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Vetoomus valtioneuvostolle ja eduskuntaryhmille  

Maatilojen tilanne on heikoin vuosikymmeniin. Maanviljelijät ovat joutuneet maailmanpolitiikan maksumiehiksi. 
Maataloustuotteiden markkinahinnat romahtivat Venäjän viennin pysähdyttyä. EU:n maatalouspolitiikan 
muutokset sotkivat markkinat ja paisuttivat byrokratiaa. Monet tilat ovat kuilun partaalla. Pahimmillaan tuloja ei 
synny lainkaan, ja perheet jäävät köyhyysloukkuun. Maatiloilla on todellinen hätä. Hallituksen on ryhdyttävä 
pikaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. 

  
Maataloustuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet rajusti. Viljelijät ovat menettäneet tuloja vuodesta 2013 
lähtien yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tukimaksatuksia on lykätty 250 miljoonaa euroa. Moni tila on 
joutunut lopettamaan, ja jatkajat ovat tehneet kaikkensa kustannusten leikkaamiseksi. Mitkään ponnistelut eivät 
tunnu riittävän. 
 
Maaseutuviraston epäonnistumiset viljelijätukien maksuissa ovat kohtalokkaita maatiloille. Pelkästään 
taloudelliset paineet eivät aiheuta ahdistusta tiloilla. Viljelijät kokevat, että heidät on unohdettu, jätetty muiden 
kriisien varjoon. Nyt on aika toimia. Tuhannet viljelijät ovat menettämässä yrityksensä, työpaikkansa ja kotinsa. 
Suomi on menettämässä kykynsä tuottaa ruokaa. Tämä olisi vastuutonta.  
 
Kohtuuton byrokratia ja sanktiot rassaavat viljelijöitä. Hallitusohjelmassa luvataan keventää hallinnollista 
taakkaa. Missä ovat käytännön toimenpiteet? Tähän mennessä on ennemminkin vain lisätty tuota taakkaa. 
Viljelijä yrittää parhaansa mukaan noudattaa säännöksiä, mutta niitä on niin paljon, että koskaan ei tiedä 
varmasti noudattaneensa kaikkia. Yhden päivän myöhästyminen voi viedä tilan vasaran alle, mutta viranomainen 
voi siirtää maksatusaikataulujaan ilman seuraamuksia. Ne kantaa viljelijä. 

Uskomme vahvasti suomalaisen maatalouden ja ruuan tuotannon hyvään tulevaisuuteen. Tästä kriisistä on nyt 

selvittävä, jotta maatalous voi taas nousta uuteen kukoistukseen Suomen parhaaksi. 

Siksi vaadimme valtioneuvostolta, että se: 

- Puolustaa suomalaista ruokaa ja maataloutta ryhtyen välittömästi toimiin maatalouden kriisin 

selättämiseksi sekä rahoituksen varmistamiseksi 

- Vaatii EU:ssa Suomelle oikeudenmukaiset kompensaatiot Venäjän tuontikiellon aiheuttamista 

menetyksistä sekä nopeita toimenpiteitä markkinahäiriöiden vähentämiseksi. EU:n on saatava 

taloussuhteet toimiviksi Venäjän kanssa  

- Vahvistaa maatalouden asemaa ruokamarkkinoilla lainsäädännön keinoin sekä Suomessa että EU:ssa 

- Vaatii EU:lta järeitä toimia tuotantopanosmarkkinoiden tervehdyttämiseksi 

- Varmistaa, että julkisissa hankinnoissa ostetaan vain sellaista ruokaa, joka täyttää suomalaisen 

tuotannon laatuvaatimukset  

- Keventää maatalouden byrokratiaa ja kohtuuttomia sanktioita 

- Laittaa Maaseutuviraston johtamisen ja toiminnan kuntoon niin, että viljelijä saa tuet ajallaan  

- Aikaistaa vuoden 2016 maataloustukien maksatuksia 
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