Klikkaa tekstiä

https://www.hs.fi/aihe/maatalous/


State of Food and Agriculture (FAO) –raportti:

Ruokaturvan ja ravitsemuksellisen tilanteen käänne heikompaan on 

tosiasia. Vielä pari vuotta sitten uskottiin Zero hunger -tavoitteen 

toteutumiseen, mutta sotatila, ilmastonmuutos ja taloudellinen tilanne 

on johtanut monessa paikassa nälkätilanteen heikkenemiseen. 

Nälkä ei ole häviämässä maailmasta –

ennemminkin päinvastoin.



PITÄÄ PYSTYÄ EROTTAMAAN:

Mikä on totta, mihin voi luottaa?

Mikä on tutkittua tietoa, millä joitain muita tarkoitusperiä?

Mikä on politiikkaa, mikä jotain muuta?



Maatalous  ruokaa

Maataloudessa  on kyse ruoasta. Julkisessa keskustelussa tämä välillä unohtuu tai aktiivisesti 

unohdetaan. Pitää vastata seuraaviin kysymyksiin:

Yhteiskunta: Miten vastaamme lisääntyvään ruoan kysyntään?

Miten turvaamme ruoan tuottamisen olosuhteet?

 toimintaympäristö, politiikat

 lyhytjänteisyys, ristiriitaiset vaatimukset

Viljelijä: Miten tuotan enemmän ja laadukasta, kannattavasti ja tehokkaasti, 

samalla hillitsen ja sopeudun sääilmiöihin, kasvitauteihin, tuholaisiin yms.?

Tutkittua tietoa tuotantosuunnittain

 kasvinviljelystä kotieläintalouteen

 hevosista hyönteisiin



Mitkä ovat parhaat päästövähennystoimet?

Viljelijän näkökulmasta

1. Pitkäjänteisiä 

– vuodet eivät ole veljeksiä – ei luonnossa eikä maatiloilla.

2. Hyödyntävät uutta teknologiaa ja tutkimusta 

– tuotamme enemmän samoin panoksin - tuottava maa ja resurssitehokkuus

 esim. lannan varastointi-, käsittely- ja sijoitusteknologia, keinolannoitus, kierrätys, kasvin- ja 

eläinjalostus, uudet lajit ja lajikkeet jne. 

3. Ylläpitävät maan kasvukuntoa

– tuottava, hyväkuntoinen pelto 

 rakenne, kuivatus/vesitalous, viljelykierto.



Yhteiskunnan keinot hillintään ja sopeutumiseen   

1. Maatilojen kannattavuus ja tilakoon merkitys

– esim. viljelykierto helpompaa suurilla tiloilla, jotta kauppaeriä saadaan myyntiin 

– esim. vähäpäästöinen teknologia mahdollista kannattavilla tiloilla. 

2. Ohjauskeinot riittävän ennakoivia, mutta pitkäjänteisiä 

– kannustimia rajoitusten sijaan, joustavuutta normiohjauksen tilalle, teorioista käytäntöön. 

3. Panostus tutkimukseen  

– teknologia, lajikkeet ja hiilitaseiden laskenta

– ajallinen ongelma, tietoa ja välineitä tarvitaan nyt.

MITEN TAVOITETAAN VILJELIJÄT?



Yrittäjätulon 

ennuste 2019: 

250 miljoonaa euroa



Tutkimuksen tulee osallistua enemmän julkiseen keskusteluun.

Julkinen keskustelu on usein politiikan sijasta puoluepolitiikkaa 

– aina jotkin vaalit tulossa. Uskottavuusongelma?

”Purjehduskesä pilalla – kirjoitan lantapommista Hesariin”.

Poliitikko tai mediapersoona on harvoin maatalouden 

asiantuntija – Luken tutkija yleensä on. Joskus jopa 

maanviljelijä voi olla sellainen. Kuka saa mediahuomion?

Tuomalla esille ratkaisukeinoja ja mahdollisuuksia. 

Tieteelliset perusteet varmistettava argumentoinnissa.

Olisiko mahdollista päästä analyyttiseen keskusteluun?



MAATALOUS TARJOAA RUOAN LISÄKSI RATKAISUJA


