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CAP 2021-2027, markkinoiden kehittämistoimenpiteitä valmisteleva 
työryhmä

Asettaminen
Maa-ja metsätalousministeriö on tänään asettanut CAP 2021- 
2027, markkinoiden kehittämistoimenpiteitä valmistelevan 
työryhmän.

Toimikausi
26.9.2018 -31.12.2020

Tausta
Euroopan unionin yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan 
vuonna 2021 alkavan rahoituskauden valmistelu on 
käynnistynyt. Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa 
seuraavan kauden rahoituskehykseksi1 ja yhteisen 
maatalouspolitiikan (CAP) lainsäädäntöehdotuksiksi2. 
Suomessa uudistuksen valmisteluun on asetettu Euroopan 
unionin maatalous-ja maaseutupolitiikan uudistamisen 
valmistelun strategiaryhmä (dnro MMM046:00/2016).

Komissio esittää yhdeksää yleistä tavoitetta, joista etenkin 
seuraavat kolme johdattavat työryhmän työtä:

• parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä 
esimerkiksi kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin;

1 Komission tiedonanto COM(2018) 321 final
2 Komission ehdotukset COM(2018)392 final ja COM(2018) 393 final ja COM(2018)394 final



• parannetaan viljelijöiden asemaa arvoketjussa;

• parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa 
yhteiskunnan uusiin ravinto-ja terveysvaatimuksiin, jotka 
koskevat muun muassa turvallista, ravitsevaa ja kestävän 
kehityksen mukaista ravintoa sekä eläinten hyvinvointia.

Markkinoiden ohjaamiseksi ja niiden häiriöiden 
hallitsemiseksi, tuottajien yhteistyön lisäämiseksi sekä 
kuluttajien tarpeiden huomioimiseksi on tarpeen asettaa 
työryhmä, jonka tehtävänä on CAP:n strategiseen 
suunnitelmaan sisällytettävien markkinajärjestelyjen ja 
laatujärjestelmien kehittämisen toimenpiteiden valmistelu 
sekä kuluttaj anäkökulman huomioiminen.

Markkinajärjestelyjen säännökset kattavat toimintaohjelmat, 
joita voidaan laatia kaikille maatalouden aloille viljoista 
lihaan ja siemeniin sekä eläviin kasveihin ja puihin. Näistä 
järjestelmistä voidaan tukea tuottajia, jotka tekevät yhteistyötä 
tuottajajärjestöjen kautta toteuttaakseen yhteisiä toimia 
ympäristön hyväksi tai edistääkseen parempaa asemaa 
elintarvikeketjussa. Toimintaohjelmat on sisällytettävä kunkin 
maan yhteisen maatalouspolitiikan strategiseen suunnitelmaan 
ja jäsenvaltioilla tulee olemaan mahdollisuus (jos ne katsovat 
sen tarpeelliseksi), suunnitella toimintaohjelmia (nimitetään 
myös alakohtaisiksi toimiksi) muille aloille.

Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä CAP 2021 - 2027, 
Euroopan unionin maatalous- ja maaseutupolitiikan 
uudistamisen valmistelun strategiaryhmälle CAP:n strategiseen 
suunnitelmaan sisällytettävistä toimenpiteistä sekä niiden 
rahoituksesta.

Työryhmän tehtäväalaan kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

- Euroopan unionin markkinajärjestelyt ja niihin liittyvät 
ohjelmat, ml. alakohtaisten toimintaohjelmien tarpeen arviointi 
sektoreittain ja riskienhallinta
- Euroopan unionin laatujärjestelmien entistä tehokkaampi 
hyödyntäminen
- Tuottajaorganisaatiot ja niiden kehittäminen
- Kuluttajan tarpeisiin vastaavien elintarvikkeiden tarjonnan 
edistäminen
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- Korkean laadun ja turvallisuuden varmistaminen, esimerkiksi 
antibioottiresistenssin hallinta
- V iestintätoimenpiteiden pohdinta kuluttajille etenkin 
nimisuojajärjestelmän osalta ja viljelijöille kulutusmuutoksista

Työryhmän on esityksissään otettava huomioon unionin 
perusvaatimukset3 sekä toimenpiteiden keskinäinen 
yhteensopivuus ja yhdenmukaisuus CAP-suunnitelmassa 
asetettavien tavoitteiden saavuttamisen ja toimeenpanon 
kannalta.

Toimenpiteiden tulee edistää vaikuttavien tulosten 
saavuttamista asiakkaiden, ympäristön ja ilmaston, eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden hyväksi. 
Läpileikkaavat asiat, kuten osaamisen, yhteistyön, 
innovaatioiden, digitalisaation ja teknologian edistäminen, on 
otettava huomioon työryhmän esityksissä.

Työryhmän esittämien toimenpiteiden tulee olla 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti 
toimeenpantavissa ja valvottavissa. Toimenpiteiden tulee olla 
sellaisia, että ne ja niiden toimeenpano tukevat 
yksinkertaistamistavoitetta. Toimenpiteiden tuotosten ja 
tulosten tulee olla seurattavissa ja arvioitavissa.

Kokoonpano (varajäsenet sulkeissa)

Puheenjohtaja: Anna-Leena Miettinen, yksikön päällikkö, 
maa- ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja: Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies, 
maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet:
Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos, maa-ja 
metsätalousministeriö
Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies, maa-ja 
metsätalousministeriö
Martti Patjas, neuvotteleva virkamies, maa-ja 
metsätalousministeriö

3 Komission ns. horisontaaliasetusehdotuksen COM(2018) 393 final artiklan 2(c) mukaan unionin 
perusvaatimuksilla tarkoitetaan YMP:n strategiasuunnitelma-asetuksen (COM (2018) 392 final ja ns. 
horisontaaliasetuksen (COM (2018) 393 final vaatimuksia.
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Vesa Kahilampi, neuvotteleva virkamies, maa-ja 
metsätalousministeriö
Jyri Inha, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö 
Eeva-Liisa Koltta-Saaranen, kaupallinen neuvos, työ-ja 
elinkeinoministeriö, (Elise Pekkala, hallitusneuvos)
Juhani Heikkilä, ylitarkastaja, Maaseutuvirasto 
Maarit Mukkala, yksikönjohtaja, Maaseutuvirasto 
Kaija Vierimaa, yksikönjohtaja, Maaseutuvirasto 
Matti Puolimatka, osastonjohtaja, 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Jarno Sukanen, Kilpailu-ja kuluttajavirasto 
Jyrki Pitkänen, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (Marja-Riitta Vest, 
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus 
Marica Twerin, lakimies, Maa-ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry (Marjukka Manninen, asiantuntija) 
Rikard Korkman, asiamies, Svenska 
Lantbruksproducentemas Centralforbund (Jonas Laxäback, 
toiminnan) ohtaj a)
Jyrki Jalkanen, toiminnanjohtaja, Kauppapuutarhaliitto ry 
Marika Säynevirta, toimialapäällikkö, 
Elintarviketeollisuusliitto ry (Pekka Heikkilä, 
toimialapäällikkö)
Tiina Vyyryläinen, lakimies, Päivittäistavarakauppa ry (Ilkka 
Nieminen, johtaja)
Juha Beurling, pääsihteeri, Kuluttajaliitto- 
Konsumentförbundet ry (Paula Pessi, kuluttajaekonomisti)

Pysyvät asiantuntijat:
Leena Seppä, maatalousylitarkastaja, maa-ja 
metsätalousministeriö
Susanna Ahlström, erityisasiantuntija, maa-ja 
metsätalousministeriö
Csaba Jansik, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus 

Asiantuntijasihteerit:
Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija, maa-ja 
metsätalousministeriö
Jukka Virolainen, maatalousylitarkastaja, maa-ja 
metsätalousministeriö

Maa-ja metsätalousministeriön järjestämissä työpajoissa ja 
kuulemistilaisuuksissa varmistetaan sidosryhmien laaja- 
alainen näkemysten kuuleminen ja toimijoiden osallistaminen 
työryhmän tehtäväalueen valmistelussa. Työryhmä voi kuulla 
myös muutoin asiantuntijoita työnsä aikana.
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Kustannukset ja rahoitus
Valtionhallinnon ulkopuolisten jäsenten ja työryhmän 
kokouksiin kutsuttavien asiantuntijoiden matkakulut voidaan 
korvata valtion matkustussäännön mukaisesti valtion 
talousarvion momentilta 30.01.01 (maa-ja 
metsätalousmini steriön toimintamenot).

työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, 
varajäsenet, pysyvät asiantuntijat, asiantuntijasihteerit

Maa- ja metsätalousministeri

Vanhempi hallitussihteeri
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