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Tukivalvonta yhdenmukaiseksi

J okainen maatalousyrittäjä ymmärtää 
ja hyväksyy sen, että maataloustukien 
käyttöä pitää valvoa.

Silti jokainen maatalousyrittäjä jännittää 
ja moni jopa pelkää tukivalvontoja. Tuki-
järjestelmät, muistiinpanot, ilmoitukset ja 
tukiehtojen tulkinnat ovat niin monimut-
kainen viidakko, että tilalta kuin tilalta löy-
tyy jotain pientä huomautettavaa. Tämä 
osaltaan lisää jo muutenkin kuormitettu-
jen maatalousyrittäjien stressiä.

Hyvän virkamieskulttuurin perusteena 
pitää olla se, että virkamies palvelee, eikä  
”hallintoalamaisen” tarvitse pelätä virka-
miestä tai neuvon kysymistä virkamieheltä.

Tukivalvonnan suurin ongelma on se, 
että se henkilöityy aina valvovaan viran-
omaiseen ja arviointi on aina subjektii-
vista. Tämä korostuu erityisesti kotieläin-
tuotannossa, jossa esimerkiksi eläinten 
pitopaikan ja eläinten likaisuuteen ei ole 
objektiivista mittaustapaa.

Valvova viranomainen toimii aina vir-
kavastuulla, mutta se ei poista sitä ongel-
maa, että säädösten tulkinnassa on eroja 

eri henkilöiden välillä.
Hyvä nyrkkisääntö valvonnoille olisikin 

se, että paikalla pitäisi olla aina vähintään 
neljä silmäparia eli kaksi viranomaista, 
vähintään yksi tilan omistajista ja yksi ulko-
puolinen henkilö tilanomistajan tukena. 
Tällöin ei missään olosuhteissa olisi mah-
dollista, että ajaudutaan tilanteeseen, jossa 
kiistan keskellä on yksi viranomainen ja 
maatilan omistaja.

Toinen ja ehkä vielä tärkeämpi asia olisi 
se, että viljelijällä olisi tarvittaessa jo tarkas-
tuksen aikana mahdollisuus vaatia toista 
tarkastusta. Sen suorittaisivat virkamiehet, 
jotka työskentelevät eri toimialueella kuin 
normaali tarkastusviranomainen.

Virkamiehistön suunnasta tätä ehkä vas-
tustetaan, mutta jotta valvonnasta saatai-
siin entistä yhdenmukaisempaa, tällainen 
viljelijän toiveesta lähtevä ristiintarkastus 
eri alueiden välillä on ainoa tapa saada tul-
kinnat yhdenmukaistumaan. Pelkät koulu-
tukset ja ohjeet eivät riitä, varsinkin kun 
viljelijän näkökulmasta kyse on taloudel-
lisesti ratkaisevan suurista asioista.

Lihan ja maidon kulutus laskee 
Suomessa, mutta kasvaa muualla

P ellervon taloustutkimuksen tuore 
ennuste arvioi, että lihan kokonais-
kulutus Suomessa kääntyy laskuun 

ensi vuonna. Sianlihan kulutus Suomessa 
on laskenut jo useamman vuoden, mutta 
nyt laskuun kääntyy myös naudanlihan 
kulutus ja pitkään kasvanut siipikarjan-
lihan kulutuksen kasvu pysähtyy. PTT 
arvioi, että maitotuotteiden kulutus las-
kee tänä vuonna kaikissa tuoteryhmissä.

Tutkimustulos ei ole yllätys, sillä kaikilla 
markkinoilla on oma saturaatiopisteensä. 
Suomessa kotieläintuotteiden kulutus on 
korkealla länsimaisella tasolla ja merkittä-
vän kasvun hakeminen kotimarkkinoilta 
on toiveajattelua. Tämä ei tarkoita kuiten-
kaan kysynnän hiipumista, sillä kotieläin-
tuotteiden viennin uskotaan kasvavan voi-
makkaasti. Sianlihan kysyntä on kasvussa 
maailmalla jylläävän afrikkalaisen sikaru-
ton takia ja maitotuotteissa kysyntä koh-
distuu pitkälle jalostettuihin ja korkean 
lisäarvon tuotteisiin.

Suomalainen kotieläintuotanto on maa-
ilman mittakaavassa eettisesti korkeata-
soista ja satsaamme voimakkaasti eläinten 
hyvinvointiin ja kotieläintuotannon hiili-
neutraalisuuteen. Näille tuotteille löytyy 
aitoa kysyntää vientimarkkinoilta tulevina 
vuosina.


