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Merkkien selitykset: 

 

[?] =  sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. 

Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44] 

[??] =  sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata 

ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44] 

[tekstiä] =  äänet tai litteroimatta jätetyt kohdat merkitään tekstiin hakasulkeisiin, esim. 

[naurahtaa] tai [haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun haastateltava vastaa puhelimeen] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[äänite alkaa] 

 

 

 

Aloituspuhe [00:00:14]: Hei, tervetuloa kuuntelemaan AgriHubi -podcastia. Kerromme 

uusinta tietoa tulevaisuudesta ja haluamme auttaa maatalous- ja puutarhayrittäjiä 

pärjäämään nykyisissä haastavissa oloissa. 

 

Puhuja 1 [00:00:30]: Hei, olen Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätalousministeriön 

ruokaosaston osastopäällikkö, ja meillä on tänään tarkoitus jutella maatalouspolitiikan 

uudistuksesta eli CAP -uudistuksesta. Ja tänään täällä kanssani on mukana MTK:n 

maatalousjohtaja Johan Åberg. 

 

Puhuja 2 [00:00:47]: Joo. Hyvää päivää minunkin puolestani. Olen siis Johan Åberg ja toimin 

MTK:ssa maatalousjohtajana, mikä tarkoittaa että minun pöydälläni on enemmän tai 

vähemmän kaikki maatalouteen liittyvät ja ruoan tuotantoon liittyvät asiat. Ja tämä CAP -

uudistus on ollut tiivis osa tekemistäni tässä viime vuosina. 

 

Puhuja 1 [00:01:03]: Kuin myös minun. Ja meillähän on molemmilla myös itse asiassa 

taustaa ihan tuota käytännön viljelystäkin. 

 

Puhuja 2 [00:01:09]: Kyllä se näin on. 



 

Puhuja 1 [00:01:10]: Uskon, että ymmärrämme myös vähän sitä tilatason lähestymistapaa. 

Tai toivottavasti paljon ymmärrämme itse asiassa. Mutta tosiaan, tänään meillä on tarkoitus 

jutella tästä maatalouspolitiikan uudistuksesta, mikä tietysti ensinnäkin varmaan kaikkia 

kuulijoita kiinnostaa, että mikä tulee muuttumaan. Me emme kaikkea vielä tiedä, mutta 

valmistelua on tehty pitkään, ja katsotaan tässä vähän myös niitä tulevia jatkoaskelia. Minä 

olen itse ollut vuodesta 2017 saakka ministeriön ruokaosaston osastopäällikkönä, ja CAP -

uudistusta on tehty itse asiassa koko sen ajan, eli tämä on aika tällainen pitkä prosessi. 

 

Puhuja 2 [00:01:48]: Joo. Kyllä tämä tosiaan pitkä prosessi on ollut. Että minä siirryin MTK:lle 

myös 2017 tähän tehtävään, ja silloin oli jo valmistelut meneillään Brysselissä. Ja aloitettiin 

oma tällainen MTK:n taustavaikuttaminen Brysselissä ja komission suuntaan ja eri EU -

instituutioihin. Että ehkä voi sanoa että pientä väsymystäkin on tässä viimemetreillä 

havaittavissa, kun tätä on niin kun nyt jo viisi vuotta tehty aika tiiviisti. Ja kyllä ehkä sellainen 

niin kun ero aikaisempiin reformeihin verrattuna, että EU -vaikuttaminen ja työ, ihan 

kenttätyö siellä Brysselin päässä, se on tullut entistä tärkeämmäksi että. Että teimme omat 

materiaalit myös silloin uudistusprosessin alussa, missä kuvattiin näitä niin kuin viljelijöiden 

tavoitteita tulevalle maatalouspolitiikalle ja niitähän on jaettu sitten ympäri eurooppaa, ihan 

jopa Espanjan kuningashuonetta myöten [xxxxx 00:02:42] tavoitteita on esitelty. 

 

Puhuja 1 [00:02:45]: Teillähän on ollut aika vaikutusvaltaiset lobbauskohteet. Olette te 

meitäkin ministeriössä oikein hyvin lobanneet kyllä, ei siinä mitään. Ja meillähän alkoi 

tosiaan vuonna 2017 se työryhmätyö, missä tietysti tuottajajärjestöjä, myös työpajoissa 

paljon ihan käytännön viljelijöitä ja muita sidosryhmiä oli mukana. Ja kyllä olen ihan samaa 

mieltä, että tämä on varsinaista kestävyysurheilua. Ja itse asiassa nyt kun -23 pitäisi uuden 

maatalouspolitiikan alkaa, toimeenpano käytännössä niin tässä on vähän sellainen tunne, 

että joku jo kuiskuttaa korvaan, että miten se seuraava reformi, vuoden -27 jälkeen, 

millaista politiikkaa lähdetään tekemään. Että kunto täytyy olla hyvä. 

 

Puhuja 2 [00:03:26]: Joo. Näin se on, että ei tässä pitkää luppoaikaa tule ennen kuin 

seuraavaa reformia todennäköisesti aletaan valmistelemaan. Se on ehkä myös hyvä 

palauttaa välillä mieleen, että nyt ehkä viime aikoina on puhuttu aika paljon tästä tulevan 

maatalouspolitiikan detaljeista ja pienestä hienosäädöstä, mutta tässähän matkan varrella 

on yhdessä ja myös ministeriö, Suomi niin kun valtiona on tehnyt hyvää työtä. Että täällähän 

on ollut, voi sanoa isojakin sudenkuoppia tai uhkia tässä niin kun matkan varrella, lähtien 

muun muassa siitä että komission ensimmäinen esitys esimerkiksi maaseuturahoituksesta 

oli todella [raju?? 00:04:00] että olisi tarkoittanut isoja leikkauksia meidän tukijärjestelmiin, 

ja [xxxxx 00:04:06] olemme saaneet hyvällä yhteistyöllä sitten niin kuin lobattua pois tässä 

matkan varrella. Näitähän ei aina sitten muistella enää viiden vuoden jälkeen, että miten 

huonolta se alkuperäinen esitys niin kun näytti. 



 

Puhuja 1 [00:04:14]: No onneksi se on mennyt kuitenkin tähän suuntaan. Mutta tietysti se 

on että kun EU:ssa tehdään yhteistä maatalouspolitiikkaa kaikille jäsenvaltioille, niin eihän, 

meidän on pakko myöntää se, että ei tämä nyt täydellinen silti ole, että. 

 

Puhuja 2 [00:04:25]: Ei, ei ole. 

 

Puhuja 1 [00:04:25]: Vaikka parasta mitä voimme tehdä niin olemme yrittäneet tietysti 

tehdä. Ja tuo rahoituskehys -kuvio, minkä mainitsit, niin se on todella tärkeä. Että on myös 

niitä pelimerkkejä sitten niihin toimenpiteisiin, että kun CAP:ssa kuitenkin on yhdeksän eri 

tavoitetta, että siellä on ne ruoan tuotannon tavoitteet, ilmasto- ja ympäristötavoitteet ja 

sitten maaseudun kehittämisen tavoitteet, niin kaikkeen pitää löytyä kuitenkin 

toimenpiteitä. Että se on se vaatimus. Meillähän on se CAP -suunnitelma tällä hetkellä 

komission käsittelyssä eli saimme, valtioneuvoston hyväksyi Suomen CAP -suunnitelman, 

jota tehtiin se nelisen vuotta, niin tuossa joulun alla 16.12. Ja 22.12. me lähetimme sitten 

CAP -suunnitelman komissioon Ja nämä kaksi päivämäärää ovat kyllä aika vahvasti 

syöpyneet mieleeni, että se seuraava päivämäärä joka syöpyy on varmasti se, kun me 

saamme sen hyväksynnän. Eli tällä hetkellä käydään keskusteluja siitä sisällöstä. Me saimme 

aprillipäivänä komissiolta palautteen, että miltä suunnitelma näyttää. Eli sääntöjen mukaan 

komissiolla on kolme kuukautta aikaa antaa vastine, ja tuli sellainen 220 kohtaa joihin he 

halusivat sitten ottaa kantaa, että pyytää lisäselvitystä taikka pyytää tehokkaampia 

toimenpiteitä. Ja me sitten, meillä oli kolme viikkoa aikaa vastata niihin kommentteihin, ja 

se tehtiin. Ja nämä itse asiassa nämä kaikki materiaalit löytyvät ministeriön nettisivuilta jos 

kiinnostaa, niin voitte käydä tutustumassa siellä. Ja nyt sitten tällä hetkellä käydään niistä 

yksityiskohdista neuvottelua, että saadaan ne kaikki 220 kohtaa käytyä läpi, ja löydettyä 

sieltä sitten neuvottelutulos. On tämä ollut, tietysti vaatinut sen neljä vuotta tekemistä. 

 

Puhuja 2 [00:06:11]: Minulle tulee paljon kysymyksiä niin kuin käytännön asioista, että 

miten voi olla että tämä ja tämä asia ei ole huomioitu. Eikö Brysselissä ymmärretä, että he, 

miten Suomessa toimitaan. Mutta että tässäkin on hyvä muistaa se, että Suomi niin kun 

maatalousmaana on EU:n mittakaavassa hyvin pieni, että meidän osuus EU:n tuotannosta 

on [sellainen?? 00:06:30] reilu prosentti suurin piirtein. Ja viljelijöitäkin on lukumääräisesti 

vähän Suomessa kun vertailee EU:n kaikkiin viljelijöihin. Niin aika hyvin on kuitenkin saatu 

komission ja EU:n koneiston ymmärrystä lisättyä. Että on moni muu pieni jäsenmaa, joka ei 

ole onnistunut läheskään niin hyvin omien tavoitteidensa esille tuomisessa, että kyllä Suomi 

sinänsä niin kun osaa tämän EU -vaikuttamisen. Ja erittäin hyvä koneisto Brysselissä. Ja 

minusta tämä yhteistyö toimii hyvin. Ja meillä on myös näitä kansallis [xxxxx 00:06:59] 

erilaisia valmisteluryhmiä, joissa on myös sitten kuultu viljelijöiden edustajia ja käyty hyvin 

perusteellista keskustelua. Ja on ollut mahdollisuus kommentoida ja keskustella ja lausua 

näistä eri tukimuodoista niin kuin useaan kertaan. Että tässäkin Suomi eroaa monesta 



muusta EU -maasta, että moni minun kollegoistani on suurin piirtein lukemassa lehdestä, 

että mitä heidän oma hallituksensa on suunnittelemassa niin kun seuraavalle kaudelle. 

Suomen valmistelu on kyllä siinä mielessä ollut hyvin avointa. Emme mekään nyt kaikkiin 

asioihin olla täysin tyytyväisiä, ja... 

 

Puhuja 1 [00:07:28]: Emme mekään [naurua]. 

 

Puhuja 2 [00:07:30]: Mutta sillä lailla niin kuin pääsäntöisesti. 

 

Puhuja 1 [00:07:32]: Hei, tämähän on melkein Johan julkinen kiitos. 

 

Puhuja 2 [00:07:34]: No tämä on kyllä, tämä on kyllä julkista ja kyllä minä olen 

euroopassakin kehunut, että miten tämä valmistelukoneisto meillä toimii. Että [kun?? 

00:07:44]  keskustelee kollegojen kanssa, niin se on monessa maassa hyvin erilaista. 

 

Puhuja 1 [00:07:45]: Itse asiassa meidän virkamiehet kävivät myös kertomassa tästä Suomen 

valmistelusta niin tällaisessa Civil Dialogue Groupissa. Että miten meillä on tämä organisoitu 

ja siellä tuli tämä sama palaute. Minun täytyy sanoa että tuottajat eivät ole ainoa ryhmä, 

että kyllä meillä myös sitten ympäristöjärjestöt ja eläinsuojelujärjestöt ja kaikki kansalaiset 

ovat saaneet ottaa kantaa kyselyssä ja muussa, niin kertoa että mitä he haluavat ja mitkä 

ovat toiveet. Ja niitä on sitten sovitettu niihin instrumentteihin joita on käytettävissä, ja 

jotka ovat itse asiassa kyllä tulevassa maatalouspolitiikassa hyvin pitkälle samat, mitkä 

nykyisessäkin ovat. Eli tukijärjestelmät, jos mietitään viljelijätukia niin aika lähelle samoja. 

 

Puhuja 2 [00:08:24]: Kerrotko Minna-Mari vielä vähän miten tämä uudistus etenee. Suomi 

on toimittamassa lopullista versiota tästä strategiasta komissiolle ja mitä sitten sen jälkeen? 

 

Puhuja 1 [00:08:34]: No itse asiassa joo. Meidän on tosiaan tavoite se kesäkuun loppuun, 

että saadaan komissiolle se seuraava versio. Se tietenkin riippuu myös siitä vastapuolesta eli 

komissioista, että. Mutta näin olemme ajoittaneet, ihan sen takia että meillä on lähdössä 

myös tässä kesäkuun alkupuolella nyt sitten kansalliset hallituksen esitykset 

lausuntokierrokselle. Eli tässä uudistuksessa me joudumme tekemään kuitenkin enemmän 

kansallista lainsäädäntöä kuin aiemmin, niin se pitäisi saada myös tähän rytmiin mukaan. 

Aikamäärä on sellainen, että oliko se 18.9. pitää hallituksen esitykset antaa eduskunnalle, 

kun en ovat budjettilakeja. Eli meillä tulee olemaan tosi tiivis tämä kesä ja syksy, ja 

loppuvuosi. En tiedä kuinka pitkälle tämä maraton jatkuu. Mutta tosiaan ollaan suunniteltu 

sitä, että kun saadaan se kokonaisuus kasaan, tiedetään nyt ne viimeisetkin viilaukset miten 



nämä neuvottelut komission kanssa menevät, niin sitten meidän on tarkoitus pitää vielä 

[webinaari?? 00:09:34] ja tiedottaa siitä sisällöstä tarkemmin. Että mehän olemme pitäneet 

niitä jo tässä matkan varrella. Kerrottu tästä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden 

muutoksesta. Se on ehkä suurin muutos, mikä tulee tähän kokonaisuuteen kaiken kaikkiaan. 

Ja muutenkin politiikkaa pitää myös heijastaa siihen tämän hetkiseen tilanteeseen, mikä 

maailmalla on, että meidän ruoantuotannon merkitys on vähän erilainen. Tämä on se 

hallinnon homma, eli meidän täytyy saada ne lait ajoissa menemään ja meidän pitää tehdä 

valtioneuvostoasetukset, jotka sitten luovat ne reunaehdot. Mutta siinä samalla meillä 

tietenkin pärähtää käyntiin tiedotus käytännössä, eli meille tulee tällainen tiedotuskampanja 

jossa sitten kerrotaan siitä sisällöstä. Ja tietenkin tässä niin kun puhutaan 

maatalouspolitiikasta, niin viljelijät ovat ihan keskeinen kohderyhmä, jolla halutaan sitä 

viestiä viedä. Ja tulemme panostamaan myös siihen, että saamme alueellisesti sitten 

henkilöt, jotka vastaavat tästä viestinnästä. Nyt kun kausi vaihtuu, niin se on äärimmäisen 

tärkeää että tietoa myös välitetään. Ja tässä rinnalla tietenkin koko ajan tuo ruokavirasto, 

joka vastaa toimeenpanosta niin he tekevät tietojärjestelmiä jo parhaillaan, vaikka viimeisiä 

nauloja ei olla vielä lyöty siihen CAP -suunnitelmaan että emme tiedä tarkkaan mikä se on, ja 

suunnittelevat sitä ensi vuoden hakua ja toimeenpanoa kaiken kaikkiaan. Tässähän tulee 

myös tuonne valvontapuolelle iso muutos. Miten, oletteko te käyneet järjestön sisällä 

keskustelua tästä valvonnan muutoksesta, ja monitoroinnista joka on tulossa? 

 

Puhuja 2 [00:10:58]: Joo. Olemme sitä käyneet niin kun mainitsit, paljonhan on vielä sitä 

lainsäädäntötyötä jäljellä ja paljon detaljejahan tulee vasta annettavaksi asetuksella, että ne 

eivät tule siinä niin kun lainsäädännön tasolla. Että ne sitten selviävät tässä niin kun syksyn 

aikana. Että onhan täällä meilläkin paljon työtä [tehty?? 00:11:15] niin kuin [lukea?? 

00:11:14] tarkkaan läpi kaikki asetustekstit ja miettiä että miten tämä toimii niin kuin 

käytännössä. Kyllä niitä jo pidempään oli että meiltä [on?? 00:11:21] kysytty sellaisia 

kysymyksiä että vaikkapa kun kevytmuokkaus on toimeenpiteenä niin tuota, että millaisella 

koneella voi sitten niin kun muokata, ja montako ajokertaa sallitaan ja kaikkea tällaista. Ja 

nämä ovat näitä, mihin nyt ei ihan sillä tasolla ei vielä pysty kaikkiin kysymyksiin 

vastaamaankaan, koska niin asetusvalmistelun täytyy sitten miettiä onko se kultivaattori vai 

lautasmuokkain. Tai jos se on jossakin muussa sekä lautasia että kultivaattorin piikkejä niin 

onko se edelleenkin kevytmuokkausta, ja kaikkea tämän tyyppistä. Niin kun informaation 

tarve on valtava, ja paljonhan me olemme kyllä kiertäneet, jo useampi vuosi kentällä. Että 

nyt meidän tuottajaliittojen kokouksissa ja EU -avustaja koulutustilaisuuksissa ja tuki-

infoissa ja on pidetty webinaareja jäsenille. On pikkuhiljaa [alettu?? 00:12:03]  valmistaa 

jäsenistö siihen, että muutoksia on tulossa ja mitä on sellaisia asioita mihin kannattaa 

kiinnittää huomiota. Sitten tämä valvonta ja monitorointi, se että aletaan käyttämään 

enemmän satelliittien kuva-aineistoja ja tällaista, niin sanon että se on ehkä vähän 

kaksijakoinen suhtautuminen siihen. Että kyllähän monet toivovat sitä, että valvonta siinä 

mielessä yksinkertaistuu, ettei tarvitse valvojien kanssa siellä rampata kaikkia peltolohkoja 

ympäri ja muuta. Että tällä niin kun kaukovalvonnalla onnistuisi nykyistä enemmän mutta 

että kyllä totta kai siihenkin liittyy tiettyjä [xxxxx 00:12:39] ja vähän huolenaiheita. Onhan 

joku minulle puoliksi vitsaillenkin sanonut, että pitää vaatteet päällä peltotöissä jatkossa kun 



satelliitti valvoo. Mutta kyllähän näihinkin kysymyksiin on kyllä haettu ja löydetty ratkaisuja. 

Että kyllä se on tarkkaan rajattu, että minkä tyyppistä kuva-aineistoa sitten saa. Ettei sitä nyt 

tarvitse oikeasti pelätä, että satelliitti valvoo joka päivä, mut kyllähän näihinkin kysymyksiin 

on haettu ja löydetty ratkaisuja, että kyllä [näitä?? 00:13:04] on tarkkaan rajattu, että minkä 

tyyppistä kuva-aineistoa sitten saa, ettei sitä nyt tarvitse oikeasti pelätä, että... 

 

Puhuja 1 [00:13:09]: Ei kannata olla huolissaan... 

 

Puhuja 2 [00:13:11]: Ei kannata. 

 

Puhuja 1 [00:13:12]: Mutta minä ymmärrän sen hirveän hyvin, että siihen suhtaudutaan 

kaksijakoisesti. Että vähän niin kun meitäkin jos ajateltaisiin että meillä olisi nettikamerat 

tuossa työpöydän vieressä koko ajan, niin eihän se kivalta tuntuisi välttämättä. Mutta 

toisaalta, jos se keventää sitä valvontaa kuitenkin sitten käytännössä siellä tilatasolla, niin... 

Niin, siihen varmasti suhtaudutaan kaksijakoisesti ja tietysti käytäntö näyttää, että miten se 

lähtee toimimaan. Me emme ole tehneet sitä ennen. 

 

Puhuja 2 [00:13:36]: Niin. Ja muuten ehkä niin kun tilatasolla jos vähän mietin, että miten 

[tämä?? 00:13:40] tiloilla näkyy, niin se on varmasti yksi muutos, että nyt kun enemmän, 

suurempi osa rahoista menee esimerkiksi erilaisiin korvausjärjestelmiin, että siellä tulee uusi 

ekojärjestelmä näihin tuota ympäristötoimenpiteille ja siellä eläinten hyvinvointi 

korvausjärjestelmä laajenee nykyisestä. Siellä tulee uusia toimenpiteitä 

ympäristökorvausjärjestelmässä niin perinteinen analysointi, että kuinka monta euroa 

mikäkin alue ja mikäkin tuotantosuunta saa, niin se ei ole ehkä niin samalla tavalla, on se 

relevantti, mutta se on vaikeampi tehdä ehkä uudessa politiikassa tällaista niin kun vertailua 

koska entistä enemmän se tilan saama rahamäärä tulee riippumaan siitä, että millaisia 

valintoja siellä tilalla tehdään. Iso tällainen koulutuksellinen, ja myös niin kun viestinnällinen 

haaste, että pystyy sitten niin kun kertomaan viljelijöille, että tässä oli nyt tällaisia ja tällaisia 

toimenpiteitä, että tämä nyt varmaan sitten sopii sinun tilallesi. Että kyllä tämä on myös aika 

iso haaste esimerkiksi neuvontajärjestöille, että miten hyvin he pystyvät sitten 

jalkauttamaan niitä niin kuin käytännön toimenpiteitä ja valintamahdollisuuksia. Mutta ehkä 

siinäkin on hyvä muistaa, että kyllä meillä on niin kun isot tukijärjestelmät, jonka kautta se 

suurin osa rahoista tulee. Eli se perinteinen suora tuki tai pinta-alatuki ja 

luonnonhaittakorvaukset, nehän kuitenkin pysyvät rahallisestikin aika lähellä nykytasoa. Että 

mikään vallankumous ei tule olemaan vaan kyllä tämä on sitten kuitenkin niin kun isossa 

kuvassa niin moni tuttukin asia tulee säilymään[xxxxx 00:15:05] [ääni pätkii] ihmeelliseksi, 

että tuota jos jatkaa tuotantoa niin kun ennen ja tekee suurin piirtein samoja toimenpiteitä 

joita on ollut tälläkin hetkellä että nyt vain on näitä vapaaehtoisia ympäristö [tai 

näitä??00:15:15] hyvinvointi toimenpiteitä, niin kyllä se niin kun periaate tulee säilymään, 

eikä välttämättä tapahdu ainakaan niin kun radikaaleja muutoksia. 



 

Puhuja 1 [00:15:25]: Tuo on ihan totta, ja oikeastaan se oli jo viime kaudella niin, että se 

lähti viimeksikin jo aika pitkälle tilan valinnoista. Eli tilakohtaista vertailua pystyy tekemään, 

mutta sellaista laajempaa ei kyllä. Ja se on ehkä juuri keskeistä että miten tästä 

uudistuksesta pystytään viestimään, ja miten siitä pystytään neuvomaan ja miten niitä 

valintoja sitten osataan siellä tilatasolla tehdä. Että jos ajattelee näitä tukiehtoja itsessään, 

niin meillähän on vielä jonkin verran siinä kun puhutaan ehdollisuudesta, eli siitä 

lakisääteisestä perustasosta joka on näiden ilmasto- ja ympäristö toimenpiteiden pohjalla 

niin siellähän on vielä osa asioista auki ja oikeastaan komission kommentit aika pitkälle 

liittyvät justiinsa näihin ilmasto- ja ympäristö toimenpiteisiin. Siis minun mielestä on tietysti 

tärkeää että niin kun maataloudella keskitytään siihen olennaiseen eli ruoan tuotantoon. Se 

on niin kuin ihan keskeinen, ja sen takia meidän politiikassa on muun muassa näitä 

tuotantosidonnaisia tukia aika paljon. Niin paljon vaan, kun pystymme maksamaan, sitä on 

käytetty. Minä olen kieltänyt "hömppäheinä" -termin käytön kyllä jo ministeriössä koska se 

on äärimmäisen ärsyttävä. Mutta siis jos minä totean näin, että mielestäni kun mietitään 

CAP:in tavoitteita ja mietitään sitä, että mitä kaikkea meidän pitää tehdä, niin kyllä minä 

näen että myös luonnon monimuotoisuudesta esimerkiksi pitää pitää huolta. Ja se, että 

tukijärjestelmä ei tietenkään saisi olla sellainen, että sitä pystyy niin kun väärin 

hyväksikäyttämään. Eli sellainen pitäisi jäädä pois. Mutta se että jos puhutaan ihan 

normaaliajoista, niin kyllähän meillä on peltopinta-alaa niin paljon käyttöön, 

tämänhetkiseen käyttötarpeeseen nähden tai siihen nähden että normaalivuonna meillä 

kyllä on jonkin verran mahdollisuus pitää myös tällaisia ei aktiivituotannossa olevia aloja, 

mutta kyllä se ruoan tuotanto pitää olla keskiössä. Sanotaan näin. Mutta jos meillä ei ole 

pölyttäjiä, niin ei meillä ole ruoantuotantoakaan. Että eivät nämä ole niin yksinkertaisia 

asioita että joko tai. Minun mielestäni tarvitsemme molemmat. 

 

Puhuja 2 [00:17:27]: Joo. [xxxxx 00:17:29] samaa mieltä, että kyllähän minunkin analyysin 

mukaan, niin kyllä kuitenkin suurin osa tästä niin kun [CAP:sta?? 00:17:33] keskittyy niin 

kuin ruoan tuotantoon. Ja meidän pitää vain niin kuin ymmärtää justiinsa se mitä sanoitkin, 

että CAP :lla, yhteisellä maatalouspolitiikalla on paljon muitakin tavoitteita, ja kyllä meille on 

selkeitä niin kuin esimerkiksi ilmastotavoitteita on asetettu. Ne eivät ole mitään Suomen 

omia keksimiä juttuja. EU:llakin on yhteisiä tavoitteita joita Suomen pitää täyttää. Sama 

koskee luonnon monimuotoisuutta ja vesien suojelua, ja moni muu asia. Ehkä itse, kyllähän 

totta kai voisi, ainakin teoriassa voisi ajatella että vieläkin ehkä käytettäisiin tällaisia niin kuin 

raha, [suoraan?? 00:18:07]  niin kuin tulotukina, että maksettaisiin niin kuin pinta-alan 

kautta, jotta se tukee niin kuin viljelijän tuloa, mutta ei ehkä sitten tällaisen niin kuin että 

vaikka pidetään ympäristönurmia tai perustetaan suojavyöhykkeitä. Mutta kyllä minä 

ainakin itse pelkään, että ne tulevat niiden pakosta, että se on myös minusta yksi keino 

tavallaan vastata yhteiskunnan vaatimuksiin, että meillä on näitä vapaaehtoisia 

toimenpiteitä, ja käytetään riittävästi rahaa niihin. Ja sitten pyritään luomaan sitten 

käytännössä sellaisia mahdollisuuksia viljelylle, että niitä yhdistellään siihen aktiiviseen 

ruoan tuotantoon, että ei ole niin kuin varmaan pidemmän päälle kovin kestävää olisi 



sekään, että tilat käyttäisivät joka ikisen neliömetrin vain siihen niin kun viljan tuottamiseen, 

tai jonkin muun satokasvin. Että juuri niin kuin sanoit, että kyllä me tarvitsemme pölyttäjiä, 

ja kyllä moni tällainen niin kuin ympäristöarvo, kyllähän ne ovat tärkeitä niin kuin viljelijöille 

itselleenkin, että tässä on ehkä tähän "hömppäheinä" -keskusteluunkin, niin se on ehkä 

lukumääräisesti ei ole niin suuri osa, joka kokee sen jotenkin huonona tai sitten syrjivänä.  

 

Puhuja 1 [00:19:06]: Mutta kyllä täytyy sanoa se, että kyllä viljelijät on tosi hienosti, 

mielestäni tukipaletti on haastava. Ja niiden valintojen tekeminen on vaikeaa. Ja ehtojen 

noudattaminen, se vaatii niin kuin aikamoista valppautta, että tekee ne asiat ajoissa. Että 

nythän ruokavirasto on suunnitellut, että tulee sitten muistutuksia, jos jokin asia jää 

tekemättä. Kun meillähän on se kylmä konesilmä joka valvoo, että ei tule turhia 

tukimenetyksiä. Eli että hallinto myös palvelee tällä tavalla, että muistuttaa asioista mihin 

on sitoutunut. Sitä minun Juhani piti kysyä sinulta, että kun tämä on iso kokonaisuus ja 

muuta, niin teillähän on ollut tämä EU -avustaja kuvio, että onko se jatkumassa? 

 

Puhuja 2 [00:19:44]: Joo. Se on jatkumassa. Ja taitaa olla niin kuin kehittymässä eteen päin. 

Eli meillähän on ihan silloin EU -jäsenyydestä alkaen on ollut, ne ovat MTK:n jäseniä jotka 

toimivat EU -avustajina ja neuvovat sitten niin kuin muita MTK:n jäseniä. Tämä on niin kuin 

jäsenpalvelu. Sitä nyt ollaan kehittämässä eteen päin tähän tulevaan kauteen. Eli tullaan 

panostamaan koulutukseen, ja myös haetaan niitä erilaisia keinoja rekrytoida uusia EU -

avustajia. Osa alkaa osa niistä, jotka ovat jo tehneet tätä avustustoimintaa silloin ihan -95 

vuodesta lähtien, että siinäkin on tarve saada niitä uusia nuoria avustajia mukaan. Siihen 

tullaan panostamaan, ja sellainen isompi muutos siinä järjestelmässä on se, että tähän 

saakka se on kohdistunut siihen päätukihakuun, mutta nyt jatkossa tulee sitten 

laajentumaan myös koskemaan näitä niin kuin vuoden aikaisia, että millaisia niin kuin 

ilmoituksia kun nyt on ihan[xxxxx 00:20:37] entistä enemmän, ja tehdään myös syksyllä ja 

ympäri vuoden itse asiassa tällaisia [xxxxx 00:20:42] [ääni pätkii] sekä eläin- että pinta-ala -

ilmoituksia, että sitä nyt pyritään myös kehittämään siihen niin kun modernimpaan 

suuntaan, että se istuu paremmin tähän uuteen järjestelmään. 

 

Puhuja 1 [00:20:51]: Se kuulostaa todella hyvältä kyllä. Sitä varmasti tarvitaan. Mitäs muuta, 

onko meillä vielä jotakin sydämellä? 

 

Puhuja 2 [00:20:59]: Joo, no ehkä tähän AgriHubiin liittyen. Me emme ole AgriHubista vielä 

puhuneet kovin paljon. Mutta ehkä on tullut hyvin ilmi tässä meidän keskustelussamme, 

että tavallaan siitä niin kun, tiedon tarve tulee olemaan iso. Ja myös se niin kun osaamisen 

pitää korostua kun tämä toimintaympäristökin muuttuu tämän sodan ja monen muun asian 

johdosta. Tämä on myös asia, mihin meillä on isoja toivomuksia, että AgriHubista tulee myös 

uutta panostusta ja resursseja tiedon tuottamiseen ja tiedon jalkauttamiseen. On paljon 

hyviä tutkimushankkeita, meillä on [xxxxx 00:21:29] [ääni katoaa] siinä on ehkä vähän 



petraamisen paikka se, että miten saada sitten se kaikki tieto ja osaaminen niin kuin kentälle 

jalkautettua. Että tämä on myös asia, mihin haluan kannustaa niin kuin viljelijöitä, että 

kannattaa hakea myös sitä tilan ulkopuolista apua sitten pohtimaan, että mihin suuntaan 

omaa tilaa voisi lähteä kehittämään. 

 

Puhuja 1 [00:21:45]: Kyllä. Minä olen siis myös todella ylpeä tästä AgriHubista, että me 

olemme saaneet kaikki saman pöydän ääreen. Ja kaikilla on se sama tavoite, että viedä 

elinkeinoa eteen päin kestävästi. Kaikilla kestävyyden tasoilla. Tämä on myös keskustelua ja 

kokonaisvaltaista ymmärrystä, niin sitä me tarvitsemme ja sillä ollaan hyvällä tiellä nyt eteen 

päin. 

 

Puhuja 2 [00:22:03]: Kyllähän me Suomessa osaamme kuitenkin tehdä asiat todella hyvin, ja 

olemme tehneet jo pitkään. Ja monia nyt näitä tavoitteita, mitä komissio on asettanut niin 

kuin tulevaisuuden ruoantuotantoon, niin kyllähän me jo [monessa?? 00:22:14] [xxxxx 

00:22:15] hyvin vastuullisesti ja kestävästi tuotetaan. 

 

Puhuja 1 [00:22:18]: Vaikka me olemme Euroopan perälaidalla, niin me olemme siinä 

etulinjassa, ja mielestäni juuri kestävyyden osalta niin kuin ihan parasta A -ryhmää. 

 

 

[äänite päättyy] 


