EU:n maatalouspolitiikan
(CAP) uudistamiseen liittyvän
kyselyn tulokset

Taustatietoja
• Kysely toteutettiin Ota kantaa.fi – nettisivuston kautta nettikyselynä kaikille
kansalaisille. Kysely oli avoinna 14.2.-30.4.2019 ja kyselyyn saatiin kaikkiaan
2 486 vastausta.
• Analyysistä on poistettu tuplavastaukset (12 kpl), joten lopullinen kyselyyn
vastanneiden määrä oli 2 474 henkilöä.
• Saadut tulokset kuvastavat kyselyyn vastanneiden mielipiteitä.
• Vastaajaryhmien vertailun mahdollistamiseksi muut ammatinharjoittajat
yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi (esiintyy nimellä muut vastaajat) ja heidän
vastauksiaan vertailtiin maatalousyrittäjien vastauksiin.
• Kuhunkin kysymykseen vastanneiden määrä on ilmoitettu kaavion alareunassa
(n= ).
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Ammattijakauma

n= 2 474

Analyyseissä käytetty jakauma kyselyyn vastanneiden henkilöiden
ammattien osalta oli seuraava: maatalousyrittäjiä 65 % ja muita
ammatinharjoittajia 35 %.

n= 2 474

Kaikista kyselyyn vastanneista 56 % ilmoitti ammatikseen maatalousyrittäjän.
Seuraavaksi eniten vastaajia työskenteli ylempänä toimihenkilönä (11 %),
työntekijänä (10 %) ja opiskelijana (7 %).
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Taustaorganisaatio

n= 2 474

Vastaajista 74 % työskentelee yrityksessä tai maatilalla. Valtiolla tai kunnalla työskentelee 9 % ja yksityishenkilönä 9 %
vastaajista.
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Asuinalue

Maatalousyrittäjistä eniten vastaajia oli Etelä-Pohjanmaalta (186 kpl) ja vähiten Etelä-Karjalasta (17 kpl). Muista vastaajista
suurin osa oli Uudeltamaalta (151 kpl) ja vähiten Keski-Pohjanmaalta (11 kpl) sekä Kymenlaaksosta (11 kpl). Kyselyyn vastasi
neljä Ahvenanmaalaista maatalousyrittäjää.
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Vastaajien asuinalue (maakunta)
Ahvenanmaa
Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Etelä-Karjala

Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Uusimaa
0

50

100

150

200

250

300

Vastaajien määrä (kpl)
n= 2 474

Kaikista kyselyyn vastanneista eniten vastaajia oli Etelä- Pohjanmaalta (255 kpl), Pohjois-Pohjanmaalta (253 kpl) ja Uudeltamaalta (253
kpl).
7

Sisältökysymysten tulokset
• Kyselyssä oli mukana 13 sisältökysymystä, joihin oli annettu valmiit
vastausvaihtoehdot. Annetuista vaihtoehdoista vastaaja sai valita itselleen
sopivimmat.
• Valittavissa olevien vastausvaihtoehtojen määrä oli rajattu
kysymyskohtaisesti yhdestä kolmeen.
• Analyysista on poistettu tyhjät vastaukset.
• Kuhunkin vastausvaihtoehtoon vastanneiden määrä on jaettu kyselyyn
vastanneiden muut/maatalousyrittäjät- ryhmän määrällä.
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Mitkä seuraavista ovat mielestäsi maataloustuottajien tärkeimpiä tehtäviä yhteiskunnassa?
Pitää yllä talouden toimeliaisuutta ja työllisyyttä maaseudulla
Tuottaa uusiutuvaa energiaa
Huolehtia tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista
Torjua ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista
Suojella ympäristöä (maaperää, vesistöjä, ilmaa, biologista monimuotoisuutta) ja maisemaa
Tuottaa terveellisiä, turvallisia ja monipuolisia tuotteita (elintarvikkeiden laatu)
Huolehtia elintarvikkeiden riittävyydestä (määrä)
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Osuus vastaajista jotka pitivät tehtävää tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 2 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 469

Vastaajaryhmien mielestä maatalousyrittäjien tärkein tehtävä yhteiskunnassa on tuottaa terveellisiä, turvallisia ja monipuolisia
tuotteita (yli 80 % vastaajista).

Seuraavina olivat maaseudun toimeliaisuuden sekä työllisyyden ylläpito ja elintarvikkeiden riittävyydestä huolehtiminen. Kyseiset
vaihtoehdot olivat maatalousyrittäjille hieman muita vastaajia tärkeämpiä. Muut vastaajat korostivat ympäristönsuojelua (30 %)
yhtenä maataloustuottajien tärkeimmistä tehtävistä.
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Mitkä ovat maatalouden suurimmat haasteet Suomessa 2020-luvulla?
Palvelujen saatavuus
Teiden huono kunto ja liikenneyhteydet
Huonot tietoliikenneyhteydet
Antibioottien käytön hallinta kotieläintuotannossa
Puutteet osaamisessa
Viljelijöiden heikko tulokehitys
Työvoiman puute
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
Ympäristön kuormitus ja luonnonvarojen rajallisuus
Sopeutuminen muuttuviin kuluttajien toiveisiin ja yhteiskunnan vaatimuksiin
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Osuus vastaajista jotka pitivät haastetta suurimpana (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 470

Muut vastaajat painottivat maatalouden suurimmiksi haasteiksi 2020-luvulla enemmän ilmastonmuutosta ja ympäristön
kuormitusta kuin viljelijät.

Kummassakin vastaajaryhmässä suurin osa vastaajista (yli 60 %) koki, että viljelijöiden tulotaso sekä kuluttajien ja
yhteiskunnan toiveisiin sopeutuminen ovat isoimpia haasteita maataloudessa tulevaisuudessa.
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Millä nykyisen maatalouspolitiikan välineillä voidaan parhaiten vastata edellä mainittuihin haasteisiin?
Maatalousyrittäjien markkinajärjestäytymisen tukeminen (tuottajaorganisaatiot)
Riskinhallintajärjestelmät
Tuki neuvontaan ja osaamisen kehittämiseen
Tuki maatalouden ja maaseudun yrittäjyyden aloittamiseen
Maaseutualueiden yritysten (ml. maatalous) investointien ja toiminnan kehittämisen tukeminen sekä…
Tuotantoeläinten terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvät toimenpiteet
Luonnonmukaisen tuotannon tuet
Luonnonhaittakorvaukset
Tuet ympäristö- ja ilmastotoimiin maataloudessa ja maaseutualueilla
Tuotantoon sidottu tuki
Tuotantomäärään liittymätön maataloustuki
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Osuus vastaajista jotka pitivät välinettä parhaana (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 463

Edellä mainittuihin haasteisiin voitaisiin maatalousyrittäjien mielestä vastata parhaiten tuotantoon sidottujen tukien (63 %),
luonnonhaittakorvausten (43 %) ja maaseutualueen yritysten investointien tukemisella (41 %).
Muut vastaajat kokivat, että maaseutualueen yritysten investointien tukemisella (54 %), ympäristö- ja ilmastotoimien
tukemisella (45 %) ja tuotantoon sidotulla tuella (40 %) pystyttäisiin vastaamaan haasteisiin.

11

Mitkä ovat maaseutualueiden suurimmat haasteet Suomessa 2020-luvulla?
Ikärakenne, väestön ikääntyminen
Palvelujen saatavuus

Teiden huono kunto ja liikenneyhteydet
Huonot tietoliikenneyhteydet
Puutteet osaamisessa
Viljelijöiden heikko tulokehitys
Työvoiman puute
Työpaikkojen puute ja heikko talouskasvu maaseudulla
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
Ympäristön kuormitus ja luonnonvarojen rajallisuus

Sopeutuminen muuttuviin kuluttajien toiveisiin ja yhteiskunnan vaatimuksiin
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Osuus vastaajista jotka pitivät haastetta suurimpana (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 462

Maaseutualueiden suurimmaksi haasteeksi 2020-luvulla kokee viljelijöistä (72 %) oman tulokehityksensä. Väestön ikärakenne ja
työpaikkojen puute sekä maaseudun heikko talouskasvu olivat tulokehityksen ohella isoja haasteita. Lisäksi teiden kunto ja
liikenneyhteydet ovat viljelijöiden mielestä suurempi haaste verrattuna muihin vastaajiin. Muut vastaajat kokivat ympäristön
kuormituksen ja ilmastonmuutoksen hieman suurempina haasteina kuin viljelijät.
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Millä nykyisen maaseutupolitiikan välineillä voidaan parhaiten vastata edellä mainittuihin haasteisiin?
Tuki yritysten neuvontaan ja osaamisen kehittämiseen

Leader-toimintatapa

Tuki maatalouden ja maaseudun digitalisaation edistämiseen

Tuki neuvontaan ja osaamisen kehittämiseen

Tuki maatalouden ja maaseudun yrittäjyyden aloittamiseen
Maaseutualueiden yritysten (ml. maatalous) investointien ja toiminnan kehittämisen tukeminen sekä
palveluiden kehittäminen
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Osuus vastaajista jotka pitivät välinettä parhaana (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 419

Parhaiten edellisiin maaseutualueiden haasteisiin voitaisiin vastata panostamalla maaseutualueen yritysten tukemiseen
(yrittäjät 90 % ja muut 85 %) ja tukemalla yrittäjyyden aloittamista (n. 56 % molemmista ryhmistä). Muut vastaajat kokivat
tärkeäksi myös neuvonnan ja osaamisen kehittämisen tukemisen (40 %).
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Mitkä ovat maatalouden suurimmat ympäristöhaasteet?
Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttö

Maataloustuotannon vaikutukset ilmanlaatuun (ammoniakki)
Ilmastonmuutoksen vaikutukset maataloustuotantoon
Ilmastomuutokseen sopeutuminen
Maataloustuotannon aiheuttamat ilmastovaikutukset
Peltojen tuottokyvyn heikkeneminen
Vesistöjen kuormittuminen
Geneettisen monimuotoisuuden heikentyminen
Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen
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Osuus vastaajista jotka pitivät haastetta suurimpana (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 450

Muut vastaajat nimesivät maatalouden suurimmiksi ympäristöhaasteiksi luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen (52 %) ja
ilmastonmuutoksen vaikutukset tuotantoon (42 %). Myös vesien kuormittuminen oli 35 % mielestä suuri haaste. Maatalousyrittäjistä
samoin koki 12 %. Maatalousyrittäjien mielestä tärkeimpiä haasteita olivat tuotantoon vaikuttavat tekijät, kuten peltojen tuottokyvyn
aleneminen (64 %) ja ilmastomuutoksen vaikutukset tuotantoon (50 %).
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Mitkä ovat suurimmat esteet maatalousyrittäjäksi ryhtymiselle?
Epävarmuus tulevan maatalouspolitiikan sisällöstä
Epävarmuus tulevaisuudesta
Viljelijän ammattia ei koeta houkuttelevana
Ajantasaisen osaamisen / tiedon heikko saatavuus
Lainsäädännön vaatimukset
Lainarahoituksen heikko saatavuus
Tuotannon heikot kehittämismahdollisuudet
Maatalousmaan korkea hinta
Vapaan maatalousmaan puute
Maatalouden heikko kannattavuus
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Osuus vastaajista jotka pitivät kyseistä estettä suurimpana (sai valita korkeintaan 2 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 460

Vastaajat kummassakin ryhmässä mainitsivat, että suurin este maatalousyrittäjäksi ryhtymiselle on maatalouden heikko kannattavuus
(yli 80 %). Epävarmuus tulevaisuudesta ja maatalouspolitiikan sisällöstä koettiin myös suurina esteinä. Muista vastaajista suurempi osa
ajatteli, ettei viljelijän ammatti ole houkutteleva (muut 22 % ja viljelijät 12 %).
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Mitkä tekijät edistävät mielestäsi parhaiten maa- ja metsätalouden ja maaseudun elinkeinoelämän uudistumista?
Uusien ideoiden ja toimintatapojen kokeilujen mahdollistaminen
Yrittäjien tarpeiden mukainen tutkimus ja tiedon tarjonta
Uudenlaiset toimijoiden (maatalousyrittäjät, kansalaisjärjestöt, tutkijat ym.) väliset kumppanuudet
Maatalousyrittäjien aseman vahvistaminen koko elintarvikeketjussa (kuluttajatasolle saakka)
Kiertotalouden kehittämisen tukeminen
Yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin (esim. ravitsemussuositukset) sopeutumisen tukeminen
Uusi tekniikka ja uudet maatalouden tuotantopanokset
Monipuoliset rahoitus- ja avustusmekanismit innovatiivisille hankkeille
Tiedonlevitys
Laadukkaat asiantuntijapalvelut
Ammatillinen koulutus
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Osuus vastaajista jotka pitivät tekijää tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 460

Maa- ja metsätalous ja maaseudun elinkeinoelämän uudistumista edistäisi maatalousyrittäjien mielestä parhaiten
maatalousyrittäjien aseman vahvistaminen (87 %). Samaa mieltä oli myös valtaosa (71 %) muut- ryhmän vastaajista. Loput
vaihtoehdot saivat tasaisesti saman verran (n. 10- 25 %) kannatusta.
16

Mihin ympäristönsuojelun osa-alueisiin maatalouspolitiikan keinoja tulisi ensisijaisesti kohdentaa?
Kiertotalous
Ravinteiden kierrätys
Ilmanlaadunparantaminen (ammoniakkipäästöjen vähentäminen)
Maaperän orgaanisen aineksen lisääminen
Maaperän tiivistymisen ehkäisy
Maaperän eroosion ehkäisy ja vähentäminen
Geneettisen monimuotoisuuden lisääminen
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen
Ympäristöriskien (esim. tulvat) ehkäisy
Vesivarojen kestävä käyttö
Ilmastonmuutoksen hillintä
Vesistöjen kuormituksen (kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) ehkäisy ja vähentäminen
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Osuus vastaajista jotka pitivät osa-aluetta tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 415

Maatalousyrittäjien mielestä ympäristönsuojelua tulisi kohdentaa pellon tuottavuutta lisääviin keinoihin. Kuten ravinteiden kierrätykseen
(48 %), maan orgaanisen aineksen lisäämiseen (45 %) ja tiivistymisen ehkäisyyn (38 %).
Muut vastaajat kohdentaisivat maatalouspolitiikkaa ympäristönsuojelun osalta enemmän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen (52
%), vesistöjen kuormittumisen vähentämiseen (43 %) ja ravinteiden kierrätykseen (41 %).
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Mitkä ovat Suomen maatalouspolitiikan tärkeimmät ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät
keinot?
Viljelyjärjestelmien monipuolistaminen

Ilmastonmuutokseen liittyvien kasvi- ja eläintautien tutkimuksen edistäminen

Kestävien uusiutuvien energialähteiden kehittäminen

Metsityksen ja kestävän metsätalouden edistäminen

Maataloustuotannon kestokyvyn parantaminen

Hiilen sitomisen ja talteenoton edistäminen maa- ja metsätaloudessa
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Osuus vastaajista jotka pitivät keinoa tärkeämpänä (sai valita korkeintaan 2 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 415

Maatalouspolitiikan ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tärkeimmiksi keinoiksi nousivat hiilensidonnan edistäminen maaja metsätaloudessa (n. 52 %) ja uusiutuvien energialähteiden kehittäminen (n. 44 %).
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Tulisiko maatalouden ympäristön- ja ilmastonsuojelua edistää?

c) Sekä pakollisilla lainsäädännön vaatimuksilla että tukemalla ympäristö- ja ilmastoystävällisiä
viljelymenetelmiä?

b) Ensisijaisesti tukemalla maatalousyrittäjien ympäristö- ja ilmastoystävällisiä viljelymenetelmiä?

a) Ensisijaisesti maatalousyrittäjille pakollisilla lainsäädännön vaatimuksilla?
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Osuus vastaajista jotka pitivät tekijää tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 1 vaihtoehdon)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 396

Maatalousyrittäjät ovat yksimielisiä siitä, että maatalouden ympäristön- ja ilmastonsuojelua kannattaisi edistää ensisijaisesti tukemalla
uusia viljelymenetelmiä (90 %). Muista vastaajista suurin osa (68 %) oli samaa mieltä viljelijöiden kanssa, mutta heistä 32 % suosisi tuen
ohella myös pakollisia lainsäädännön vaatimuksia.
19

Mitkä EU:n maatalouspolitiikan välineet tukevat parhaiten maaseudun kehitystä?
Maatalouden taloudellisen elinkelpoisuuden edistäminen koko EU:ssa, jotta tuotanto ja väestö eivät…
Matkailun ja virkistystoiminnan edistäminen esim. hyödyntämällä maisemia, kulttuuriarvoja ja paikallisia…
Maaseutualueiden ja kaupunkien välinen vuorovaikutus
Maaseutualueiden sosiaalisen ja kulttuuripääoman vahvistaminen
Paikallisen kehityksen edistäminen Leader-toimintatavan kaltaisilla menetelmillä
Maaseudun asukkaiden elämänlaadun ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen
Paikallisen tuotannon ja paikallisten markkinoiden vuorovaikutuksen tehostaminen
Maaseudun infrastruktuurin ja palvelujen tukeminen paikallisten tarpeiden täyttämiseksi
Biotalouden uusien mahdollisuuksien kehittäminen
Tietoliikenneyhteyksien ja digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen
Tiedon siirto, neuvonta ja ammatillinen koulutus
Työpaikkojen luominen ja säilyttäminen maaseutualueiden yrityksissä (ml. maa- ja metsätalous)
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Osuus vastaajista jotka pitivät välinettä tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 419

EU:n maatalouspolitiikan välineistä parhaiten maaseudun kehitystä tuettaisiin työpaikkojen luomisella maaseutualueille (n. 60 %) ja
maatalouden taloudellisen elinkelpoisuuden edistämisellä (muista 50 % ja viljelijöistä 70 %). Loput vaihtoehdot saivat
vastaajaryhmiltä tasaisesti kannatusta.
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Millä maatalouspolitiikan keinoilla voidaan parhaiten auttaa nuoria maatalousyrittäjiä tai muita maaseudun nuoria
yrittäjiä?
Uusien yhteistyömuotojen tukeminen
Maatilan luovutuksia aiemmalta omistajalta seuraavalle omistajalle edistävät kannustimet
Sukupolvien yhteistyötä edistävät kannustimet
Tietämyksen siirron, neuvonnan ja ammatillisen koulutuksen tukeminen
Korotetun investointituen myöntäminen nuorille yrittäjille
Rahoitusvälineiden käyttömahdollisuuksien parantaminen
Väliaikainen lisätuki nuorille maatalousyrittäjille yrityksen käynnistysvaiheessa
Uusien yritysten perustamisen tukeminen
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Osuus vastaajista jotka pitivät keinoa tärkeimpänä (sai valita korkeintaan 2 vaihtoehtoa)
Muut

Maatalousyrittäjät

n= 2 410

Nuoria maatalousyrittäjiä tai maaseudun nuoria yrittäjiä voitaisiin vastaajien mielestä auttaa parhaiten helpottamalla maatilan
luovutuksia aiemmilta omistajilta (muista 51 % ja viljelijöistä 67 %). Väliaikainen lisätuki yrityksen käynnistysvaiheessa sai
seuraavaksi eniten kannatusta.
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Väittämien tulokset
• Kyselyssä oli mukana 27 väittämää, joihin vastaaja pystyi valitsemaan
itselleen sopivimman vastaustausvaihtoehdon seuraavista:
• samaa mieltä (5)
• jokseenkin samaa mieltä (4)

• en osaa sanoa (3)
• jokseenkin eri mieltä (2)
• eri mieltä (1)

• Vastaamatta jättäneiden osuus on poistettu seuraavaksi esiintyvistä
kaaviosta. Samoin vastausten, jotka eivät vastanneet ennakkoon
annettuja vastausvaihtoehtoja (1-5).
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n= 2 389

Viljelijöiden mielestä Suomessa sovelletaan tiukempia vaatimuksia maataloustuotantoon kuin muualla. Lisäksi viljelijöistä 76 % koki
tulotasonsa olevan keskiarvoista tulotasoa heikompi. Muista vastaajista alhaisesta tulotasosta oli täysin samaa mieltä 58 % ja 15 % ei osaa
sanoa. Maatalousyritysten investointien vaikutuksesta yritysten menestymiseen ollaan melko epävarmoja kummassakin vastaajaryhmässä.
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n= 2 378

Kummassakin vastaajaryhmässä oltiin hyvin yksimielisiä siitä, että ruuan tuotantomaalla on merkitystä ja kotimaisen ruuan laatu on korkea. Kotimaisen
tuotannon korkeamman vaatimustason pitäisi palautua maatalousyrittäjille korkeamman tuen muodossa.
Vastaajat olivat aiemmalla sivulla esiintyvän kaavion mukaan yksimielisiä siitä, että Suomessa noudatetaan valmiiksi muita maita korkeampia vaatimuksia.
Muista vastaajista 50 % haluaa tästä huolimatta maatalouden vaatimustason olevan kotimaassa korkeampi muissa EU-maissa. Viljelijöistä 40 % oli sitä
mieltä, ettei kotimaisen tuotannon tulisi tavoitella korkeampaa tasoa.
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n= 2 365

Maatalousyrittäjien ja maaseutualueiden yritysten tukemiseen suhtaudutaan myönteisesti. Maatalousyrittäjät kokivat
yhteiskunnan tuen omalle toiminnalleen hieman tärkeämpänä (68 %) kuin muiden maaseutualueiden yritysten (56 %)
tukemisen. Maataloustuotteiden tuottamisen koetaan olevan kotimaassa kalliimpaa kuin muualla EU:n alueella.
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n= 2 356

Investointien ja rakennemuutoksen tukemiseen yhteisten varojen kautta vastaajat eivät osaa ottaa kantaa (n. 30 % kummassakin
ryhmässä). Ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun vastaajat eivät niin ikään osaa ottaa kantaa (eos n. 25 %).
Muut- vastaajat haluaisivat enemmän (45 %) ilmastoon liittyviä toimia. Vastaavasti maanviljelijöistä lähes saman verran eli 40 % koki,
että kyseisiä toimenpiteitä ei tulisi enää lisätä maatalouspolitiikkaan.
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n= 2 351

Elintarviketurvallisuus ja eläinten hyvinvointi olivat kummallekin vastaajaryhmälle erittäin tärkeitä (n. 90 % samaa ja jokseenkin
samaa mieltä). Maataloustuottajien kuuluisi saada lisää tukea, jos tuotannon vaatimukset kiristyvät entisestään.
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n= 2 346

Muista vastaajista suurempi osa (25 %) koki, että elintarviketurvallisuuteen ja tuotantoehtoihin liittyvät korkeat vaatimukset eivät nostaisi
tuotantokustannuksia. Vastaavaa mieltä oli 10 % viljelijöistä. Eläinten hyvinvointi koetaan laadun takeena, sillä kummassakin ryhmässä n. 90 %
vastaajista täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Elintarvikeviennin kannalta tärkeänä pidettiin todennettua turvallisuutta ja
jäljitettävyyttä.

28

n= 2 345

Muista vastaajista n. 20 % ei kokenut, että luonnonmukaisen tuotannon avulla voitaisiin vastata paremmin kuluttajien tarpeisiin
tai parantaa kannattavuutta. Viljelijöistä 50 % oli yhtenevää mieltä muiden vastaajien kanssa. Julkisissa hankinnoissa pitäisi
vastaajaryhmien mielestä (täysin samaa mieltä 75 % - 85 %) ottaa huomioon kunkin maan omat tuotantovaatimukset. Lisäksi
kotimaisten kasvisten kulutusta ja tarjontaa voitaisiin vastaajien mielestä kohottaa lisäämällä kotimaista tuotantoa.
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Yhteenveto
-

Kyselyyn vastasi 2 474 henkilöä, joista 65 % edusti maanviljelijöitä

-

Maataloustuottajien tärkeimpinä tehtävinä pidettiin terveellisten,
turvallisten ja monipuolisten tuotteiden tuottamista, ympäristön
suojelua ja ilmastonmuutoksen torjumista

-

Tulevaisuuden suurimmiksi haasteiksi koettiin:
-

Viljelijöiden heikko tulokehitys ja huono asema elintarvikeketjussa

-

Maanviljelyn sopeutuminen yhteiskunnan ja kuluttajien toiveisiin

-

Ympäristön muuttuva tila, ilmastonmuutos ja peltojen tuottokyvyn heikkeneminen

-

Haasteisiin voitaisiin parhaiten vastata tuotantoon sidottujen tukien
avulla, olemassa olevien yritysten tukemisella ja innovaatioihin
panostamalla

-

Ympäristöhaasteisiin voitaisiin vastata hiilensidonnan, uusiutuvien
energianlähteiden kehittämisen ja maatalousyritysten lisätuen
avulla
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