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Yleiskuva 
Suomen maataloudesta 

1. Maatalouden asema 
kansantaloudessa 

1.1. Bruttokansantuote ja 
investoinnit 

Varsinaisen maatalouden osuus koko 
kansantaloudesta on pieni kaikissa teolli-
suusmaissa. Tähän on hyvin luonnollinen 
selitys. Osa aikaisemmin maatalouteen 
liittyneistä toiminnoista on siirtynyt maa-
talouden ulkopuolelle. Maatalous oli en-
nen hyvin omavarainen, mutta nyt se 
käyttää paljon ostopanoksia: lannoittei-
ta, koneita, polttoaineita, palveluja, jne. 
Maatalouden osuus on myös alentunut 
jatkuvasti, koska maataloustuotanto ei 
ole kasvanut niin paljon kuin tuotanto 

muissa sektoreissa. Syynä on se, että 
elintarvikkeiden kulutuksen kasvu on ol-
lut hidasta eikä vienti ole kannattavaa. 

Maatalouden osuus bruttokansantuot-
teesta on Suomessa noin 4.2 % (tauluk-
ko 1). Maatalouden osuus työllisestä työ-
voimasta on puolestaan runsaat 9 % (lii-
tetaulukko 2). Luku on siis BKT-osuu-
teen nähden kaksinkertainen. Se kuvas-
taa osaltaan maatalouden matalaa tulo-
tasoa, mutta toisaalta on huomattava, 
että viljelijöiden tuloista vain noin puolet 
tulee maataloudesta. Suuri osa heistä 
työskentelee osittain maatalouden ulko-
puolella. 

Maatalouden investoinnit ovat noin 
6 % koko kansantalouden investoinneis-
ta eli suhteellisesti enemmän kuin kan-
santuoteosuus edellyttäisi. Tämä lienee 
seurausta mm. voimakkaasta rakenne-
muutoksesta maataloudessa ja yleensä 

Taulukko 1. Bruttokansantuote ja investoinnit koko kansantaloudessa ja maataloudes-
sa. 

yhteensä 
mrd .mk 

maatalous 
mrd. mk  07o 

Inves 
yhteensä 	maatalous 

mrd, mk 	mrd. mk 	07c, _ 
1960 14.08 1.51 10.7 4.33 0.37 8.5 
1965 	 23.15 2.04 8.8 6.71 0.45 6.7 
1970 	 38.91 2.70 6.9 11.62 0.63 5.6 
1975 	 92.95 5.06 5.4 30.16 1.36 4.5 
1980 	 172.78 7.94 4.6 46.16 3.04 6.6 
1981 	 195.65 7.81 4.0 51.40 3.10 6.0 
1982 	219.84 9.61 4.4 60.99 4.29 7.0 
1983 	 246.33 11.40 4.6 68.99 4.65 6.7 
1984 	275.24 12.44 4.5 72.27 4.58 6.3 
1985 	 298.67 12.43 4.2 78.34 4.76 6.1 
1986 	 315.73 13.28 4.2 82.39 4.59 5.6 

Lähde: Tilastollinen vuosikirja eri vuosilta ja Taloudellinen katsaus 1987. 
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siitä, että maatalous on hyvin pääoma-
valtainen elinkeino. Merkille pantavaa 
on edelleen, että investoinnit ovat olleet 
1980-luvulla suhteellisesti korkeammat 
kuin 1970-luvulla. Käänne lienee kuiten-
kin tapahtunut. Traktoreiden myynti vä-
heni hyvin voimakkaasti vuonna 1987, 
mikä voi yleensäkin ennakoida maata-
louden investointien vähenemistä tuotan-
nonraj oitusten seurauksena. 

1.2. Taloudellinen kasvu 

Suomen talouskasvu jatkui vakaana jo 
viidettä vuottaan. Bruttokansantuotteen 
kasvu oli alustavan arvion mukaan 
3.7 07o sen oltua edellisenä vuonna 3 %. 
Maatalouden kato pudotti kasvua noin 
0.5 o7o. Kasvua ovat ylläpitäneet kulutuk-
sen ja investointien kasvu noin 4 oio:lla ja 
viennin kasvu noin 6 07o :11a. Varsinkin 
vuoden alkupuolella taloudellinen toime-
liaisuus oli vilkasta. Vuoden loppuun 
mennessä kasvu näytti hidastuvan mm. 
siksi, että vienti Neuvostoliittoon laski. 
Varsinaisia ongelmia ei kuitenkaan vielä 
ollut. Suomen talouskasvu on hieman 
OECD:n keskimääräistä talouskasvua 
korkeampi. 

Inflaatio on sen sijaan Suomessa sama 
kuin OECD-maissa. Se oli 3.7 07o kuten 
vuonna 1986. Vuonna 1986 tehtiin kaksi-
vuotisia palkkaratkaisuja, jotka näyttivät 
varsin maltillisilta mutta jotka olivat eh-
kä liian korkeita kansainvälistä kilpailu-
kykyä ajatellen. Nimellisansiot nousivat 
noin 7.5 o/o, joten reaaliansiot nousivat 
4 %. Työllisyys kohentui hieman talous-
kasvun ansiosta. Työllisyystilastojen laa-
dintaa muutettiin viime vuonna hieman 
ja niin työttömyysluvut liikkuvat nyt 
noin 5 %:n paikkeilla. Työllisyys on 
Suomessa jonkin verran parempi kuin 
teollisuusmaissa keskimäärin. 

Ulkomaankauppa sujui hyödykevien-
nin osalta tyydyttävästi. Kauppataseen 
ylijäämä oli noin 2.5 mrd. mk. Pääoma-
ja palvelutaseet pudottivat kuitenkin 
vaihtotaseen 9 mrd. mk  alijäämäiseksi. 
Vaihtotaseen alijäämäisyys onkin uhkaa-
massa muutoin varsin valoisaa talous-
kehitystä. 

Valuuttavaranto on kasvanut ulko-
maisten sijoitusten ansiosta. Suomen 
korkotaso on ollut kansainvälistä korko-
tasoa korkeampi, ja kun markka on ollut 
vahva, on ulkomaista pääomaa tullut 
maahan. Korkotason korkeutta onkin ar-
vosteltu, mutta Suomen Pankki on kat-
sonut rahan arvon ylläpitämisen vaativan 
korkeaa korkotasoa. 

Suomen rahamarkkinoilla on ollut ta-
pahtumassa voimakas muutos, vapautu-
minen. Rahaa on entistä enemmän ja 
Suomessakin on vähitellen tultu siihen 
"ihmeelliseen" tilanteeseen, että pankit 
tarjoavat lainoja, kun aikaisemmin lai-
nansaanti oli vaikeaa. Rahamarkkinoi-
den keventyminen johti kuitenkin mm. 
asuntomarkkinoiden kuumentumiseen ja 
asuntojen hintojen voimakkaaseen nou-
suun. Pörssikurssit nousivat vuoden alus-
ta noin 70 % lokakuuhun mennessä, jol-
loin täälläkin tapahtui pörssiromahdus. 
Kurssit olivat kuitenkin vuoden lopussa 
40 % korkeammat kuin vuoden alussa, 
joten romahdus oli vain korjaus liian 
voimakkaassa kurssien nousussa. Maata-
loudessa rahamarkkinoiden keveys ei il-
meisesti ole vaikuttanut paljoakaan. 

Viljelijän kannalta tärkeä metsätalous 
eli voimakasta kautta viime vuonna. 
Sellu- ja paperiteollisuus pyörivät täydel-
lä kapasiteetilla ja markkinahakkuut li-
sääntyivät 8.5 %. Tukkipuusta on ollut 
niukkuutta ja sahatavaran tuotanto ale-
ni. Metsäteollisuus ja metsänomistajat 
ovat vuosittain neuvotelleet raakapuun 
kantohinnoista ja hintataso on ollut var-
sin vakaa. 

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin 
kasvu, 07o /vuosi. 
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1959 
1000 	070 

1969 
-  1000 

1-4.9 147.6 44.6 108.8 36.6 
5-9.9 101.8 30.7 98.0 33.0 
10-19.9 62.2 18.8 68.0 22.9 
20-49.9 18.0 5.4 20.6 6.9 
50- 1.6 0.5 1.9 0.6 

t. 331.2. 

Peltoala 
1000 ha 2 614.4 2 669.1 2 
Tilakoko ha 7.89 8.98 

"1-97011P-- 
1000 % 	1000  Ito 

1. 

	

462.7 
	

2 420.2 

	

10.96 
	

12.07 

69.4 30.9 
69.2 30.8 
56.8 25.3 
26.4 11.7 
2.9 	1.3 

58.3 29.1 
56.1 28.0 
53.3 26.6 
29.4 14.7 

3.4 	1.7 

1.3. Suomalainen maatila 
Suomen maatalous perustuu perheviljel-
miin. Keskimääräinen tilakoko on edel-
leen varsin pieni, noin 12 ha, vaikka se 
onkin noussut jonkin verran viime vuosi-
na (taulukko 2). Pieniä tiloja jää pois 
tuotannosta (kuvio 2), jolloin keskimää-
räinen tilakoko kasvaa. Suurempien tilo-
jen lukumäärä ei ole paljoakaan lisäänty-
nyt. Nykyinen maatalouspolitiikka ei 
myöskään tue suurten tilojen muodosta-
mista, sillä uusien tilojen perustaminen 
on luvanvaraista ja ylin sallittu tilakoko 
on myös samalla asetettu varsin alas. 

Tilakokoa voi käytännössä nostaa pel-
lon vuokrauksella. Vuokrapeltoa oli 
vuonna 1985 yhteensä 255 500 ha. Koska 
maan hinta on korkea eikä tiloja mielel-
lään myydä, pellon vuokraaminen näyt-
tää olevan tulevaisuudessa ainoa keino 
nostaa tilakokoa. 

Metsä on oleellinen osa suomalaista 
maatilaa. Voidaan sanoa, että keskimää-
räisellä maatilalla on peltoa 12 ha ja 
metsää 36 ha. Alueellinen jakaantuma on 
kuitenkin vaihteleva. Yleisesti ottaen ete-
lässä on enemmän peltoa mutta vastaa-
vasti vähemmän metsää kuin pohjoisessa 
(taulukko 3). 

Maatiloista on 99 3/4  yksityisten omis-
tuksessa. Melkoinen osa tiloista kuuluu 
kuitenkin eläkeläisille ja perikunnille, ja 
varsinaisia viljelijöiden omistamia aktii- 

visia tiloja on vain noin puolet tiloista. 
Tässäkin joukossa on ilmeisesti monta 
tilaa, jonka omistaja saa pääasiallisen 

Kuvio 2. Tilojen lukumäärän kehitys 
1959-1985. 

Taulukko 3. Pelto- ja metstialat hehtaa-
ria tilaa kohti eri puolella Suomea vuon-
na 1984. 

Mlljr----Peltoa ja Kasvullista 
puutarhaa metsää 

Uudenmaan lääni 19.6 28.7 
Hämeen lääni 15.1 31.5 
Vaasan lääni 12.2 26.0 
Kuopion lääni 10.3 37.7 
Oulun lääni 9.9 47.0 
Lapin lääni 6.6 81.2 
Koko maa 11.9 36.2 

Lähde: Maatilarekisteri 1984. 

Taulukko 2. Tilojen jakaantuminen eri suuruusluokkiin ja keskimääräinen tilakoko (yli 
I ha tilat). 

Lähde: maatalouslaskennat 1959 ja 1969 ja maatilarekisterit vuosilta 1980 ja 1985. 
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toimeentulon muusta elinkeinosta kuin 
maataloudesta. Maassamme on siis kar-
keasti sanoen noin 200 000 tilaa, mutta 
vain puolet niistä on varsinaisia maatilo-
j a. 

Maatilarekisterin mukaan 19.3 % yksi-
tyisten henkilöiden omistamista maati-
loista oli eläkeläisten hallussa vuonna 
1984. Maanviljelijät ja eläkeläiset yhdes-
sä omistivat silloin 80.1 olo tiloista, peri-
kunnat ja perheyhtiöt 19.2 olo, yhteisöt 
0.3 o/o sekä valtio ja kunnat 0.4 olo. 

Maataloustuotantomme on hyvin ko-
tieläinvaltaista. Pinta-alasta käytetään 
suoraan kulutukseen meneviin kasvituot-
teisiin vain 15 o/o. Maidontuotannon 
osuus maatalouden kokonaistuotosta on 
noin 38 olo (liitetaulukosta 5 laskettuna), 
ja kun otetaan huomioon vielä naudanli-
ha, nautakarjatalouden osuus nousee 
54 o/o:iin. Niinpä heinän, säilörehun ja 
laitumen osuus koko peltoalasta on noin 
kolmannes. 

Tuotantorakenne on muuttunut aiko-
jen kuluessa siten, että maidon osuus on 
alentunut, mutta lihan osuus on kasva-
nut. 

Maatalouden erikoistuminen kiihtyi 
erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla. Aikai-
semmin lähes kaikilla tiloilla tuotettiin 
maitoa, mutta viime vuoden kesäkuussa 
maidonlähettäjätiloja oli vain 58 600 (lii-
tetaulukko 2). Noin puolet tiloista har-
joittaa pelkästään kasvinviljelyä. 

1.4. Sivuelinkeinot 
Metsätalouden lisäksi viljelijät harjoitta-
vat varsinaisen maatalouden rinnalla mo-
nia muitakin elinkeinoja kuten puutarha-
taloutta, kalastusta, turkistarhausta, 
maatilamatkailua, jne. Seuraavassa on 
annettu muutamia yleistietoja näistä elin-
keinoista. Tilastoja ei ole vielä vuodelta 
1987 eikä edes aina vuodelta 1986. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan varsi-
naista maataloutta, johon kuuluu ainoas-
taaan avomaapuutarhatuotanto. Kasvi-
huonetuotanto on siis sen ulkopuolella. 
Sen tuotannon arvo on noin 1 mrd. mk, 
josta vihannesten (pääasiassa kurkun, to-
maatin ja salaatin) osuus on noin 45 %  

ja kukkien osuus 55 07o. Vuonna 1986 
noin 3 200 yrittäjää harjoitti kasvihuone-
tuotantoa noin 432 hehtaarin kasvihuo-
nealalla. Keskimääräinen yrityskoko oli 
siis 1 389 neliömetriä. Koko alan työllis-
tävästä vaikutuksesta ei ole tarkkaa arvi-
ota, mutta se noussee lähes 10 000 hen-
keen. 

Maassamme oli vuonna 1985 noin 
7 000 ammattikalastajaa, joista 2 100 oli 
päätoimisia ja 4 900 sivutoimisia. Vajaa 
70 olo näistä oli merialueiden kalastajia. 
Kalastajat harjoittavat sivuammattinaan 
useimmiten maataloutta. 

Kalansaaliin arvo oli vuonna 1985 ar-
vion mukaan 455.7 milj. mk. Tämän 
lisäksi kalaa (pääasiassa kirjolohta) kas-
vatettiin kalanviljelylaitoksissa noin 227 
milj, mk arvosta. Moni maatila on jär-
ven rannalla, jolloin kotitarvekalastus on 

Erityisen merkittävä maatalouden si-
vuelinkeino on turkiseläinten kasvatus, 
jota tosin harjoitetaan myös omana am-
mattina. Turkistarhoja on yli 6 000, jois-
ta noin 60-70 olo on maatilojen yhtey-
dessä. Turkistuotannon arvo oli noin 2 
mrd. mk  vuonna 1985, ja kaikkine välil-
lisine vaikutuksineen turkiselinkeino 
työllistää noin 25 000 henkeä vuodessa. 
Turkistuotanto on keskittynyt Pohjan-
maalle, jossa tarhoista on noin kolme 
neljäsosaa. Tärkeimmät turkiseläimet 
ovat minkki, sini- ja hopeakettu, hilleri 
ja suomensupi. 

Suomi on johtava turkisten tuottaja-
maa maailmassa. Valtosa tuotannosta 
menee vientiin. Viennin arvo oli 1.7 mrd. 
mk  vuonna 1986. Maassamme tuotetaan 
kaksi kolmasosaa maailman ketunna-
hoista. Minkin osuus maamme turkistuo-
tannon arvosta on noin 50 o/o, mutta 
markkinaosuutemme maailmanmarkki-
noilla on vain 15 o/o. 

Turkistarhausta ei tueta muutoin kuin 
että se saa ostaa rehun (myös kotimaisen 
viljan) maailmanmarkkinahintaan. Se 
joutuu sopeutumaan maailmanmarkki-
noiden vaihteluihin, jotka ovat joskus 
voimakkaat. Jalostuksen avulla suoma-
laiset turkistuottajat ovat kuitenkin pys-
tyneet sopeutumaan kansainväliseen kil-
pailuun ja ala on kaikista riskeistään 
huolimatta laajenemassa. 
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Poronhoito antaa toimeentulon noin 
800 ruokakunnalle Lapissa. Sen lisäksi se 
on merkittävä sivuammatti noin 1 500 
taloudelle. Poronomistajia oli poronhoi-
tovuonna 1982/83 noin 7 200. Poroja oli 
vuonna 1986/87 poroerotuksissa noin 
362 500, joista teurastettiin 133 000. Li-
hantuotanto oli 3.3 milj. kg. Poronlihan 
hinta oli 31 mk/kg, joten tuotannon arvo 
oli vuonna 1986 noin 102 milj. mk. 

Mehiläisten hoito antaa lisäansioita 
noin 5 500 mehiläishoitajalle. Hunajaa 
tuotettiin vuonna 1986 yhteensä 1.5 milj. 
kg  ja sen arvo oli noin 33 milj. mk. 

Luonnonmarjojen (lakan, mustikan ja 
puolukan) keruu on merkittävä tulolähde 
ennen muuta Pohjois-Suomen asukkail-
le. Poimintatulot olivat vuonna 1986 
noin 45 milj. mk. Sen lisäksi tulee kotita-
louksien käyttämien marjojen arvo. Sie-
nien poimintatulot olivat arvion mukaan 
4.4 milj, mk samana vuonna. 

Maatilamatkailusta on toivottu uutta 
sivuelinkeinoa maanviljelijöille. Toimin-
ta onkin laajentunut vuosittain ja kaik-
kien loma- ja matkailupalvelujen tuotok-
si arvioitiin vuonna 1985 vajaa 60 milj. 
mk. 
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II 
Tuotanto, hinnat 
ja maataloustulo 

2. Kasvinviljelytuotanto 

2.1. Sääolot 
Kasvukausi oli erittäin epäedullinen. Tal-
vi oli hyvin kylmä ja maa routaantui 
syvältä matalan lumipeitteen takia. 
Etelä-Suomessa mitattiin tammikuussa 
kaikkien aikojen alhaisimpia lämpötilo-
ja. Roudan sulaminen oli hidasta ja kyl-
vötöihin päästiin 2-3 viikkoa normaalia 
myöhemmin. Kesän lämpötilat jäivät jat-
kuvasti alle normaalin, ja niin kasvukau-
si oli 2-3 viikkoa myöhässä koko kesän 
ajan. Kasvustot olivat siitä huolimatta 
varsin tyydyttävät vielä heinäkuussa. 
Elokuussa oli kuitenkin useita hallaöitä, 
jotka mursivat toiveet edes tyydyttävästä 
sadosta. Koko kesän ajan. sateet olivat 
normaalia suuremmat ja viljat lakoontui-
vat pahoin elokuussa. 

Kesän myöhäisyyskään ei olisi vielä 
ollut kriittinen, jos syksyllä olisi ollut 
lämmintä ja kuivaa. Lämpötilat olivat 
kuitenkin jatkuvasti alle normaalin ja 
viljojen tuleentuminen hidastui. Katoa 
täydensi vielä erittäin sateinen syksy, 
minkä takia puinti vaikeutui. Pellot eivät 
aina kantaneet leikkuupuimureita. 

Kasvukauden lämpösumma oli Etelä-
ja Keski-Suomessa 900-1100 ja Pohjois-
Suomessa 600-900 vuorokausiastetta eli 
noin 15-20 % alle normaalin. Sekin 
yliarvioi tilannetta, sillä melkoinen osa 
lämpösummasta kertyi aivan toukokuun  

alussa, jolloin ei oltu päästy lainkaan 
kylvötöihin maan roudan takia. Monin 
paikoin kesä oli vuosisadan kylmin. 

Sademäärät olivat noin 30-50 % nor-
maalia korkeammat kasvukauden aika-
na. Heinäkuun alkupuolen sademäärät 
olivat pienet, minkä takia kuivaheinän 
teko onnistui melko hyvin ja laatu oli 
hyvä. Tämä olikin ainoa valopilkku vii-
me kesän säässä. 

2.2. Pinta-alat ja sadot 

Peltopinta-ala on alentunut vuosittain 
noin 20 000 ha. Vuosi 1987 oli poikkeus, 
sillä peltoala kasvoi 19 400 ha. Tämä 
johtui pellonraivauksesta, joka kiihtyi 
vuoden aikana. Kokonaispeltoala oli 
2.41 milj. ha vuonna 1987. Viljelty pelto-
ala lisääntyi kuitenkin vain 5 200 ha, sillä 
kesannointi kasvoi 14 400 ha. Yhteensä 
68 600 ha peltoa oli sopimusten piirissä 
ja loput 49 500 normaalissa kesannossa. 
Muutoin viljelemättä oli 118 700 ha, mis-
sä määrässä on hieman lisäystä edellis-
vuodesta. Pellovarausjärjestelmän alaista 
peltoa oli enää 11 600 ha. Purkautuvien 
sopimusten alainen pelto jäänee koko-
naan pois viljelyksestä, mitä osoittaa vil-
jelemättä jääneen peltoalan kasvu. 

Oleellisin muutos viljelypinta-aloissa 
tapahtui ohran kohdalla, sillä sen kylvö-
ala nousi 62 700 ha eli 10.5 07o. Näin 
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suuri muutos oli mahdollinen mm. koko 
viljelyalan lisääntymisen vuoksi, mutta 
myös siksi, että heinä- ja säilörehualat 
alenivat ja vapautunut pelto siirtyi ohral-
le. Kevään myöhäisyys oli ilmeisesti syy-
nä siihen, että lisäys tapahtui juuri ohran 

ry/ha 
4000 	 

    

    

      

      

3000 

2000 

     

      

1000 	  
1970 	1975 	1990 	1985 	1990 

Kuvio 3. Kokonaissato ilman olkia 
vuosina 1970-87, ry/ha.  

kohdalla. Vehnän kylvöala aleni osittain 
myöhäisen kevään takia. Rukiin ala nou-
si 37 000 ha:iin, mutta sekään ei ole vielä 
riittävä omavaraisuuden saavuttamiseksi. 
Heinä- ja säilörehualojen pieneneminen 
on ilmeisesti ilmausta nautakarjatalou-
den vähenemisestä. 

Kaikkien kasvien hehtaarisadot putosi-
vat hyvin paljon, noin 30-40 % (ks. 
kuvio 3). Pienin pudotus (8 %) tapahtui 
kuivaheinän kohdalla. Sen hehtaarisato 
oli 3720 kg, millä tasolla se oli viimeksi 
vuonna 1981. Säilörehun satotaso sen 
sijaan aleni tuntuvasti. 

Noin 10 % koko vilja-alasta jäi kor-
jaamatta. Ohrasta jäi peltoon 12 %, 
kaurasta 9 % ja vehnästä 6 Vo. 

Sato oli huono koko maassa. Kaak-
kois-Suomi kärsi vähiten, mutta sielläkin 
sadot jäivät selvästi alle normaalin. Kes-
kimääräinen hehtaarisato 1 758 ry/ha oli 
34 c7o pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Taulukko 4. Tärkeimpien viljely kasvien korjatut pinta-alat ja sadot vuosina 1986 ja 
1987. 

Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ruis 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Säilörehu 
öljykasvit 
Muut kasvit 

äkämik  
Korjaamatta 
Laidun 
Kesanto 
Pellonvaraus 
Muu peltoala 

Peltoala yht. 

15.3 36.1 55.3 11.5 25.1 28.9 
150.5 31.5 473.8 127.6 19.8 252.2 
26.6 26.6 70.6 37.7 19.7 74.2 

589.4 29.1 1713.8 582.9 18.7 1089.2 
403.2 29.1 1174.5 367.5 19.7 723.2 

39.4 196.2 773.2 41.7 117.6 490.5 
29.1 272.3 792.2 30.0 155.4 466.2 

387.4 40.4 1564.1 359.1 37.2 1337.1 
231.7 214.2 4962.9 209.7 156.6 3283.8 

74.8 16.6 123.9 81.0 11.1 89.7 
40.6 38.4 

1988.0 3 53102  1887.1 1758' 
_.•~11:~ 

13.0 127.5 
156.6 148.3 
103.7 118.1 

19.1 11.6 
111.4 118.7 

2391.9 2411.3 

11ry/ha ilman olkia, 2) n,ilj. ry. iltaan olkia 
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Kokonaissato on 3 547 milj. ry (ilman 
olkia) eli 33.2 07o pienempi kuin edellise-
nä vuonna, jolloin sato oli lähes pitkäai-
kaisen trendin mukainen. 

Sadon laatu oli kehno. Kevätvehnästä 
oli vain 15 0/o moitteetonta ja rehuviljas-
takin vain noin 70 elio. Rukiista on laa-
dullisesti tyydyttävää noin 80 07o, mutta 
syysvehnästä kelpaa vain puolet leipävil-
jaksi. Kuivaheinä saatiin korjattua hyvis- 

sä oloissa ja siitä on noin 88 07o moittee-
tonta. Sokerijuurikkaan ja öljykasvien 
sato Oli sentään lähes kokonaan laadulli-
sesti hyvää. 

Leipäviljasato jäi määrällisesti paljon 
alle kotimaisen kulutuksen, joten tuonti 
on välttämätöntä (arvion mukaan 110 
milj. kg  vehnää ja 30 milj. kg  ruista). 
Rehuviljasato oli runsaan kolmanneksen 
alle edellisvuoden määrän, mutta varas- 

5000 

: kuivaheinä 

4000 	• 

åk 	Alk -41*s  

3000 	  

2000 	 1111 	111/ 	1111  

1970 	1975 	1980 	1985 	1990 

Kuvio 4. Tärkeimpien kasvien hehtaarisadot vuosina 1970-1987, kg/ha. 
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toja purkamalla voidaan kotimainen ku-
lutus lähes kokonaan tyydyttää. Ostore-
hun tarve on suuri kaikilla tiloilla ja 
rehukauppa vilkastuikin heti syksyllä. 

Kato oli todella paha. Vuosi 1981 oli 
edellinen huono vuosi. Silloin keskimää-
räinen satotaso oli noin 20 % alle trendi-
tason. Nyt se oli 30 %, ja laadultaan 
sato oli ilmeisesti paljon huonompi kuin 
vuonna 1981. Satotaso on noussut jo 
suhteellisen korkeaksi, mikä tekee mah-
dolliseksi suuremman satotason pudo-
tuksen kuin aikaisemmin. Sen tähden on 
vaikea tehdä vertailuja kovin pitkän ajan 
päähän taakse päin. Suomen pohjoinen 
sijainti on syynä katoon, mutta kadon 
mahdollisuus kuuluu maatalouden har-
joittamiseen kaikkialla maailmassa. Hal-
laa, kuivuutta, märkyyttä, rankkasateita, 
tuhohyönteisiä, jne. esiintyy kaikkialla 
maailmassa, ja satotaso voi romahtaa 
melkeinpä missä tahansa. 

2.3. Satovahinkojen korvaus 

Satovahinkojen korvauksesta on säädetty 
vuonna 1975 hyväksytyllä lailla. Kato 
arvioidaan tilakohtaisesti. Jos tilan kes-
kimääräinen satotaso on 20 % pienempi 
kuin alueen viiden edellisen vuoden kes-
kimääräinen satotaso, tila on oikeutettu 
satovahinkokorvaukseen. Viljelijän oma-
vastuu on siis mainitut 20 %. Valtion 
budjetissa on varattuna 30 milj. mk, 
joka voidaan käyttää satovahinkojen 
korvaukseen. Tämä summa lasketaan 
mukaan maataloustuloon, ja todelliset 
korvaukset muuttavat maataloustuloa 
vastaavalla määrällä. Satovahinkojen 
korvaus tapahtuu siis maatalouden sisäi-
senä tulonsiirtona, joskin suurten kato-
vahinkojen tapauksessa osa korvauksista 
on tullut vastikkeetta valtion budjetista. 
Vuonna 1981 korvaukset olivat yhteensä 
426.8 milj. mk, mistä summasta 45 milj. 
mk  luettiin maataloustuloksi, 20 milj. 
mk  vuonna 1983 ja 25 milj, mk vuonna 
1984 normaalin 30 milj, mk lisäksi. 

Lähes 75 000 tilaa ilmoitti kärsineensä 
satovahinkoja vuonna 1987. Viranomais-
ten tekemien arvioiden mukaan nämä  

vahingot olivat yhteensä 3.3 mrd. mk. 
Kun omavastuuosuus 20 olo otettiin huo-
mioon, jäljelle jäi noin 68 000 tilaa, 
joiden satovahinkojen korvattava määrä 
oli 1.88 mrd. mk. Koska kato koski koko 
maata, kaikki eivät todennäköisesti il-
moittaneet satovahingoistaan tai vahin-
got jäivät niillä alle omavastuuosuuden. 

Kadon aiheuttamien vaikeuksien lievit-
tämiseksi valtiovalta ryhtyi nopeisiin toi-
miin. Ensimmäiseksi päätetiin noin 1 
mrd. mk  suuruisesta katovahinkolainas-
ta, joka myöhemmin nostettiin 1.5 mrd. 
mk:aan. Lainan korko on viljelijöille 
valtion subventioiden avulla 4.5 % ja 
maksuaika 5 vuotta. Ensimmäisenä 
vuonna lainaa ei tarvitse kuolettaa lain-
kaan. Valtiolle siitä aiheutuu 5 vuoden 
aikana yhteensä 200 milj, mk:n kustan-
nus. 

Valtion ja maataloustuottajain välisis-
sä neuvotteluissa sovittiin edelleen, että 
satovahinkojen korvauksiin käytetään 
yhteensä 1 541 milj. mk. Tästä summasta 
maksetaan tilakohtaisinå korvauksina 
1 320 milj. mk. Viljelijät saavat 70 % 
korvauksena niistä vahingoista, jotka 
ylittävät 20 'o :n omavastuuosuuden. 

Loppuosa eli 221 milj, mk käytetään 
Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomen maitoti-
loilla käytetyn rehun hinnanalennuskor-
vauksiin eläinmäärien mukaan ja alueit-
tain porrastaen. 

Neuvotteluissa sovittiin edelleen, että 
satovahinkokorvauksista lasketaan maa-
taloustuloksi 150 milj. mk  vuonna 1989 
ja 160 milj, mk vuonna 1990. Näin siis 
vastikkeeton korvaus valtion varoista on 
yhteensä 1 231 milj, mk ja maatalous 
maksaa takaisin 310 milj, mk hintarat-
kaisujen yhteydessä hinnoitteluvuosina 
1989/90 ja 1990/91. 

Valtion osuuden rahoittamista helpot-
taa vientitukimäärärahojen säästyminen 
ja viljan tuonnista saatavat tuontimak-
sut, joista arvioidaan kertyvän yhteensä 
runsaat 1 100 milj. mk. 

Kadon suuruus koko kansantaloudelle 
onkin paljon pienempi kuin maataloudel-
le, koska ylituotannon (viennin) osalta 
tuotannon arvo on laskettava maailman-
markkinahintojen mukaan, ja nehän 
ovat huomattavasti pienemmät kuin koti-
maiset hinnat. 
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3. Kotieläintuotanto 

Kotieläintuotantoa on pyritty rajoitta-
maan kaikin mahdollisin keinoin viennin 
vähentämiseksi. Kato vaikutti saman-
suuntaisesti. Niinpä tuotantoluvut osoit-
tavatkin pääasiassa alenevaa suuntaa. 

Maidontuotanto aleni viime vuonna 
noin 4 %. Varsinkin vuoden loppupuo-
lella tuotanto kääntyi jyrkkään laskuun. 
Rehun puute pakotti vähentämään leh-
miä ja nopeutti maidontuotannosta luo-
pumista. Lehmiä arvioitiin olleen vuoden 
lopussa noin 30 000 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. 

Meijeriin toimitettiin maitoa 2 691 
milj, litraa eli se alitti tuotantokaton 4 
milj. litralla. Siten saavutettiin eräs tär-
keä raja maataloustuotannon supistami-
sessa. Tuotantokaton alittaminen merkit-
si sitä, että viljelijät säästyivät vientikus-
tannusmaksuilta maidon osalta (ks. kap-
pale 10). Vuonna 1988 ennustetaan mai-
dontuotannon edelleen vähenevän. 

Naudanlihantuotanto aleni hieman vii-
me vuonna kadon aiheuttamasta lehmien 
karsinnasta huolimatta. Tuotanto oli va-
sikanliha mukaan lukien 124 milj. kg. 
Naudanlihan tuotanto on edelleen sidok-
sissa lypsylehmien lukumäärään, sillä 
varsinaista lihakarjaa on vähän. Niinpä 
tuotannon odotetaan laskevan vuonna 
1988 noin 2 'milj. kg. Näin tuotanto on 
vihdoin vähitellen alenemassa kuten on 
ennustettukin ja markkinatasapaino pa-
rantumassa.  

milj. litraa 
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Kuvio 5. Maidontuotanto ja meijereiden 
vastaanottama maitomäärä vuosina 
1960-87. 

Sianlihantuotanto kasvoi viime vuonna 
3 milj, kg:11a ja lievä kasvu näyttää 
jatkuvan vuonna 1988. Tuotantoa rajoi-
tettiin voimakkaasti vuonna 1984 erilais-
ten bonus-sopimusten avulla. Nämä sopi-
mukset ovat purkautumassa ja aiheutta-
vat tuotannon kasvua. Perustamislupia 
myönnettiin viime vuonna noin 1 milj. 
kilolle, mikä myös on lisäämässä tuotan-
toa vähitellen. Sinänsä sianlihantuotanto 
on ollut varsin hyvin hallinnassa, ja tuo-
tantokaton ylitys on ollut pieni, jos lain-
kaan. Viime vuonna tilanne kuitenkin 
huononi, sillä kulutuksen kasvu taantui. 
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Taulukko 5. Kotieläintuotanto vuosina 1980-87. 

1980 1981 1982 1983 

Maito milj.1 3174 3073 3068 3136 3124 2990 2970 2850 
Meijerimaito 2949 2868 2858 2943 2935 2805 2803 2691 
Naudanliha milj. kg  114 122 117 118 124 126 124 124 
Sianliha 169 180 181 177 171 173 173 175 
Kananmunat 79 80 82 83 88 87 84 81 
Siipikarjanliha 

)1/ 15 17 17 18 20 21 22 27 
Muu liha 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Kuvio 6. Naudan- ja sianlihan sekä ka-
nanmunien tuotanto vuosina 1960-87. 

Kananmunantuotanto aleni viime 
vuonna noin 3 milj. kg. Tuotannon ra-
joittaminen eli kaksihintajärjestelmä (ks. 
jälj. 10.3), joka tuli voimaan vuoden 
1986 alussa, on ruvennut tehoamaan. 
Tuotannon ennustetaan alenevan vuonna 
1988 noin 5 milj, kg, jolloin vientikaton 
ylitys olisi enää 5-6 milj. kg. Kaksihin-
tajärjestelmä tekee taloudellisesti kannat-
tamattomaksi tuottaa yli tilakohtaisen 
kiintiön. Kun toisaalta uusien kanaloiden 
perustamista ei juuri sallita ja vanhoja 
kanaloita jää pois tuotannosta, on seu-
rauksena kananmunien tuotannon alene-
minen. 

Siipikarjanlihantuotanto kasvoi viime 
vuonna noin 4.5 milj. kg. Tuotannon 
kasvu on yleensä ollut tasaista ja markki-
nat ovat olleet tasapainossa. Tuotanto-
han perustuu sopimuksiin, joilla voidaan 
säädellä tuotantoa kysynnän mukaan. 
Lihan kulutuksen kasvun siirtyminen si-
anlihasta siipikarjanlihaan on todennä-
köisesti tehnyt mahdolliseksi tuotannon 
kasvun. 

Muun lihan tilasto muodostuu lam-
paan, poron ja hevosen lihasta. Lam-
paanlihan tuotanto on maassamme kai-
kista elvytystoimista huolimatta vähäistä. 
Lihamarkkinoita sekoittaa syksyisin jos-
sain määrin hirvenliha, jota saatiin viime 
vuonna 6.7 milj. kg. 

4. Kulutus 

Palkansaajien reaalitulot ovat nousseet 
viime vuosina noin 3 070 vuodessa, joten 
kulutusmahdollisuudet ovat kasvaneet 
tuntuvasti. Maataloustuotteiden kulutuk-
sen tulojousto on kuitenkin pieni, joten 
taloudellisten tekijöiden takia kulutuk-
sessa ei tapahdu suuria muutoksia. Niin-
pä kulutuksessa tapahtuvat muutokset 
ovat varsin pieniä ja tasaisia. Energiana 
mitattuna kulutus ei voi kasvaa, vaan 
pikemminkin se alenee. Kulutusrakenne 
vain siis muuttuu, joskin siirtyminen ko-
tieläintuotteisiin voisi nostaa kulutukseen 
menevän maataloustuotannon määrää. 
Kulutusvalistus tuntuu kuitenkin suosi-
van enemmänkin kasvituotteiden kulu-
tuksen lisäämistä. Vihannesten ja hedel-
mien kulutus onkin kasvanut voimak-
kaasti viime aikoina. Lihan kulutuksen 
odotetaan kuitenkin jossain määrin vielä 
kasvavan, mutta vastaavasti maitotuot-
teiden kokonaiskulutus alenee. Viljan ja 
perunan kulutus pysyvät suurin piirtein 
ennallaan, mutta kulutuksen lasku on 
myös mahdollinen. 

Maitotuotteiden osalta on ensinnäkin 
todettava, että vuoden 1987 alussa tulivat 
markkinoille uudet voi-kasviöljylevitteet, 
joiden rasvapitoisuudet ovat 40 tai 60 Vo 
ja joissa voi- ja kasviöljyrasvapitoisuus 
myös vaihtelee. Niiden vaikutusta voin 
kulutukseen ei voida vielä täysin arvioi-
da. Voin kulutus oli 9.8 kg/cap. Kulutus 
aleni noin 5 Vo ja sen ennustetaan alene-
van edelleen vuonna 1988. Margariinin 
kulutus aleni hieman viime vuonna eli se 
oli 7.0 kg/cap. 

Nestemäisten maitotuotteiden kulutus 
aleni vuonna 1987 noin 1.5 07o, mutta 
juuston kulutus kasvoi noin 6 0/o. Maa-
hamme tuodaan vuosittain 1.5 milj. kg  
juustoja, mutta on vaikea sanoa, ovatko 
ne korvanneet kotimaisia juustoja. 
Tuontijuustot ovat erikoisjuustoja, joi-
den markkinoille tulo voi myös lisätä 
kiinnostusta juustoihin ja auttaa koti-
maisen kulutuksen kasvua. Tuotekehitte-
lyn kannalta ulkomainen kilpailu voi 
myös olla hyödyllistä. 

Sianlihan kulutus säilyi edellisvuoden 
tasolla viime vuonna, vaikka kulutuksen 
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Taulukko 6. Maitotuotteiden ja marga- 
riinin 	kulutus 
1975-87. 

henkeä kohti vuosina 

aito- 
nesteet 
litraa 

Voi 

kg 

Juusto 

kg 
111111iini 

kg 

1975 282.4 12.9 6.4 8.5 
1976 278.6 12.7 7.1 8.3 
1977 273.4 12.2 6.6 8.0 
1978 270.0 11.9 6.8 8.3 
1979 266.9 12.5 6.9 7.9 
1980 263.3 11.8 7.1 7.8 
1981 255.3 12.4 7.5 7.5 
1982 253.1 12.3 8.8 7.7 
1983 243.8 11.9 8.8 7.1 
1984 240.5 11.4 9,4 6.8 
1985 235.8 12.2 9.8 7.1 
1986 228.4 10.3 10.5 7.2 
1987' 224.7 9.8 11.1 7.0 

Taulukko 7. Lihan ja kananmunien ku-
lutus vuosina 1975-87, kg/capita. 

Naudan- 
liha 

Sian- 
liha 

Siipi- 
karjan- 

liha 

Kanan-
munat 

1975 24.2 26.7 2.4 10.9 
1976 23.7 25.9 2.4 11.0 
1977 22.7 27.3 2.7 10.9 
1978 22.1 27.8 2.5 11.6 
1979 23.4 28.9 2.9 11.6 
1980 23.2 29.5 3.2 11.7 
1981 22.4 29.3 3.5 10.7 
1982 22.0 29.6 3.4 10.6 
1983 21.1 30.9 3.8 10.6 
1984 21.7 31.0 4.0 10.9 
1985 21.3 32.0 4.2 11.1 
1986 21.1 32.9 4.5 11.7 
1987e 21.1 32.9 5.1 11.9 

olisi odottanut kasvavan mm. reaalitulo-
jen kasvun takia. Eräs selitys tähän taan-
tumaan on, että lihan kulutuksen kasvu 
on kohdistunut siipikarjanlihaan, jonka 
kulutus lisääntyi 14 olo viime vuonna. 

Naudanlihan kulutus säilyi entisellä ta-
sollaan. Sen on ennustettu alenevan, kos-
ka kotimainen tarjonta tulee ilmeisesti 
alenemaan lypsylehmien lukumäärän vä-
henemisen takia. 

Kananmunien kulutus kääntyi kasvuun 
vuonna 1986 ja tämä kehitys jatkui vielä 
vuonna 1987. Voimakas markkinointi ja 
kaksihintajärjestelmän mukanaan tuoma 
hintojen alentuminen ovat syynä kulu-
tuksen kasvuun. Kananmunien liikatuo-
tanto oli aikaisemmin suhteellisesti suu-
rinta kaikista maataloustuotteista, mutta 
tilanne on nyt nopeasti korjaantumassa 

5. Ulkomaankauppa 
Varsinaisten maataloustuotteiden ulko-
maankauppa on lähes kokonaan säädel-
tyä, ja sen suuruuden määrittää kulloi-
nenkin ylituotantotilanne. Vain pitkälle-
jalostettujen elintarvikkeiden tuonti on 
vapaata. Tällaisia tuotteita ovat mm. 
leipomotuotteet. Juustojen osalta on voi-
massa EC:n kanssa tehty 1.5 milj, kg. 
tuontikiintiö, minkä verran juustoja on 
myös tuotu. 

Vaikka maatalouden ylituotanto on 
vaikein maatalouspoliittinen ongelma, 
maataloustuotteiden tuonnin arvo on 
suurempi kuin viennin arvo (taulukko 8). 
Peruselintarvikkeita ei tarvitse tuoda. 
Tuonti muodostuukin hyvin monenlaisis-
ta tuotteista, joista kahvi, hedelmät ja 
tupakka ovat merkittävimmät. Valkuais-
rehuja tuodaan myös jossain määrin, 
koska korkealuokkaista valkuaista ei voi-
da tuottaa maassamme. Osa rehujen 
tuonnista menee turkiseläinten rehuksi. 

Elintarviketeollisuus tuo maatalous-
tuotteita vientiteollisuuden raaka-aineik-
si. Maastamme viedään mm. tupakka- ja 
makeisvalmisteita. 

Kadon vaikutus ei näkynyt vielä viime 
vuonna kotieläintuotteiden viennissä 
(taulukko 9). Maitotuotteiden vienti jopa 
nousi kulutuksen laskun takia. Sianlihan 
vienti kasvoi myös tuntuvasti edellisvuo-
desta. Kananmunien tuotanto on alentu-
nut ja niinpä vienti on pudonnut kahdes- 

15 



sa vuodessa noin 10 milj, kg eli kolman-
neksen. 

Kato näkyy sen sijaan viljan viennissä. 
Vuoden alkupuolella vietiin viljaa yh-
teensä 280 milj, kg vuoden 1986 sadosta. 
Siitä oli rehuviljaa 250 milj. kg, vehnää 
20 milj, kg ja mallasohraa 10 milj. kg. 

Edellä mainitun luvun lisäksi vietiin veh-
nää kehitysapuna 25 milj. kg. Syksyllä ei 
tietenkään ollut enää viljaa vientiin, vaan 
mm. vehnää on tuotava talven aikana 
110 milj. kg  ja rehuviljaa pitänee myös 
tuoda, vaikka arvioita siitä ei vielä ole-
kaan vuoden 1987 lopussa. 

Taulukko 8. Maataloustuotteiden vienti ja tuonti vuosina 1975-87, 177W. Mk. 

Kahvi 
ja  tee tupakka 

Tuomi-  - 	- 
elmät 

. 	_ 
Juomat ja 

1975 719.8 2472.3 368.5 341.4 184.9 
1976 921.4 2332.4 692.3 366.0 155.7 
1977 1303.3 2899.9 1012.9 404.1 166.0 
1978 1127.3 3107.2 904.4 447.1 226.9 
1979 1284.2 3679.9 932.7 533.9 226.7 
1980 1669.9 4598.1 1097.1 638.0 255.6 
1981 2639.4 4462.2 825.4 688.9 335.1 
1982 2151.9 5308.9 990.5 710.6 286.0 
1983 2673.4 4888.2 1065.7 752.2 332.7 
1984 2994.1 5226.5 1360.5 775.1 342.3 
1985 2876.2 5388.9 1125.5 814.0 358.9 
1986 2256.3 5713.2 1376.9 855.2 405.0 
1986b  1837.5 4696.0 1150.0 658.2 334.8 
1987b  1639.8 4467.7 785.6 739.3 317.2 

b) tammi-lokakuu 

Taulukko 9. Eräiden maataloustuotteiden vienti vuosina 1975-87, /Hill kg. 

oi Juusto Maito-
au 

Sian- 
liha 

Naudan- 
liha 

Kanan- Vilja 

1975 11.9 19.9 20.1 2.1 1.6 28.1 
1976 21.2 28.6 22.0 12.1 2.4 34.4 367.5 
1977 15.6 32.8 29.1 11.1 0.5 33.8 693.1 
1978 14.9 36.1 27.4 22.2 0.8 22.2 148.4 
1979 17.4 40.3 28.1 27.2 0.3 21.0 39.8 
1980 9.8 40.3 30.1 25.9 0.9 25.8 
1981 14.7 36.8 28.0 40.6 16.0 27.5 
1982 8.8 33.3 22.6 34.4 8.5 30.1 
1983 26.6 32.3 39.1 26.6 16.7 32.2 20.0 
1984 20.0 37.0 41.6 20.8 19.2 35.4 781.1 
1985 18.6 37.0 40.1 17.8 21.5 32.9 596.4 
1986 14.9 34.5 33.9 10.2 21.3 25.1 650 
1987' 18.0 38.0 36.0 17.8 18.6 22.5 280 

16 



6. Hintaratkaisut 
Maataloustuotteiden tuottajahinnoista 
päätetään kaksi kertaa vuodessa käytä-
vien maataloustuloneuvottelujen yhtey- 
dessä. Neuvottelut perustuvat maatalous-
tulolakiin, joka määrittää yleisohjeet 
hintojen asetannalle. Lain mukaan neu-
vottelut käydään valtion ja maatalous-
tuottajain järjestöjen kesken. 

Neuvotteluissa voidaan katsoa olevan 
kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 
korvataan viljelijöille tuotantopanosten 
hintojen noususta aiheutunut kustannus-
ten nousu. Sitä varten maatalouden hin- 
taneuvottelukunta laatii maatalouden 
tuottoa ja kustannuksia koskevan koko-
naislaskelman kolmen viimeisen kalente- 
rivuoden määrien keskiarvojen perusteel- 
la. Hintoina käytetään edellisen ratkai-
sun ja tarkasteluhetken hintoja. Kustan- 
nusten nousu kompensoidaan lain mu-
kaan kokonaan viljelijöille nostamalla 
ns. tavoitehintoja ja hintapoliittista tu-
kea niin, että kokonaistuoton lisäys vas-
taa kustannusten nousua. 

Hintaneuvottelukunnan kokonaislas-
kelmaan kuuluvat (eräin poikkeuksin) sa- 
mat tuotteet ja tuotantopanokset kuin 
maatalouden taloudellisen tutkimus-
laitoksen kokonaislaskelmaan (ks. liite- 
taulukko 5). Määrät ovat kuitenkin kol- 
men edellisen kalenterivuoden keskiarvo-
ja ja hinnat tammi- ja heinäkuun hintoja 
(eräin poikkeuksin). Siten hintaneuvotte-
lukunnan laskelman tuotto- ja kustan-
nusluvut eivät vastaa minkään vuoden 
todellisia lukuja. 

Tavoitehinnat asetetaan maidolle, 
sian-, naudan- ja lampaanlihalle, kanan-
munille, rukiille, vehnälle, rehuohralle ja 
rehukauralle (ks. liitetaulukko 7). Mui-
den tuotteiden tuottajahinnat saavat 
muodostua vapaasti, mutta hintojen 
muutokset otetaan huomioon kokonais-
laskelmassa. Tosin mm. sokerijuurik-
kaan, perunan ja öljykasvien tuottaja-
hinnoista sovitaan tuloneuvottelujen yh-
teydessä. 

Tavoitehintojen tulisi toteutua täydelli-
sesti. Kevään ratkaisun yhteydessä teh-
däänkin laskelma, josta käy ilmi tavoite-
hintojen alitus tai ylitys. Alitus hyvite-
tään tai ylitys vähennetään kokonaan  

ratkaisun yhteydessä. Seuraavana vuon-
na tämä korjaus palautetaan (tietenkin 
vastakkaisena) takaisin hintoihin. Täten 
viljelijät saavat pitkällä aikavälillä täs-
mälleen sovitut hinnat. Jälkikäteen mak- 
settavat jälkitilitkin otetaan huomioon 
hintaratkaisussa, joten sitäkään kautta 
viljelijät eivät voi saada lisää hintaa. 

Toisessa vaiheessa neuvotellaan maata-
lostulon korottamisesta. Maataloustulo 
on korvausta viljelijöiden omalle työpa-
nokselle ja omalle pääomalle (velkojen 
korot otetaan huomioon kustannuslas-
kelmassa). Aikaisemmissa laeissa oli 
maataloustulon korottaminen sidottu 
yleisen ansiotason kehitykseen tai maa-
seudun palkansaajien tulokehitykseen. 
Nykyisin ei ole olemassa mitään sidon-
naisuutta, vaan neuvottelijat voivat itse 
päättää tulokorotuksesta. Käytännössä 
on kuitenkin seurattu yleisiä työmarkki-
naratkaisuja siten, että maataloutta on 
käsitelty eräänlaisena matalapalkka-ala-
na ja ratkaisu on tehty samankaltaisena 
kuin muilla kansantalouden sektoreilla. 
Korotus on pyritty tekemään työtuntia 
kohti, minkä jälkeen se on arvioitu koko 
maatalouden osalle maatalouden koko-
naistyöpanoksen perusteella. Koska rat-
kaisu on aina neuvottelutulos, ei sitä 
voida koskaan pukea mihinkään selvään 
kaavaan. 

6.1. Kevään hintaratkaisu 
Maassamme on viime vuosina tehty 
yleensä kaksivuotisia tulos opimuksia. 
Keväällä 1986 tehtyyn kaksivuotiseen 
maataloustuloratkaisuun liittyi sopimus 
maataloustulon korottamisesta 269.0 
milj. mk:lla vuonna 1987. Tältä osin ei 
siis tarvittu neuvotteluja, vaan neuvotte-
lijoiden tehtäväksi jäi vain todeta kustan-
nusten muutos ja lopullisen korotustar-
peen jakaminen eri tuotteille. Neuvotte-
lut menivätkin varsin nopeasti ja ilman 
suurempia ongelmia. 

Kevään hintaratkaisussa lasketaan kus-
tannusten nousu edellisen vuoden syksyn 
ratkaisusta (eli heinäkuun tasosta). Tällä 
kertaa kustannuslaskelma tehtiin vuoden 
1986 tammikuun tasosta vuoden 1987 
tammikuun tasoon, sillä syksyllä 1986 oli 

17 



kustannusten muutos niin pieni, ettei ta-
voitehintoihin tehty mitään korjausta. 

Taulukossa 10 on hintaratkaisu pää-
piirteittäin. Aluksi siinä on esitetty mui-
den kuin tavoitehintatuotteiden (kuten 
perunan, sokerijuurikkaan, öljykasvien, 
siipikarjanlihan ja mallasohran) tuoton 
kasvu. Lisäksi tulevat jälkitilien, vuokra-
tulojen ja tuen muutokset. Ne olivat 
yhteensä 88.7 milj. mk. 

Tärkein osa laskelmassa on tuotanto-
panosten hintojen muutoksesta aiheutu-
nut kustannusten muutos. Maatalouden 
osalta inflaatio on täysin pysähtynyt, 
sillä kustannuslaskelma osoitti kustan-
nusten alentuneen 1.1 %. Tähän vaikut-
tivat ennen muuta lannoitteiden hintojen 
alentuminen 8.7 % ja korkojen alenemi-
nen 9.4 %. Öljyn maailmanmarkkina-
hinnan aleneminen oli syynä lannoittei- 

Taulukko 10. Kevään 1987 hintaratkaisun tuotto- ja kustannuslaskelma. 

Tuotto 
Tavoitehintatuotteet 16 616.4 16 616.4 
Muut tuotteet 2 126.0 2 206.9 3.8 
Vuokratulot 615.6 613.4 -0.4 
Jälkitilit 583.7 596.7 2.2 
Tuki yhteensä 2 071.0 2 068.0 -0.1 

22 101. 0.4 

Tavoitehintojen ylitys 
v. 1985 palautus 116.7 

Tuotto yhteensä 22 129.4 22 101.4 

Kustannukset 
Lannoitteet 1 594.1 1 454.9 -8.7 
Väkirehut 2 845.3 2 959.8 4.0 
Palkkakustannus 429.2 444.9 3.7 
Kone- ja kalustokust. 3 633.4 3 760.6 3.5 
Rakennuskustannus 1 435.0 1 469.4 2.4 
Velkojen korot 1181.2 1 069.6 -9.4 
Yleismenot 1 196.8 1 157.3 -3.3 
Vuokramenot 570.2 564.7 -1.0 
Muut menot 2 363.8 2 129.6 -7.2 

Maataloustulo 	 6 880.4 7 027.6 2.1 

Muutos perustasosta 147.2 

Yhteenveto: 
milj. mk  

Muutos perustasosta -147.2 
Tavoitehintojen ylitys v. 1986 - 49.8 
Tuotto- ja kustannuslaskelma yhteensä -197.0 
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den hintojen putoamiseen. Poltto- ja voi-
teluaineiden hintojen aleneminen oli jopa 
noin 30 % (noin 200 milj, mk), mikä 
selittää taulukon 10 muiden menojen 
alentumisen 7.2 %. Korkotasoa alennet-
tiin koko kansantaloudessa vuonna 1986 
kaksi kertaa ja se vaikutti myös maata-
louden korkomenojen alentumiseen. Ko-
ko kansantalouden inflaatiovauhti oli 
runsaat 3 %, josta maatalous siis poikke-
si selvästi. Lievää hintojen nousua tapah-
tui mm. väkirehujen, kone- ja kalusto-
kustannusten ja rakennuskustannusten 
osalta. 

Kustannuslaskelmassa näkyy kahteen 
kertaan tavoitehintojen ylitys. Lain mu-
kaan tavoitehintojen tulee toteutua täs-
mälleen. Mikäli näin ei tapahdu, poik-
keaminen otetaan huomioon korjaukse-
na seuraavan vuoden hintaratkaisussa. 
Näin esim. vuonna 1986 tavoitehinnat 
ylittyivät laskelman mukaan 49.8 milj. 
mk:lla. Tällä summalla alennettiin tavoi-
tehintatasoa vuodeksi 1987. Vuoden 1988 
kevään hintaratkaisussa tämä summa pa-
lautetaan takaisin tavoitehintatasoon. 
Vuonna 1985 tavoitehinnat olivat ylitty-
neet 116.7 milj, mk:lla, mikä oli pois 
tavoitehinnoista vuonna 1986 mutta pa-
lautui takaisin vuonna 1987. 

Tuotto- ja kustannuslaskelman loppu-
summa osoitti tavoitehintatason alenta-
mista yhteensä 197.0 milj. mk. Maata-
loustuloa oli sovittu kevään 1986 kaksi-
vuotisessa ratkaisussa korotettavaksi  

269.0 milj. mk. Neuvotteluissa oli myös 
sovittu, että jos sopimuspalkkataso on 
korkeampi kuin neuvottelujen yhteydessä 
arvioitu taso, se otetaan huomioon ke-
vään 1987 ratkaisun yhteydessä. Tämä 
ansiokehitystakuu oli 34.5 milj. mk. 
Näin kokonaisratkaisuksi muodostui 
106.5 milj, mk, mikä on 0.6 % tavoite-
hintatasosta: 

Tuotto- ja kustannuslaskelma -197.0 
Maataloustulon korotus 	269.0 
Ansiokehitystarkistus 	 34.5 

orotustarvg yhteensä 	106.5 

Korotus jaettiin siten, että tavoitehin-
toihin ohjattiin 98.4 milj, mk ja aluetu-
keen 8.1 milj. mk. Pääosa korotuksesta 
meni maidon tavoitehintaan, joka nousi 
1.1 % (taulukko 11). Lampaanlihan ta-
voitehintaa alennettiin, koska todellinen 
tuottajahinta on jatkuvasti jäänyt selväs-
ti alle tavoitehinnnan. 

Kuten kuvioista 7 ja 8 ja liitetaulukos-
ta 7 käy ilmi, tavoitehintojen kehitys on 
tasaantunut viime vuosina. Maatalous ei 
siis aiheuta inflaatiota, vaan pikemmin-
kin hidastaa sitä. Kananmunien tavoite-
hintaa alennettiin vuoden 1986 alussa 
siirryttäessä 	kaksihintajärjestelmään. 
Erotus tulee nyt hintalisänä valtion bud-
jetin kautta. 

Taulukko 11. Tavoitehinnat vuosina 1985-871. 

Ruis 
Vehnä 
Rehuohra 
Rehukaura 
Maito 
Naudanliha 
Sianliha 
Kananmunat 
Lampaanliha 

mk/kg 
f 

f 

Pf 

p/1 
mk/kg 

2.64 
2.31 
1.70 
1.58 
2.2862  

24.67 
16.05 
10.50 
26.15 

2.70 
2.33 
1.70 
1.58 
2.32 

24.97 
16.25 
8.803 

25.15 

2.70 
2.33 
1.70 
1.58 
2.345 

25.10 
16.30 
8.80 

24.65 

1.1 
0.5 
0.3 

-2.0 
'Katso myös liitetaulukko 5. 
2Maidon lislihintaa alennettiin 1.9.1985 1.5 13/1, jolloin tavoitehintaa nostettiin vastaavasti 1.5 p11. 
3Kananmunien tavoitehintaa alennettiin 1.50 mk/kg 1.1.1986 siirryttäessä kaksihintajärjestelmään (ks kohta 
12.4.). 
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6.2. Syksyn hintaratkaisu 
Syksyn hintaratkaisussa selvitetään tuo-
tantopanosten hintojen muutoksesta ai-
heutunut kustannusten muutos ja korja-
taan tavoitehintoja vastaavasti. Tavalli-
sesti on ollut kysymys kustannusten nou-
sun kompensoinnista viljelijöille, mutta 
vuonna 1986 oli lähellä tilanne, että ta-
voitehintoja olisi pitänyt alentaa tuotan-
topanosten hintojen alentumisen takia. 
Tarkistus molempiin suuntiin on siis 
mahdollinen. Syksyn ratkaisu on suppe-
ampi kuin kevään ratkaisu. Tulokysy-
myksistä ei neuvotella lainkaan ja pää-
omakustannusten muutos otetaan huo-
mioon vain kerran vuodessa eli kevään 
ratkaisun yhteydessä. 

Kustannusten nousu oli tammikuusta 
1987 heinäkuuhun 1987 vain 0.8 %. Vä-
kirehujen hinnat olivat nousseet 3.8 %, 
mutta lannoitteiden hinnat olivat alentu-
neet 5.7 %. Muiden kustannuserien 

p11, p/kg 
250 

200 

150 

100 

50 

0 
1970 	1975 	1980 	1985 	1990 

Kuvio 7. Maidon ja vehnän tavoitehinnat 
vuosina 1971-87. 
mk/kg 
30 

naudanhha- 

manfiha 
10 

1985 	1990 

Kuvio 8. Naudan- ja sianlihan sekä ka-
nanmunien tavoitehinnat vuosina 1971-
87. 

muutokset olivat pieniä. Kustannusten 
nousu oli yhteensä 115.7 milj. mk. Jälki-
tilit, jotka otetaan huomioon vain syksyn 
ratkaisussa, olivat kasvaneet vuonna 
1986 edellisvuodesta 51.2 milj, mk, mikä 
piti vähentää kustannusten noususta. Ko-
konaiskompensaatio maataloudelle olisi 
ollut 64.5 milj. mk. 

Syksyn ratkaisusta laki säätää, että 
tavoitehintojen muutos toteutetaan vain, 
jos tavoitehintojen ja hintapoliittisen 
tuen muutos on suurempi kuin kaksi 
prosenttia. Näin ei ollut, eikä siis tavoite-
hintoja muutettu lainkaan. Kevään 1988 
neuvotteluja varten tuotto- ja kustannus-
laskelma tehdään tammikuusta 1987 
tammikuuhun 1988. 

6.3. Tuottajahinnat 
Tavoitehinnat (ks. liite 7) eivät anna 
täysin tarkkaa kuvaa siitä, miten paljon 
viljelijät saavat tuotteistaan kaikkine lisi-
neen. Esim. maidon lisähinta oli vuonna 
1986 keskimäärin 19 p/litra ja muu hin-
tatuki yhteensä 9 p/1. Näin ollen maidos-
ta maksettiin keskimäärin 2.76 mk/1. 
Vuoden 1987 osalta ei ole vielä tarkkoja 
lukuja tiedossa. Taulukossa 12 on esitet- 

Taulukko 12. Tärkeimpien maatalous-
tuotteiden maksetut tuottajahinnat kaik-
kine lisineen ja vientikustannusmaksut ja 
maidon kiintiömaksut vähennettyinä 
vuosina 1975-1987. 

Iffillig~nr-111~,  - - 
p/I 

liha 
mk/kg 

liha 
mk/kg 

munat 
mk/kg 

1975 115.0 11.15 7.60 5.25 
1976 137.1 11.50 7.90 5.53 
1977 144.8 14.27 8.75 5.40 
1978 155.3 14.66 9.07 5.78 
1979 167.8 15.54 9.42 6.42 
1980 184.2 17.69 10.13 7.35 
1981 203.1 19.59 11.42 8.48 
1982 229.6 22.22 12.68 9.31 
1983 248.2 24.01 13.68 9.99 
1984 261.7 25.84 14.98 10.30 
1985 273.9 27.62 16.17 10.73 
1986 276.4 28.28 16.50 10.67 
l987e 280.3 28.78 16.49 10.60 

0 
1970 

I 	2 	2I 

1975 
1 	• 

1980 

kananmunat 

I 	I 	I  
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ty tärkeimpien tuotteiden tuottajahinto-
jen kehitys vuosina 1975-1987. Näistä 
hinnoista on vähennetty vientikustannus-
maksut. 

6.4. Vähittäishinnat 
Taulukossa 13 on annettu eräitä elintar-
vikkeiden vähittäishintoja. Tuottaja- ja 
vähittäishintojen välisiä vertailuja on vai-
kea tehdä sen tähden, että kuluttajan 
pöydälle tuleva tuote on harvoin sama 
kuin mikä on lähtenyt maatilalta. Kulu-
tusmaito on saatu vähentämällä lehmän-
maidosta rasvaa, liha on vain jokin ru-
hon osa, leipävilja on jauhettu jne. 
Eräissä tapauksissa vertailu on helpompi. 
Esim. kananmuna tai peruna ovat tuot-
teita, jotka eivät muutu kaupan ketjussa. 

Taulukko 13. Eräitä vähittäishintoja ke-
säkuussa 1987. 

Kulutusmaito (mk/1) 3.40 
Voi 38.22 
Emmental-juusto 38.88 
Naudanliha (jauheliha) 42.53 
Sianliha (keskikylki) 29.41 
Kananmunat 15.15 
Vehnäjauhot 7.10 
Sokeri (pala) 8.32 
Peruna 4.26 

Lähde: Tilastollisia katsauksia. 

Viljelijäperheet saavat noin 60 olo tu-
loistaan maaataloudesta, kuten taulukos-
ta 14 käy ilmi. Nämä tiedot perustuvat 
maatilatalouden yritys- ja tulotilastoon, 
jonka perusjoukossa oli 131 950 luonnol-
listen henkilöiden tilaa vuonna 1985. Pel-
toa näillä tiloilla oli keskimäärin 14.3 ha 
ja metsää 36.3 ha. Maataloustulon osalta 
verotuksen tietoja on täydennetty muilla 
tilastoilla. 

Edellä mainitussa tutkimuksessa on ti-
lat luokiteltu hyvin monella tavalla. Eräs 
keskeinen luokittelu perustuu veronalais-
ten nettotulojen jakaumaan. Päätoimi-
siksi viljelijöiksi on luokiteltu sellaiset 
viljelijäpuolisot, joilla maatilatalouden 
tulo-osuus on yli 75 07o kokonaistuloista. 
Tällaisia tiloja oli 49 360 vuonna 1985. 
Niiden peltoala oli 19.6 ha. Henkilöä 
kohti laskettu maataloustulo niillä oli 
45 814 mk. Ammattitaitoisen teollisuus-
työntekijän palkkatulo oli samana vuon-
na 66 200 mk. 

7.2. Maataloustulo vuonna 
1986 

Viljelijöiden tulokehityksestä vuonna 
1987 on vaikea tehdä vielä mitään kovin 
luotettavaa tilastoa. Kaikki tarvittavat 
määrä- ja hintatiedot ovat vielä ennakko-
tietoja, ja kun niiden avulla tehdään 
tuottoa ja kustannuksia koskeva laskel-
ma, virheet voivat kerääntyä varsinkin 
maataloustuloa koskevaan osaan. 

7. Tulokehitys 
maataloudessa 

7.1. Tuloerot 
Maatalouden taloudellisessa tutkimus-
laitoksessa on jatkettu tutkimusprojek-
tia, jonka tarkoituksena on selvittää 
maatalouden tulotasoa ja tehdä vertailu-
ja muiden kansantalouden sektoreiden 
tulotasoon. Käytettävissä on nyt tiedot 
vuoden 1985 verotuksen pohjalta laadi-
tuista tuloista. 

Taulukko 14. Verotuksen mukaiset vilje-
hjäperheen tulot eri lähteistä yli 2 ha:n 
tiloilla vuonna 1985. 

Maatalous 48 987 58.0 
Metsätalous 8 969 10.6 
Palkkatulot 21 860 25.9 
Muut 4 625 5.5 

21 



Seuraavassa on kuitenkin annettu en-
nakkoarvio maataloustulon kehityksestä 
tutkimuslaitoksen tekemän kokonaislas-
kelman mukaan. Taulukossa 15 on an-
nettu kaksi lukua vuodelle 1985, koska 
kokonaislaskelmassa on käytetty uutta 
hinnoitteluperustetta lannoitteiden ja re-
hujen kohdalla. 

Ennakkoarvion mukaan maataloustulo 
laski 1 595 milj. mk  eli 21.1 (go. Koko-
naistuotto aleni 1 101 milj. mk  (4.7 olo), 
mihin oli syynä erityisesti kauppaan tul-
leen viljan tuoton aleneminen 620 milj. 
mk:lla. Maidon tuotannon aleneminen 
yli 100 milj. litralla vähensi tuottoa noin 
220 milj. mk:lla. Kokonaisuudessaan ko-
tieläintuotto säilyi kuitenkin lähes ennal-
laan, sillä vaikka kananmunientuotanto 
aleni, sianlihan tuotanto nousi vastaavas-
ti. Tuottajahintataso nousi vain noin  

1.6 elo, eikä voinut siis paljoa vaikuttaa 
tuoton kasvuun. 

Kustannusten nousu oli 494 milj. mk  
(3.2 0/o). Tuotantopanosten hinnat nousi-
vat vain 0.9 0/o. Ostorehujen käyttö li-
sääntyi syksyllä voimakkaasti ja nosti 
kokonaiskustannuksia noin 330 milj. 
mk. Rehujen hinnatkin nousivat 4.2 0/o. 
Toisaalta lannoitekustannus aleni 269 
milj, mk hintojen laskettua 13.0 olo. 

Kadon vaikutus maataloustuloon oli 
tuntuva vuonna 1987, ja se näkyy vielä 
vuonna 1988 lisääntyneenä ostorehukus-
tannuksena ja vähentyneenä viljan myyn-
tina. Myös maidontuotanto alenee osit-
tain kadon takia. Katovahinkokorvauk-
set, joita maatalous saa 1.54 mrd. mk., 
lisäävät tuloja vuonna 1988. Jos ne olisi 
maksettu jo vuonna 1987, maataloustulo 
olisi pysynyt edellisvuoden tasolla. 

Taulukko 15. Maataloustulon kehitys vuosina 1975-87, miU, mk ja indeksinä. 

tuotto kustannus 
Ma. 

_ 

1975 8 099.4 4 978.0 3 121.4 100.0 
1976 9 727.1 5 763.8 3 508.3 112.4 
1977 9 977.2 6 234.7 3 742.5 119.9 
1978 10 246.2 7 199.0 3 047.2 97.6 
1979 11147.4 8 166.6 2 980.8 95.5 
1980 13 176.1 9 803.4 3 372.7 108.1 
1981 14 760.4 11 345.7 3 414.7 109.4 
1982 17594.1 13 222.1 4 372.0 140.1 
1983 19911.5 13 897.3 6 014.2 192.7 
1984 21 011.1 14 637.5 6 373.6 204.2 
1985 21 919.8 15 186.8 6 733.0 215.7 

5 5 1.2 6 969.4 100.0 
1986 23 223.2 15 648.0 7 575.2 108.7 
1987' 22 121.6 16 142.3 5 979.3 85.8 

'Uusi kustannusten laskentaperuste. 
Lähde: MTTL. 

1 
: 
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III 
Maatalouspolitiikkaa 

8. Yleistä 
Vuoden 1987 maatalouspoliittinen kes-
kustelu jakaantuu kadon takia kahteen 
osaan. Alkuvuodesta olivat esillä Maata- 
lous 2000 -komitean työskentelyyn ja 
mietintöön liittyvät ehdotukset yleensä ja 
erityisesti tuotannonrajoittamiseen koh-
distuneet toimet. Maataloudessa oli jat-
kunut varsin tasainen kehitys jo monta 
vuotta, mutta maatalouden tulevaisuutta 
synkensivät jatkuvat puheet ylituotan-
nosta ja tuotannon rajoittamisesta. Maa-
han saatiin toukokuussa uusi hallitus, 
jonka maatalousministeri ei enää olekaan 
maataloutta lähellä olevasta keskusta-
puolueesta, jota on totuttu pitämään 
maatalouden parhaana puolustajana. Tä-
mä herätti tietenkin kysymyksiä maata-
louden piirissä. Kovin suuria muutoksia 
on tuskin kuitenkaan odotettavissa maa-
talouspolitiikassa. 

Tuotannonrajoitustoimien 	käyttö 
näytti lisääntyvän koko vuoden, mille 
antoi tukensa myös Maatalous 2000 
-komitean mietintö (ks. jäljempänä luku 
9). Maataloustuotteiden viennin vaikeu-
tuminen vaikutti samaan suuntaan. Maa-
talouden peikkona ovat lisäksi GATT-
neuvottelut, joissa vaaditaan kaupan va-
pauttamista, mikä merkitsee Suomen 
osalta viennin vähentämistä ja mahdolli-
sesti tuonnin rajoittamisen höllentämistä. 

Tuotannonrajoitustoimia on käytössä 
runsaasti (ks. luku 10). Merkittävä uusi 
keino on pellonraivauksen rajoittamista 
koskeva laki. Vuonna 1986 säädettiin jo 
laki, joka olisi estänyt uuden pellon rai-
vauksen, mutta se äänestettiin yli vaa-
lien. Lakia ei hyväksytty uusilla valtio-
päivillä. Sen sijaan tuli uusi lakiehdotus  

eduskunnan käsiteltäväksi heti uuden 
hallituksen muodostamisen jälkeen. Laki 
hyväksyttiin nopeasti ja se tuli voimaan 
heinäkuun alussa 1987. Sen mukaan pel-
lonraivauksesta on maksettava 30 000 
markan suuruinen maksu hehtaarilta. 
Tämän katsotaan estävän uuden pellon 
raivauksen. 

Lailla oli kiire, sillä pellonraivaus kiih-
tyi voimakkaasti niin kauan kuin siihen 
oli mahdollisuus. Raivausala oli 46 600 
ha eli noin 2 % koko peltoalasta. Samal-
la prosenttimäärällä lisääntyy ylituotan-
tokin. Maatalous itse saa maksaa siitä 
aiheutuvan laskun, koska kaikkien tuot-
teiden tuotantokatot on yleensä ylitetty. 
Maidontuotanto on tosin tällä hetkellä 
tuotantokaton alapuolella, mutta se joh-
tuu osittain kadosta. Pellonraivauksen 
rajoittamislain käsittelyn hitaus aiheutti 
siis vahinkoa, jonka korjaaminen kestää 
pitkään ja aiheuttaa tarpeettomia kustan-
nuksia. 

Maataloutta kohdannut kato muutti 
loppuvuodesta maatalouspoliittisen kes-
kustelun kokonaan. Kadon mahdollisuus 
alkoi tulla esiin jo elokuussa ja syys-
lokakuun aikana paljastui tilanteen koko 
kurjuus. Kadon suuruutta ryhdyttiin 
pohtimaan ja samalla miettimään keino-
ja pahiten kärsineiden taloudellisten va-
hinkojen korvaamiseen ja maksuvalmiu-
den parantamiseen. 

Jotakin myönteistäkin on tapahtunut 
maatalouden piirissä. Maaseudun pieni-
muotoisen elinkeinotoiminnan tukemi-
nen (ks. luku 12) on saanut hyvän vas-
taanoton. Maatalouden yhteyteen on 
syntymässä monenlaisia työpaikkoja, 
jotka tukevat maatalouden harjoittamis-
ta ja maaseudun asutuksen säilymistä. 
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Vuosi 1987 oli kuitenkin melko masen-
tava maataloudelle. Maatalouden har-
joittajat tunsivat jälleen itsensä nurkkaan 
ajetuiksi. Maatalouden arvostus tuntuu 
olevan taas vähenemässä. Kato synkisti 
lopulta monen mielen ja saattoi monen 
viljelijän suuriin taloudellisiin vaikeuk-
siin. 

9. Maatalous 2000 
-komitean mietintö 
Valtioneuvosto asetti kesäkuussa 1985 
komitean, jonka tehtäväksi tuli laatia 
pitkän aikavälin maatalouspoliittinen oh-
jelma. Komitea sai työnsä valmiiksi kesä-
kuussa 1987 puoli vuotta myöhästynee-
nä. Viivästymisestä oli tuskin suurta hait-
taa, sillä kyseessä on vuosituhannen lop-
puun saakka ulottuva ohjelma, vaikka 
komitea ei olekaan maininnut ehdotuk-
sissaan mitään aikarajaa. Komiteaa ase-
tettaessa oli tavoitteena saada yksimieli-
nen kaikkien intressiryhmien hyväksymä 
ohjelma. Näin ei käynyt, vaan komitean 
mietintöön liittyy joukko eriäviä mielipi-
teitä. Mietintö on pääasiassa komitean 
puheenjohtajan Toivo Yläjärven ja vir-
kamiesjäsenten mietintö. 

Komitean mietintö kattaa pääosan 
maatalouspolitiikasta. Tärkeimpiä mie-
tinnössä käsiteltyjä osa-alueita ovat tuo-
tantopolitiikka sekä hinta- ja tulopoli-
tiikka, mutta muitakin alueita sivutaan. 

Tuotantopolitiikan osalta komitea esit-
ti, että maataloustuotanto on sopeutetta-
va vastaamaan kotimaista kulutusta. 
Kausivaihtelujen takia kotieläintuotan-
nossa on sallittava lievä ylituotanto. 
Poikkeus tulee kysymykseen ennen muu-
ta maidon kohdalla. Ylijäämät käytetään 
komitean ehdotuksen mukaan jalostettu-
jen elintarvikkeiden vientiin, maailman-
markkinahintaiseen käyttöön kotimaassa 
ja elintarvikeavuksi. 

Tuotannon supistaminen on ongelmal-
linen maataloudelle. Kovin yksityiskoh-
taista keinovalikoimaa komitea ei esitä 
siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään. 
Pellon poistaminen tuotannosta näyttää 
olevan paras ratkaisu. Komitea laski,  

että ylimääräistä peltoa on vuosituhan-
nen lopussa omavaraisuustavoitteesta 
riippuen 500 000-750 000 ha. Näin suu-
ri ylijäämä johtuu satotason noususta 
vuosittain noin 1 07o:11a, muusta tuotta-
vuuden noususta ja omavaraisuuden 
alentamisesta. 

Viljellyn peltoalan vähentäminen ta-
pahtuu komitean mielestä mm. metsittä-
mällä vuosittain vähintään 10 000 pelto-
hehtaaria sekä kesannoimalla ainakin 
200 000 ha ja myöhemmin vieläkin 
enemmän. Velvoitekesannoinnin piti tul-
la käyttöön jo vuonna 1988, mutta ka-
don takia se siirrettiin ainakin vuoteen 
1989. Toistaiseksi ei ole konkreettista 
ehdotusta siitä, miten velvoitekesannoin-
tia tullaan soveltamaan. 

Ylituotannon leikkaaminen vähentää 
työllisyyttä maaseudulla mutta toisaalta 
se vähentää myös valtion vientitukimeno-
ja tuntuvasti. Komitea ehdottaa, että 
säästyvät varat käytetään "maatilatalou-
den ja maaseudun muun elinkeinotoi-
minnan ja palvelujen kehittämiseen, työ-
paikkojen luomiseen, asutuksen säilyttä-
miseen sekä viljelijöiden ja muun maa-
seudun väestön toimeentulon parantami-
seen". Lausuma on järkevä ja perusteltu 
ehdotus. 

Mietinnössä sanotaan lisäksi, että 
maataloustuotannon tulee perustua "ym-
päristön kannalta kestävän ja taloudelli-
sesti kannattavan tuotantoteknologian 
hyväksikäyttöön". Nämä tavoitteet taita-
vat olla vaikeasti yhteensovitettavissa, 
vaikka sinänsä hyvinkin suotavia. 

Tuotantopolitiikka on komitean mie-
tinnön mukaan sopeutettava yhteen tulo-
ja rakennepolitiikan tavoitteiden kanssa. 
Mitään yksityiskohtaista ohjetta siitä, 
miten tämä tulisi toteuttaa, ei kuitenkaan 
ole esitetty. Rakennepolitiikka, joka on 
yksi vaikeimmin hallittavissa oleva osa 
maatalouspolitiikkaa, on jäänyt mietin-
nössä varsin vähälle tarkastelulle. 

Hintalaki on tärkeä maatalouspolitii-
kan väline tuotannon rajoittamisen rin-
nalla. Komitean mukaan tulevien hinta-
lakien pohja tulee olemaan sama kuin 
nykyistenkin. Se on merkittävä kannan-
otto. Sen voi ajatella merkitsevän sitä, 
että tuotantokustannusten nousu korva-
taan täysimääräisesti maataloudelle ja 
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maataloustulosta neuvotellaan erikseen. 
Tuottajahinnat voivat pysyä tällöin reaa-
lisesti nykyisellä tasolla. Tuotantokatot 
tulevat ilmeisestikin alenemaan, mutta 
kaikesta huolimatta tulotaso voi kehittyä 
varsin kohtuullisesti, varsinkin jos tuo-
tannon rajoittaminen tapahtuisi niin, että 
tuotannosta jäisi pois kokonaisia tiloja, 
jolloin jäljelle jäävien ei tarvitsisi vähen-
tää tuotantoaan. 

Komitean ohjelma on eräänlainen pui-
teohjelma, jota täytyy soveltaa tarkem-
min lainsäädännän avulla. Kovin sitovaa 
pitkän aikavälin politiikka ei olekaan 
syytä laatia, sillä matalouden kehitykses-
tä ei voi olla niin hyvää ennustetta, että 
sen varaan voisi laatia yli 10 vuoden 
ohjelmaa. On kuitenkin olemassa vaara, 
että komitean mietintö unohdetaan uutta 
lainsäädäntöä valmisteltaessa. Meillä ei 
ole muodostunut tavaksi viedä tällaista 
ohjelmaa kokonaisuudessaan eduskun-
nan käsiteltäväksi, jolloin saataisiin ny-
kyistä sitovammat ohjeet hallitukselle ly-
hyen aikavälin politiikan hoitoon. 

10. Tuotannon säätely 
Tuotannon säätelyllä tarkoitetaan seu-
raavassa tuotannon ohjausta, rajoitta-
mista ja tukemista. Pääpaino on viime 
vuosina ollut tuotannon rajoittamisessa. 
Tuotanto on ylittänyt selvästi kotimaisen 
kulutuksen ja jopa maataloudelle asete-
tut tuotanto- ja vientikatot. Maatalou-
delta on peritty huomattava määrä vien-
tikustannusmaksuja, jotka ovat pudotta-
neet viljelijöiden tulotasoa 5-7 %. 

Tuotantoa voitaisiin ohjata hintarat-
kaisuilla, jotka tehdään maataloustulo- 

neuvottelujen yhteydessä. Käytännössä 
niiden ohjaava merkitys on kuitenkin 
ollut varsin vähäinen, sillä hintasuhteita 
on ollut vaikea muuttaa maatalouden 
sisäisten paineiden takia. Tuotannon ke-
hitystä onkin ohjattu pääasiassa tuotan-
nonraj oitustoimilla. 

Tuotantotavoitteet määräytyvät pää-
asiassa maataloustulolaeissa säädettyjen 
tuotantokattojen avulla. Ne muodostu-
vat meijerimaidon tuotantokatosta sekä 
lihan, kananmunien ja viljan vientika-
toista (ks. taulukko 16). Niiden ylittämät 
määrät maatalous joutuu viemään maail-
manmarkkinahintaan, joka on yleensä 
hyvin alhainen. Maatalouden kannattaisi 
siis sopeuttaa tuotantonsa tuotantokatto-
jen mukaan. 

Maidon osalta laki antaa suoraan tuo-
tantokaton, kun sen sijaan muiden tuot-
teiden osalta kotimainen kulutus ynnä 
vientikatto asettavat tuotantokaton, jo-
hon saakka viljelijät saavat täyden tuot-
tajahinnan. Maatalouden etu olisi siis, 
että viljan, lihan ja kananmunien kulutus 
olisi mahdollisimman suuri. Maidon 
osalta asia on toisin, sillä valtio hyötyy 
mahdollisesta kulutuksen kasvusta. Tosi-
asiassa maidon tuotantokaton määrittely 
on kuitenkin maataloudelle edullinen, 
koska maidon kokonaiskulutus alenee 
koko ajan. Näin siis valtiovallan osuus 
maidon vientikustannuksista saattaa kas-
vaa, kun sen sijaan muiden tuotteiden 
osalta valtion vastuu on täysin määritetty 
vientikattojen avulla. 

Kuten taulukosta 17 käy ilmi, tuotan-
tokatot ovat ylittyneet erityisesti maidon, 
naudanlihan ja kananmunien osalta. Vii-
me vuonna kattojen ylitykset jäivät kui-
tenkin vähäisiksi. Maidon tuotantokatto 

Taulukko 16. Meijerimaidon tuotantokatto 
tot (milj, kg) vuosina 1983-89. 

(mai. litraa) ja muiden tuotteiden vientika- 

Meijerimaito 2790 2760 2730 2710 2695 2660 2625 
Sianliha 
Naudanliha 

18 
14 

16 
12 

14 
12 

14 
12 

13 
12 

12 
10 

11 
9 

Kananmunat 17 15 13 12 11 10 9 
Vehnä 125 125 
Rehuvilja 480 480 510 510 
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Taulukko 17. Tuotanto- ja vientikattojen ylitykset ja alitukset sekä maatalouden osuus 
vientikustannuksista (milj, mk) vuosina 1982-87. 

Meijerimaito, 
Sianliha, 
Naudanliha, 
Kananmunat, 
Leipävilja, 
Rehuvilja, 

milj.l. 
milj.kg  
9) 

17 

9, 

183 
21.4 

18.1 

153 
8.6 
2.7 

15.2 

175 
4.8 
7.2 

20.4 

78 
3.4 
8.9 

20.1 

93 
—3.8 

8.3 
12.5 

169.9 

—4 
4.8 
6.6 

11.5 

ei ylittynyt lainkaan. Viljan vienti pysäh-
tyi kokonaan vuoden loppupuolella, jo-
ten siitäkään osalta ei tullut ylitystä. 
Naudanlihan vienti olikin suhteellisesti 
suurinta ja se rasitti eniten viljelijöitä 
taloudellisesti. 

Taulukossa 17 on annettu myös arvio 
maatalouden vientikustannusosuudesta. 
Se oli 298 milj. mk  vuonna 1987, joten se 
aleni puoleen edellisvuodesta. 

Tuotannonrajoitustoimista ovat tär-
keimpiä maidon ja kananmunien kaksi-
hintajärjestelmät, joista edellinen tuli 
voimaan vuonna 1985 ja jälkimmäinen 
vuonna 1986. Niihin palataan tarkemmin 
jäljempänä. 

Sen lisäksi on käytettävissä erilaisia 
vapaaehtoisia järjestelmiä, joita varten 
säädettiin vuonna 1983 puitelaki (laki 
maataloustuotannon ohjaamisesta ja ta-
sapainottamisesta), jonka perusteella hal-
litus voi vuosittain päättää erilaisista toi-
menpiteistä tuotannon rajoittamiseksi. 
Käytetyt toimenpiteet ovat muotoutuneet 
vuosien kuluessa. Niitä ovat 

maataloustuotannon 
kotieläintalouden 
maidontuotannon 
sikatalouden ja 
kananmunantuotannon 
vähentämissopimukset 

sekä 
kesannoimissopimukset 
naudanlihan tuotantosopimukset 
herneen tuotantosopimukset ja 
metsittäminen 

Vuonna 1987 tehtiin uusia maatalous-
tuotannon vähentämissopimuksia, ka- 
nanmunantuotannon 	vähentämissopi- 
muksia, kesannoirnissopimuksia, herneen 

tuotantosopimuksia ja tehostettiin met-
sittämistä. Lisäksi oli voimassa aikaisem-
min tehtyjä koko maataloustuotantoa tai 
vain kotieläintaloutta koskevia vähentä-
missopimuksia. 

Sen lisäksi oli edelleen voimassa laki 
pellonvarauksesta 

ja laki 
tuotantoyksiköiden perustamisen lu-
vanvaraisuudesta. 

Ylituotannon viennin rahoittamiseksi 
perittävillä 	vientikustannusmaksuilla 
sekä lannoite- ja rehuveroilla on markki-
nointivastuun kattamisen lisäksi myös 
tuotantoa rajoittava vaikutus. 

Tuotannonrajoittamiseen 	pyritään 
myös luvusssa 8 mainitulla pellonraivaus-
maksulla, joka lopettanee pellonraivauk-
sen lähes kokonaan. Eräänä keinona ra-
joittaa tuotantoa voidaan vielä mainita 
eläkeläisiä koskevat toimenpiteet. Eläk-
keelle siirtymistä on pyritty nopeutta-
maan parantamalla eläkkeitä sekä poista-
malla eläkeläisiltä pinta-alalisät ja mai-
don lisähinta vuoden 1988 alusta. 

Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu 
näitä toimenpiteitä. 

10.1. Tuotannon rajoitus 
Maataloustuotannon vähentämissopi-
muksia on tehty vuodesta 1977 alkaen. 
Uusia sopimuksia tehtiin vuonna 1987 
noin 720. Ne olivat kahdenlaisia. Iäkkäi-
den viljelijöiden kanssa tehtiin viisivuoti-
sia sopimuksia (510 sopimusta), joissa 
maataloustuotannosta luovutaan koko-
naan. Alle 55-vuotiaiden viljelijöiden 
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kanssa tehtiin 10-vuotisia sopimuksia, 
joissa tavoitteena on tilan suuntautumi- 
nen metsätalouteen (200 sopimusta). Täs-
säkin tapauksessa viljelijän oli luovutta-
va kaikesta maataloustuotannosta koko 
sopimus kaudeksi . 

Yhteensä näiden molempien sopimus-
ten perusteella oli vuonna 1987 pois tuo- 
tannosta peltoa noin 32 000 ha ja noin 
18 000 lehmää, joiden tuotanto olisi vuo-
sitasolla noin 85 milj. litraa maitoa. Kai-
kissa sopimuksissa korvaus on 20-35 % 
viljelijän aikaisemmista tuloista. 

Metsätalouteen suuntautuva tila saa 
viisi vuotta tuloihin sidottua korvausta ja 
toiset viisi vuotta vain ns. peruskorvaus-
ta, joka on 7 000 mk vuodessa. Metsäta-
loustilalla tuli sopimusta solmittaessa ol-
la vähintään 150 kiintokuutiometrin 
puuntuotos vuodessa. Näiden tilojen pel-
tojen metsitystä tuettiin maksamalla met-
sityspalkkio kaksinkertaisena. Aikaisem-
piin metsittämissopimuksiin verrattuna 
palkkio oli 10-15-kertainen hehtaarilta 
(8 400-12 300 mk/ha) alueesta riip-
puen. Tätä tuotannonmuutosta haki vuo-
den loppuun mennessä noin 200 tilaa. 

Pellon metsityksen toivotaan yleensä-
kin lisääntyvän. Sitä varten metsityksen 
ehtoja parannettiin korottamalla palkki-
otasoa tuntuvasti. Peltoa metsitettiin vii-
me vuonna 2 400 ha, josta metsätilalli-
siksi siirtyvien osuus oli noin 8 07o. 

Kotieläintalouden vähentämissopimus 
on rajoitetumpi kuin yllä mainittu koko 
tuotantoa koskeva sopimus. Se oli käy-
tössä vuonna 1984. Järjestelmään liitty-
misen ehtona oli luopuminen kaikista 
ylituotantoa aiheuttavista kotieläimistä 
viideksi vuodeksi. Korvaus oli 20-35 % 
aikaisemmista tuloista. Vuonna 1984 näi-
tä sopimuksia tehtiin 1 380 kpl. Vuosina 
1980-1982 tehtiin samantapaisia sopi-
muksia, joista viimeisimmät päättyivät 
vuonna 1987. Näiden molempien tuotan-
toa rajoittava vaikutus oli vuonna 1987 
noin 3 milj. kg  sianlihaa, 1.3 milj. kg  
kananmunia ja 50 milj, litraa maitoa. 

Maidontuotannon 	vähentämissopi- 
muksia tehtiin viimeksi vuonna 1984. 
Sopimuksen ehtona oli, että tuotantoa 
vähennettiin ainakin 15 % (tai 5 000 lit-
raa) vuodessa. Sopimus tehtiin 3 vuodek-
si ja korvaus oli 75-90 penniä litralta. 

Viimeiset sopimukset päättyivät vuonna 
1987. Näitä sopimuksia tullaan jälleen 
tekemään vuonna 1988. 

Sikatalouden vähentämissopimuksia 
tehtiin vuonna 1983 suurten, markkinoi-
mismaksua maksaneiden sikaloiden ja 
porsaantuottajien kanssa. Korvaus oli 
suhteessa aikaisempiin tuloihin. Sopi-
musten piiriin tuli noin 7.6 milj, kiloa 
sianlihaa. Sopimukset olivat nelivuotisia 
ja ne päättyivät vuoden 1987 syksyllä. 

Kananmunantuotannon vähentämisso-
pimuksiin, jotka tehtiin vuonna 1984, 
kuului vuonna 1987 noin 300 000 kanaa. 
Niiden tuotantovaikutus oli vuositasolla 
vajaa 5 milj. kg. Sopimukset tehtiin nel-
jäksi vuodeksi ja viljelijän oli keskeytet-
tävä tuotanto kokonaan. Ne päättyvät 
vuonna 1988. 

Vuonna 1987 tehtiin 5-vuotisia kanan-
munantuotannon vähentämissopimuksia. 
Korvaus oli 70 mk/kana 1 000 kanaan 
saakka ja sen jälkeen 60 mk/kana. Jos 
sopimuksentekijä sitoutui luopumaan 
tuotanto-oikeudestaan lopullisesti, kor-
vaus oli 30 mk/kana korkeampi. Näin 
valtio osti tuotantokiintiöitä viljelijöiltä. 
Loppuvuodesta sopimuksia tehtiin myös 
suurten kanaloiden kanssa, joiden oli 
poistettava tuotannosta vähintään 1 000 
kanaa. Vuoden 1987 sopimusten piiriin 
tuli noin 6 milj. kiloa kananmunia. 

Kotieläintalouden vähentämissopimuk-
set mukaan lukien kananmunantuotan-
non rajoitustoimien arvioidaan alentavan 
tuotantoa noin 12 milj, kg vuositasolla. 

Kananmunantuotantoa on pyritty su-
pistamaan myös rajoittamalla haudonto-
ja. Sitä varten on annettu yleismääräyk-
siä haudottavien kananpoikasten määräs-
tä. Vuoden 1987 haudonnat saivat olla 
edellisvuoden tasolla. Hautomojen laa-
jentaminen ja perustaminen on ollut vii-
me vuosina kiellettyä. 

Kesannointi oli jälleen mahdollista 
vuonna 1987. Kesannoitavan alan tuli 
olla vähintään neljännes (ja ainakin 4 ha) 
tilan peltoalasta ja sopimus tehtiin yh-
deksi vuodeksi. Korvaus oli 1 400-2 050 
mk hehtaarilta alueesta riippuen, jos ke-
sannoitu alue oli yli 75 % koko tilan 
pinta-alasta ja 200-300 mk/ha alempi 
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määrin koko vuonna). 

muksia 

Pellonvaraus- 
järjestelmä 2 500 
Tuotannon 
supistaminen 3 600 
Maitobonusl  2 500 
Kotieläintuotannon rajoi-
tus 2 500 
Sikabonusl' 2  250 
Naudanlihan tuo-
tantosopimukset 650 
Kananmunien tuot. 
rajoitus 1 200 
Herneen tuotanto-
sopimukset 79 
Kesannointi 9 025 

Vastaava tuotanto 

68.6 

viljaa 	maitoa 	munia 	lihaa 
milj . kg 	milj .1 	milj .kg 	milj.kg  
280 
	

195 
	

13 
	

10 

1000 ha 	1000 kpl 1000 kpl 1000 kpl 

11.6 

32.0 	18.0 
12.0 

9.5 

(5.4)3  

	

31.0 	7.5 

	

94.0 	30.0 
20.0 

740.0 

muussa tapauksessa. Sopimusten piiriin 
tuli vuonna 1987 peltoa noin 68 600 heh-
taarin verran. Koko kesantoala oli vuo-
den 1987 kesällä 118 100 ha. 

2.5 
peltoala 

viljelyala 

II/111 	1111 	I 
	, I .,. .1.. . 11 

1965 	1970 	1975 
	

1980 	1985 	1990 

Kuvio 9. Pelto- ja viljelyala vuosina 
1960-87. 

Pellonvarausjärjestelmä ("peltojen pa-
ketointi") aloitetiin vuonna 1969. Enim-
millään peltoa oli pois tuotannosta 
205 000 ha vuonna 1973. Viime vuoden 
kesäkuussa oli järjestelmän piirissä pel-
toa enää 11 600 ha. Korvaus oli suurim-
millaan 380 mk/ha, mitä se on ollut 
vuodesta 1981 alkaen. Jäljellä oleva pel-
toala ei oletettavasti kelpaa tuotanto-
käyttöön. Viime vuosina on nimittäin 
muu viljelemätön peltoala lisääntynyt 
huomattavasti, ja tämä pelto on luulta-
vasti tullut purkautuneista sopimuksista. 
Järjestelmä päättyy lopullisesti vuonna 
1989. 

Tuotantoyksiköiden perustamisen lu-
vanvaraisuutta jatkettiin myös vuonna 
1987. Yli 200 sikapaikan, yli 1 000 kanan 
kanalan, yli 30 000 linnun broilerikana-
lan ja yli 60 naudan navetan perustami-
seen tarvitaan maatilahallituksen lupa. 
Paikallisviranomaisen (maatalouspiirin) 

milj. hehtaaria 
3 	  

2 
1960 

Taulukko 18. Yhteenveto tuotannonrajoitustoimien vaikutuksista vuonna 1987 (keski- 

'Sopimukset päättyivät vuoden loppuun mennessä. 
2Lisäksi yhteensä 8 000 emakkoa. 
3Lisliksi noin 4 900 emolehmää, jotka tuottavat vuosittain noin I milj, kg naudanlihaa. 
Lähde: Maatilahallitus 
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lupa tarvitaan 25 paikan sikalan, 100 
kanan tai teuraskananpojan (tai muun 
teuraaksi kasvatettavan siipikarj aeläi-
men) kanalan ja 30 naudan navetan pe-
rustamiseen. Luvan myöntämisen edelly-
tyksenä oli lisäksi vuonna 1987, että 
maatilahallituksen myöntämien lupien eli 
suurempien yritysten osalta vaadittiin 3/ 
4 rehuomavaraisuus ja pienempien yri-
tysten osalta 2/3 rehuomavaraisuus sekä 
broilerikanaloilta 1/5 rehuomavaraisuus. 
Maitokiintiöiden takia maidontuotannos-
sa ei ole näitä rajoituksia, koska ko. laki 
säätelee erikseen maidontuotantoa. 

Lupia myönnettiin vuonna 1987 hyvin 
rajoitetusti. Sikaloiden perustamis- ja 
laajentamislupia myönnettiin 30 000 si-
kapaikan lisäykselle. Lupia myönnettiin 
nuorille viljelijöille tilan omistajan vaih-
tuessa ja tuotantosuuntaa vaihtaneille ti-
loille. Kanaloita voitiin perustaa tai laa-
jentaa vain poikkeustapauksissa ja nau-
takarj ayrityksiäkin vain eräillä alueilla 
maan pohjois- ja itäosissa. Luvan saami-
sen ehtona oli omistajan vaihdos, ja 
tuotanto sai jatkua enintään entisessä 
laajuudessa. 

Tuotannonrajoitustoimia on siis mitta-
va joukko. Kuten taulukosta 18 käy ilmi, 
ne ovat tuottaneet myös tulosta. Niihin 
oli käytettävissä vuonna 1987 412 milj. 
mk. 

Maatalouden ylituotantotilannetta ryh-
dyttiin jo vuoden 1986 elokuussa hoita- 
maan myös eläkejärjestelyin. Luopumis- 
eläkejärjestelmää uudistettiin siten, että 
viljelijä saattoi sitoutua pitämään pellot 
viljelemättöminä kuuden vuoden ajan. 
Aiemmin ko. eläkkeen saanti edellytti 
peltojen myymistä tai metsittämistä. Jär-
jestelmän piiriin tuli vuoden 1987 lop-
puun mennessä noin 50 000 ha peltoa. 

10.2. Maidon 
kaksihintajärjestelmä 

Maidon kaksihintajärjestelmä tuli voi-
maan vuoden 1985 alussa. Kullekin tilalle 
asetettiin kiintiö, jonka suuruus määräy-
tyi vuosien 1981/82 ja 1982/83 meijeri-
maidon tuotantomäärien mukaan (niistä 
suurimman mukaan). Kukin vuoden 
1985 alussa maitoa tuottanut tila voi 

kuitenkin tuottaa vapaasti 30 000 litraan 
saakka vuodessa. Kiintiöitä ei voida os-
taa eikä myydä. 

Kiintiöt jäivät joissain tapauksissa 
liian pieniksi. Tilan laajennusta ei oltu 
ehditty saattaa loppuun tai tuotanto oli 
muutoin normaalia alempi. Järjestelmän 
alussa oli mahdollisuus hakea muutosta 
kiintiöihin, mutta kovin suuria muutok-
sia ei sallittu. Pahimpien kohtuutto-
muuksien korjaamiseksi lisäkiintiöitä 
myönnettiin 55 milj. litraa vuonna 1985, 
25 milj. litraa vuonna 1986 ja 1 milj. 
litraa vuonna 1987. 

Ensimmäisenä vuonna ylitti noin 7 400 
tilaa kiintiönsä, jolloin yli menevältä 
osalta viljelijä joutui maksamaan kiinti-
ömaksua, jonka suuruus oli 1.60 mk/lit-
ra. Ylityksiä tapahtui hieman vähemmän 
vuonna 1986 eli noin 7 100 tilalla, sillä 
viljelijät osasivat paremmin suunnitella 
tuotantonsa. Vuoden 1987 osalta ei ole 
vielä arvioita kiintiönsä ylittäneiden tilo-
jen lukumäärästä. Se lienee kuitenkin 
varsin pieni kadon takia. Jonkinasteinen 
ylitys on tietenkin aina todennäköinen. 

Kiintiömaksun suuruus oli 2.00 mk/lit-
ra vuonna 1986, mutta se nousi 2.05 
mk:aan litralta vuoden 1987 alusta. Kun 
keskimääräinen tuottajahinta oli noin 
2.73 mk/1, jäi viljelijälle siis vain 68 
penniä ylituotetusta maitolitrasta. 

Meijeriin tullut maitomäärä väheni 112 
milj. litraa vuonna 1987. Tämä oli kui-
tenkin ennen muuta kadon seurausta. 
Toistaiseksi on vaikeaa tehdä lopullisia 
arvioita siitä, missä määrin kiintiöjärjes-
telmä on vaikuttanut maidontuotantoon. 
Sehän on tietenkin estänyt lisäämästä 
tuotantoa joillakin tiloilla, ja kun toiset 
ovat ilmeisesti joutuneet vähentämään 
tuotantoaan, on lopputuloksena ollut 
tuotannon lasku. 

Vuoden 1988 alusta tuli käytäntöön 
meljerikohtainen kiintiöinti. Meijeri jou-
tuu maksamaan kiintiömaksua 50 p/1 
siltä osalta maitoa, jolla meijeriin tullut 
maitomäärä ylittää vuoden 1986 maito-
määrän. Tarkoituksena on välttää vapaa-
kiintiöiden (joita  on alle 30 000 litraa 
tuottavilla tiloilla) hyväksikäyttö sekä 
yleensä meijereiden pyrkimykset maidon-
tuotannon lisäämiseen liiketaloudellisista 
syistä. 
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10.3. Kananmunantuotannon 	10.4. Vientikustannusmaksut 
kaksihintajärjestelmä 

Vuoden 1986 alusta tuli voimaan kanan-
munantuotannon kiintiöjärjestelmä. Kul-
lekin kananmunantuottaj alle määrättiin 
tuotantokiintiö, joksi tuli suurin vuosien 
1982, 1983 tai 1984 myyntimäärästä. Eri-
tyisistä syistä kiintiölle saattoi saada 
muutoksen. 

Tuotannon säätely perustuu järjestel-
mässä lisähintaan, jota maksetaan tuo-
tannosta riippuen seuraavasti: 

Oulun ja Lapin 
läänissä 

Lisähinta mk/kg 

1.4.86 	1.3.87 
0-10 000 kg 2.60 2.65 
yli 10 000 kg 1.50 1.55 
Muualla maassa 
0-10 000 kg 2.30 2.35 
yli 10 000 kg 1.50 1.55 

Jotta lisähinta ei merkitsisi tuottaja-
hinnan nousua, tavoitehintaa alennettiin 
vuoden 1986 alussa 1.50 mk/kg. Kiintiön 
ylittävältä osalta voi nyt saada vain ta-
voitehinnan. Mikäli kiintiö on alle 10 000 
kg, kananmunan tuottaja saa täyden lisä-
hinnan koko kiintiön osalta. Jos sen 
sijaan kiintiö on yli 10 000 kg, lisähintaa 
saa vain 90 Wo:iin saakka yli 10 000 kg 
ylimenevältä osalta ja sen jälkeen vain 
alennetun tavoitehinnan. Hintaporras-
tuksen katsotaan olevan niin suuren, et-
tei viljelijöiden kannata ylittää tuotanto-
kiintiötään. 

Kaksihintajärjestelmä toimiikin toivo-
tulla tavalla: tuotanto aleni vuonna 1986 
noin 3 milj, kg ja vuonna 1987 myös 
noin 3 milj. kg, ja tämän kehityksen 
arvioidaan jatkuvan edelleen vuonna 
1988. Tuotannosta luopuminen, kuten 
kiintiöiden osto ja muut tuotannon vä-
hennyssopimukset ovat tietenkin myötä-
vaikuttaneet tähän tulokseen. Koska ku-
lutus on kasvanut samanaikaisesti, on 
vienti vähentynyt huomattavasti kahden 
vuoden aikana. Vientikaton ylitys on en-
nusteen mukaan vuonna 1988 vain 5-6 
milj. kg. Markkinatilanne on siis oleelli-
sesti tasapainottunut. 

Maatalouden tuotanto- ja vientikattojen 
ylitykset alenivat tuntuvasti vuonna 1987 
ja niinpä maatalouden osuus ylituotan-
non vientikustannuksista (-subventioista) 
oli arvion mukaan 298 milj. mk. Tämän 
kattamiseksi maataloudelta kannettiin 
vientikustannusmaksuja seuraavasti: 

Maito: 0.5 p/1 
Sianliha: 1 p/kg 
Lannoitevero: 19 p/kg 1.1.-30.6.87 ja 3 
p/kg 1.7.87— 
Rehuseosvero: 7.5 p/kg 

Vuoden 1986 alusta tuli voimaan val-
kuaisrehuvero. Sen mukaan raakavalku-
aisesta kannetaan veroa 1.50 mk/kg, ei 
kuitenkaan viljan valkuaisesta. Kunkin 
rehun lopullinen vero määräytyy valku-
aissisällön mukaan. Tähän menettelyyn 
päädyttiin sen tähden, että valkuaisen 
hinta oli suhteellisen edullinen muihin 
rehun komponentteihin verrattuna ja 
johti siten ilmeisesti liialliseen valkuaisen 
käyttöön. 

Vientikustannusmaksuja arvioitiin ker-
tyneen vuosina 1986 ja 1987 seuraavasti: 

986 	198.  
milj. mk 

 I 

Maito 100.5 14 
Kiintiömaksu 30.3 25 
Sianliha 5.2 2 
Lannoitevero 262.5 135 
Rehuseosvero 107.7 77 
Valkuaisvero 91.9 57 
öljyväkirehuvero 10.8 0 
Lisätyt markki-
noimismaksut 30.1 15 

teen 

Siirtymä edell. 
vuodelta 3.8 41 
Maatalouden osuus 601.7 298 

Siirtyy seur. 
vuodelle 41.1 67 
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Maataloudelta perittiin 41.1 milj. mk  
liikaa markkinoimismaksuja vuonna 
1986. Se hyvitettiin maataloudelle vuon-
na 1987, jolloin puolestaan jälleen perit-
tiin arvion mukaan liikaa 67 milj. mk, 
mikä hyvitetään vuonna 1988. Tuotanto-
ja vientikattojen ylitykset jäävät vähäi-
siksi vuonna 1988. Maataloudelta tarvit-
see kantaa markkinoimismaksuja noin 
100 milj. mk. 

10.5. Tuotannon tukeminen 

Tuotantopolitiikka on maassamme pää-
asiassa tuotannonrajoittamista. On ole-
massa kuitenkin eräitä toimia, jotka täh-
täävät tuotannon lisäämiseen. Tärkein 
niistä on naudanlihan tuotantotuki, jon-
ka avulla pyritään nostamaan teuraspai-
noja. Tämä katsottiin tarpeelliseksi 1970-
luvun puolivälissä, jotta kotimaista nau-
danlihaa olisi riittävästi. Maidontuotan-
non alentuessa vähenevät myös teurase-
läimet, joten odotettavissa on, että nau-
danlihantuotanto tulee myös lopulta ale-
nemaan. Ainoastaan teuraspainoja nos-
tamalla voidaan tuotantoa lisätä tai tuo-
tannon alenemista hidastaa. 
Tuotantotuki toteutetaan siten, että nau-
danlihalle maksetaan lisähintaa teuras-
painon ylittäessä annetut rajat. Yli 160 
kilon teuraille (yli 130 kilon hiehoille) 
maksetaan lisähintaa liitetaulukon 7 ala-
viitteen mukaan. 

Varsinaista pihvikarjan pitoa tuetaan 
maksamalla ns. emolehmäpalkkiota. Sen 
suuruus oli 900 mk/lehmä vuonna 1987. 
Järjestelmän piirissä oli noin 5 400 leh-
mää vuonna 1987. Uusia sopimuksia teh-
tiin vuonna 1987 noin 660 kpl. 

Lampaanlihalle maksetaan myös yli-
määräistä tuotantopalkkiota. Suoranais-
ta viljan tuotantotukea ei ole olemassa. 
Rukiin ja rehuviljan tuotantoa tuetaan 
kuitenkin erityisellä tukialueilla. Rukiin 
tuotantopalkkio oli 25 p/kg ja rehuviljan 
tuotantopalkkio 210 mk/ha. 

Herneen tuotantosopimus oli vuoden 
1987 uusi tuotantotuki. Viljelijä sai 35 
p/kg palkkiota, kun hän myi siemenkel-
poisen hernesatonsa kauppaan. Viljely-
alan oli oltava vähintään 2 ha. 

11. Hintapoliittinen tuki 
Maatalouden kokonaistuotosta on noin 2 
mrd, mk hintapoliittista tukea, joka 
maksetaan valtion budjetista ja josta si- 
ten muodostuu kuluttajasubventio. Ky-
seinen erä on mukana aina maatalous- 
tuloneuvotteluissa, joissa se on vähitellen 
muotoutunut ja kasvanut. Hintojen ko-
rotuksesta on nimittäin osa siirretty ta-
voitehintatuotteisiin ja osa hintapoliitti- 
seen tukeen. Tällä tuella tasoitetaan maa-
talouden sisäisiä tuloeroja, mutta se toi- 
mi myös inflaation hidastamiskeinona 
1970-luvun puolivälissä, jolloin osa mai-
don hinnan korotuksesta siirrettiin ns. 
maidon lisähintana budjetin kautta mak-
settavaksi. Sinne se on myös jäänyt pysy-
västi. 

Hintapoliittisen tuen tärkeimmät erät 
ovat alueittain ja tilakoon mukaan mak- 
settava tuki sekä maidon ja lihan lisähin- 
ta. Viimeisimmässä maataloustuloratkai-
suissa hintapoliittiseen tukeen varattiin 
yhteensä 2 046.1 milj. mk, josta aluetu-
kea oli 584.8 milj. mk, pinta-alalisiä 
583.8 milj. mk, maidon, lihan ja kanan-
munien lisähintaa 877.5 rpilj, mk ja sato-
vahinkokorvauksia 33.0 milj. mk. 

Viljelmäkoon mukaista tukea (ns. 
pinta-alalisää) maksetaan koko maassa 
viljelijöille, joiden tulot jäävät alle mini- 
mirajan. Tuki on lisäksi sidottu tilan 
pinta-alaan ja kotieläinten määrään eli 
ns. jakoyksikköihin (1 hehtaari on yksi 
jakoyksikkö, samoin 1 lypsylehmä, liho-
tussika 0.2 jakoyksikköä, jne.). Suurim-
millaan tuki on 7-8 hehtaarin tiloilla. 
Pinta-alalisän suuruus oli 632 mk jako-
yksiköltä vuonna 1987 sen oltua edellis- 
vuonna 584 mk. Pohjois-Suomessa sitä 
maksetaan korotettuna aina 50 07o:iin 
saakka. 

Pinta-alalisä on tarkoitus poistaa as-
teittain eläkeläisiltä. Vuonna 1987 pinta-
alalisää alennettiin 50 olo, jos saaja oli yli 
65-vuotias. Koska pinta-alalisiin käytet-
tävä rahasumma jaetaan saajien kesken, 
korvaus jakoyksikköä kohti kasvaa saa-
jien lukumäärän vähetessä. 

Aluetukea maksetaan maidon ja lihan 
tuottajille tuotantoavustuksena tuoteyk-
sikköä kohti. Tätä varten maa on jaettu 
kaikkiaan 8 alueeseen, joille kullekin on 
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erikseen määrätty maidon ja lihan tuo-
tantoavustus. Aluetuella on huomattava 
merkitys Pohjois-Suomen viljelijöille, sil-
lä esim, maidon aluetuki on Oulunläänis-
sä 15.0-29.0 p/1. Aivan maan pohjoi-
simmissa osissa maidon aluetuki oli 63 
1)/1, sianlihan tuki 75 p/kg ja naudanli-
han tuki 8.70 mk/kg. Tällä tuella on 
pystytty tasoittamaan tuloeroja hyvin 
paljon. Arvioiden mukaan tuotantotuki 
on 3/4 maataloustulosta maan pohjoiso-
sissa. 

Kotieläinten lukumäärän perusteella 
maksetaan avustusta (yhdistetty "häntä-
raha" ja ostorehun hinnanalennuskor-
vaus) maan pohjoisosassa ja saaristossa. 
Avustusta maksetaan alueittain porras-
tettuna 115-1 110 mk kotieläinyksikköä 
kohti. Avustus on kaksinkertainen tuki-
alueen eteläisimmissä osissa viiden en-
simmäisen lypsylehmän osalta ja kolmin-
kertainen maan pohjoisosissa kuuden en-
simmäisen lypsylehmän osalta. 

Maidon lisähintaa ruvettiin maksa-
maan vuonna 1974 inflaation hidastami-
seksi. Aluksi se oli tasasuuruinen, mutta 
myöhemmin sitä on porrastettu maito-
määrän mukaan (ks. liitetaulukko 7), 
joten siitä on tullut maatalouden sisäinen 
tulonjakoväline. Yli 65-vuotiaat eivät saa 
enää hintalisää vuonna 1988. Eläkeläis-
ten toivotaan yleensä luopuvan maata-
loudesta. Tällöin voi osa pelloista jäädä 
pois viljelyksestä, mikä vähentää ylituo-
tantoa. Kuten edellä on mainittu, yli 
65-vuotiaat eivät myöskään tule saamaan 
pinta-alalisää vuonna 1988. Nämä kaksi 
mainittua seikkaa lisäävät ilmeisesti ha-
lukkuutta siirtyä eläkkeelle, mitä toisaal-
ta tukee luopumiseläkejärjestelmien pa-
rantuminen. 

12. Investointituki 
Valtio tukee maatalouden investointeja 
antamalla halpakorkoisia lainoja ja suo-
ranaisia avustuksia maatilatalouden ke-
hittämisrahaston kautta. Niitä on myön-
netty ennen muuta kehitysalueille. 

Kehittämisrahastoon siirrettiin vuoden 
1987 aikana yhteensä 435 milj. mk. Kor-
kotuloj a ja lainojen lyhennyksiä arvioi- 

tiin tulleen vuoden aikana 585 milj. mk, 
joten käytettävissä oli yhteensä 1 020 
milj. mk. Tästä käytettiin maatilalainoi-
hin 727 milj, mk, maanostoihin 168 milj. 
mk  ja loput mm. avustuksiin ja palkkioi-
hin viljelijöille, poro- ja luontaistalouden 
harjoittajille sekä maaseutuelinkeinolain 
mukaisiin lainoihin. 

Sen lisäksi budjetissa oli varattu 131.5 
milj. mk  käytettäväksi maatilalain mu-
kaisten lainojen korkotukeen, minkä 
avulla voitiin alentaa yksityiseltä pankki-
laitoksilta saatujen lainojen korkoja sa-
malle tasolle kehittämisrahaston korko-
tason kanssa. Näitä korkotukilainoja 
myönnettiin noin 694 milj. mk. Kehittä-
misrahaston lainat ovat menneet pää-
asiassa kehitysalueille, joten maan etelä-
osissa on jouduttu turvautumaan korko-
tukilainoihin tai tavallisiin korkeakorkoi-
suin lainoihin. 

Investointitukij ärjestelmään kuuluvat 
myös ns. starttirahat. Nuoret, alle 35-
vuotiaat viljelijät voivat saada valtion 
apua ryhtyessään viljelemään hankki-
maansa maatilaa. Avustuksen määrä on 
ollut enintään 50 000 mk ja sitä on voi-
nut käyttää mm. koneiden ja laitteiden 
tai esim. lannoitteiden ostoon. Tämän 
avustuksen avulla pyritään vähentämään 
nuorten viljelijöiden velkaantumista, jo-
ka voi helposti johtaa taloudellisiin vai-
keuksiin juuri uuden tilan perustamisen 
alkuaikoina. Starttirahoja oli käytettävis-
sä yhteensä 162 milj. mk. Arvion mu-
kaan 3 200 viljelijää sai tätä avustusta 
vuonna 1987. Rästiä jäi vuodelle 1988 
noin 65 milj, mk:n edestä. Vuoden 1988 
budjetissa on starttirahoja varten käytet-
tävissä 135 milj. mk. 

Maatalouden investointituki on osit-
tain ristiriidassa tuotannonrajoittamisen 
kanssa. Uutta tuotantokapasiteettia ei 
tarvita. Maaseudulla ei ole kuitenkaan 
riittävästi työpaikkoja maataloudesta 
luopuville. Sen tähden on ryhdytty tuke-
maan pääasiassa maatalouden yhteyteen 
perustettavaa, viljelijöiden harjoittamaa 
yritystoimintaa. Myös kalastajat tai tur-
kistarhaajat ovat voineet saada tätä tu-
kea. Toiminnan on tapahduttava haja-
asutusalueella. 

Tähän maaseudun pienimuotoisen 
elinkeino toiminnan tukemiseen oli vuon- 
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na 1987 varattuna avustuksina yhteensä 
70 milj, mk, jonka maksattaminen ja- 
kaantuu usean vuoden ajalle. Sen lisäksi 
oli käytettävissä tähän tukimuotoon ke-
hittämisrahaston lainoja 25 milj. mk:n ja 
korkotukilainoja 20 milj. mk:n edestä. 

Avustusta saavaa yritystä on hoidetta-
va joko oman perheen voimin tai siihen 
voi palkata yrittäjän lisäksi enintään 2-
3 vuosityöpaikkaa vastaavasti ulkopuo-
lista työvoimaa. Tukimuoto on saanut 
hyvän vastaanoton ja käytettävissä ole-
vat määrärahat ovat olleet liian pienet. 
Noin kolmannes perustetuista yrityksistä 
on ollut työliikkeitä. Osa on ollut tyypil-
lisiä maatalouden sivuelinkeinoja kuten 
taimitarhoja, puutarhoja, turkistarhoj a 
jne. Vuoden loppuun mennessä tuli noin 
2 250 hakemusta. Näistä lienee tukemis-
kelpoisia runsaat 1 500. Tuettua hanket-
ta kohti syntyy keskimäärin yksi uusi 
työpaikka. 

Vuonna 1987 annettiin rahoitustukea 
noin 1 200 hankkeelle. Kielteisen päätök-
sen sai noin 500 hakijaa. 

Vuoden 1988 varsinainen tulo- ja me-
noarvio antaa mahdollisuuden myöntää 
uusia avustuksia 70 milj. markan, lainoja 
kehittämisrahaston varoista 55 milj. mar-
kan ja korkotukilainoja 25 milj. markan 
määrään saakka. 

13. Sosiaalipolitiikkaa 
Viljelijöiden sosiaaliturvaa on parannettu 
jossain määrin viime vuosina, joskin vie-
lä on varmaankin tehtävää. Tärkeimpiä 
asioita ovat eläketurva, sairaus- ja tapa-
turmakorvaukset, vuosiloma ja sijaisapu. 

Maatalousyrittäjien työeläke (MYEL) 
on lakisääteinen ja verrattavissa muiden 
sektoreiden työeläkkeisiin. Viljelijä mak-
saa vakuutusmaksua MYEL-työtulonsa 
perusteella, joka muodostuu pääasiassa 
tilan pinta-alan mukaan. MYEL-vakuu-
tetuilla on oikeus mm. vanhuus-, varhen-
nettuun vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttö-
myys-, työttömyys- sekä yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen. Eläkkeen suuruus 
määräytyy viljelijän maksamien vakuu-
tusmaksujen perusteella. Valtio osallis-
tuu viljelijöiden eläkkeiden rahoitukseen. 

Koska vakuutettujen lukumäärä on vä-
hentynyt ja eläkkeitä saavien määrä on 
kasvanut, valtion osuus MYEL-eläkeme-
noista on nykyisin noin 80 prosenttia. 

Vuonna 1982 tuli voimaan maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslaki (Ma-
Ta). MaTa-vakuutus liitetään automaat-
tisesti MYEL-vakuutukseen. Vakuute-
tuilla on oikeus tapaturman ja ammatti-
tautien seurauksena kulukorvauksiin, 
päivärahaan ja eläkkeisiin. Lakisääteises-
ti vakuutetuilta peritään vakuutusmaksu. 
Vakuutusmaksu määrätään siten, että 
viljelijät maksavat puolet lisäturvan kus-
tannuksista. Viljelijöiden maksama 
osuus otetaan huomioon maataloustulo-
laskelmassa maatalouden kustannuksena 
(25.4 milj. mk  kevään 1987 tuloratkai-
sussa). Valtio rahoittaa toisen puolen 
lisäturvasta ja perusturvan rahoituksesta 
vastaa pääasiassa Kansaneläkelaitos. 

Kotieläintaloutta harjoittavat viljelijät 
voivat saada vuosilomaa 17 päivää. Lo-
mavuoden 1988/89 alusta vuosiloma pi-
tenee yhdellä päivällä vuoden 1986 maa-
taloustulosopimuksen mukaisesti. Kun-
nan velvollisuus on järjestää viljelijälle 
lomittaja loman ajaksi. Valtio hoitaa 
järjestelmän rahoituksen. Maatalous 
osallistuu kuitenkin kustannusten katta-
miseen siten, että osa kustannuksista ote-
taan huomioon maataloustulolaskelmas-
sa maatalouden saamana tulona. 

Viljelijä voi saada sijaisapua mm. sai-
rauden, tapaturman, kuntoutuksen, ase-
velvollisuuden tai synnytyksen takia. Äi-
tiysloman aikainen sijaisapu voi kestää 
155 päivää. Viljelijältä peritään sijaisa-
vusta maksu, joka määräytyy hänen tu-
lojensa perusteella. Maksut otetaan huo-
mioon maatalouden kustannuksena maa-
taloustulolaskelmassa (15.2 milj. mk  ke-
vään 1987 tuloratkaisussa). Valtio mak-
saa pääosan sijaisavun kustannuksista, 
mutta maataloudelta peritään näistä osa 
maataloustuloratkaisun yhteydessä. 

Karjataloustyö ei salli viikonlopun pi-
tämistä samalla tavalla kuin muissa am-
mateissa, joten työviikko on seitsenpäi-
väinen. Viikkovapaa-järjestelmä on tar-
koitettu vapauttamaan viljelijä jatkuvas-
ta työsidonnaisuudesta. Viljelijä voi saa-
da viikkovataata enintään 12 päivää 
vuodessa. Viikkovapaapäiviä voi pitää 
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joko erikseen tai yhdessä korkeintaan 
viisi päivää kuukaudessa. Viikkovapaa 
on viljelijälle maksullinen ja maksu mää-
räytyy hänen kotieläinmääränsä mukaan. 
Viljelijöiden maksut otetaan maatalous-
tulolaskelmassa huomioon maatalouden 
kustannuksena (10.1 milj. mk  kevään 
1987 tuloratkaisussa). Osa valtiolta tule-
vista rahoista luetaan puolestaan maata-
louden saamaksi tuloksi. Vain noin 15 
prosenttia viikkovapaaseen oikeutetuista 

viljelijöistä on käyttänyt palveluja hy-
väkseen. 

Viljelijöiden työterveyshuoltokokeilu 
aloitettiin vuonna 1980. Työterveyshuol-
to on ennalta ehkäisevää terveydenhuol-
toa ja siihen kuuluvat työpaikkaselvityk-
set ja terveystarkastukset. Viljelijä mak-
saa 40 prosenttia terveystarkastuksesta 
aiheutuvista kustannuksista ja Kansan-
eläkelaitos ja valtio vastaavat lopuista. 

34 



IV 
Yhteenveto 

Vakava kato kohtasi maatalouttamme 
kesällä 1987. Satotaso oli keskimäärin 
34 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Kevätvehnän ja rehuviljan hehtaarisato 
jäi 32-37 % alle vuoden 1986 satojen. 
Ainoastaan kuivaheinän sato oli tyydyt-
tävä, mutta sekin oli 8 % edellisvuoden 
satoa pienempi. Lisäksi viljan laatu oli 
kehno. Esimerkiksi vehnä meni lähes ko-
konaan rehuksi. 

Leipäviljaa joudutaan tuomaan run-
saasti ulkomailta. Normaalivuosina rehu-
viljan tuotanto on ylittänyt kotimaisen 
kysynnän, ja vienti on ollut välttämätön-
tä. Nyt jouduttaneen tuomaan hieman 
rehuviljaakin, vaikka varastoja puretaan 
mahdollisimman paljon. Viljan vientiin 
ei liene tarvetta kuluvana vuonnakaan, 
vaikka tulevan kesän sato olisikin nor-
maali. 

Kato oli seurausta koko vuoden sääte-
lcijöistä. Talvi oli hyvin kylmä ja maa 
routaantui syvältä. Kylvöt viivästyivät 
2-3 viikkoa kevään myöhäisyyden ja 
roudan hitaan sulamisen takia. Kesä oli 
normaalia viileämpi ja kasvukausi oli 
koko ajan 2-3 viikkoa myöhässä. Elo-
kuun hallat ja sateinen syksy turmelivat 
sadon. Vilja ei ehtinyt tuleentua ja kor-
juuolot olivat vaikeat. Noin 10 o/o vilja-
alasta (127 500 ha) jäi kokonaan korjaa-
matta. 

Lähes 75 000 viljelijää ilmoitti kärsi-
neensä satovahinkoja, jotka olivat yh-
teensä 3.3 mrd. mk. Todellisuudessa ka-
to oli vielä suurempi, sillä mainittuun 
lukuun eivät sisälly laatutappiot eivätkä 
vihannes- ja puutarhaviljelijöiden kärsi-
mät menetykset. Satovahinkolain mu-
kaan viljelijöiden omavastuuosuus on 
20 o/o, joten korvattava määrä olisi ollut 
1.88 mrd. mk. Valtion ja maataloustuot- 

tajain välisissä neuvotteluissa sovittiin 
korvattavaksi 1.54 mrd, mk, josta maa- 
talouden tuloksi sovittiin 310 milj. mk. 

Satovahingot lasketaan 5 vuoden kes-
kimääräisestä satotasosta. Jonkinastei- 
nen satovaihtelu on normaalia, joten pie- 
ni poikkeama keskiarvosta ei ole vielä 
satovahinkoa. Mutta joka tapauksessa 
maatalous kärsi huomattavan tappion, 
josta korvaukset peittävät varsin pienen 
osan. 

Kadon vaikutus kotieläintalouteen nä-
kyi varsinaisesti vain maidontuotannos- 
sa, joka aleni 4 olo. Vuoden alkupuolella 
tuotanto oli edellisvuoden tason yläpuo-
lella, mutta loppuvuodesta maitomäärät 
olivat jopa 10 % pienempiä kuin vuonna 
1986. Tosin näin päästiin vasta tuotanto-
tavoitteeseen, sillä meijeriin tulleen mai-
don määrä jäi alle tuotantokaton. 

Lihantuotantoon kadolla ei ollut kovin 
suurta vaikutusta. Lehmien teurastukset 
tosin lisääntyivät hieman, mutta naudan-
lihantuotanto jäi edellisvuoden tasolle. 
Sianlihantuotanto kasvoi 3 milj. kg. Sii-
pikarjanlihan tuotannossa tapahtui huo-
mattava nousu eli 4.5 milj. kg. Kanan-
munantuotantoa on vähennetty monin 
keinoin ja hyvin tuloksin. Tuotanto aleni 
jälleen 3 milj. kg, ja kun kulutus on 
lievästi kasvanut, on vienti vähentynyt 
huomattavasti. Vuonna 1988 kehitys jat-
kuu samanlaisena, ja tuotantokaton yli-
tys jäänee jo varsin pieneksi. Markkinati-
lanne on siis oleellisesti korjaantumassa. 
Kun viljan vientiä ei ole lainkaan vuoden 
1987 sadosta, naudanlihan tuotanto ai-
heuttaa nyt suurimman markkamääräi-
sen tuotantokaton ylityksen. 

Maatalouden osuus vientikustannus-
maksuista oli viime vuonna 298 milj. mk, 
kun se edellisenä vuonna oli vielä 602 
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milj. mk. Vuonna 1988 maataloudelta 
tarvitsee periä vientikustannusmaksuja 
ehkä vain 100 milj. mk. Maatalous saa 
tätä kautta hieman korvausta kadon ai-
heuttamista vahingoista. 

Tuotannon aleneminen on seurausta 
kadosta ja tehostuneista tuotannonrajoi-
tustoimista. Maidon ja kananmunien 
kaksihintajärjestelmät osaltaan alentavat 
vähitellen tuotantoa. Muilla vapaaehtoi-
silla toimilla on samanlainen vaikutus. 
Valtion menot lisääntyvät tosin samanai-
kaisesti. Pellonraivausta rajoittava laki 
tuli voimaan viime vuonna. Sitä ennen 
ehdittiin kuitenkin raivata peltoa noin 
46 600 ha, mikä tietenkin osaltaan pitää 
yllä ylituotantoa. Kesannointia on tehos-
tettu ja sillä toivotaan tulevaisuudessa 
voitavan vähentää tuotantoa. 

Maaseudulla ei ole hyviä vaihtoehtoja 
maataloudelle. Yritystoimintaa tulisi tu-
kea entistä enemmän. Tähän tähtää pie- 

nimuotoisen elinkeinoelämän tukeminen, 
joka on saanut hyvän vastaanoton. Vilje-
lijät ja eräät muut haja-asutusalueiden 
ammatinharjoittajat voivat saada valtion 
avustusta pieniin, tilan yhteydessä toimi-
viin yrityksiin. Uusia työpaikkoja on 
syntymässä noin 2 000 tähän mennessä 
tehtyjen hakemusten perusteella. 

Maataloudessa ei ollut inflaatiota juuri 
lainkaan viime vuoden aikana. Tuotanto-
panosten hintaindeksi nousi vain vajaan 
prosentin. Keväällä nostettiin tavoitehin-
toja 0.6 %, mutta syksyllä ei lainkaan. 
Tuotantopanosten hintoihin nähden ne 
säilyivät reaalisesti lähes ennallaan. Tulo-
kehitys oli kadon takia kuitenkin huono. 
Maataloustulo aleni ennakkoarvion mu-
kaan noin 21 %. Maaseudun rahavirtoi-
hin sillä on huomattava negatiivinen ta-
loudellinen vaikutus. Kadon arvioitiin 
alentaneen bruttokansantuotteen kasvua 
0.5 0/0:11a. 

Lähteitä: 

Maataloustilastolliset kuukausikatsaukset, Maatilahallitus 
Tilastokatsauksia, Tilastokeskus 
Tilastollinen vuosikirja 1985/86 
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tilastot 
Taloudellinen katsaus 1986, Valtiovarainministeriö 
Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitoksen tilastot 
Maatalous 2000. Komiteanmietintö 1987:24. 
Suomen säädöskokoelma 
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Liitetaulukot 
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Liitetaulukko 1. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantopa-
nosten hintaindeksi alaindekseineen. 

Tuottaja- 
hinta- 
indeksi 

Tuotantopanosten hintaindeksi 
Yhteensä 	Tarvike- 	Kone- ja 

hinta- 	kalustokust. 
indeksi 	indeksi 

Rakennus-
kustannus-
indeksi 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 103.7 107.9 103.6 109.2 109.2 
1972 115.0 116.9 107.6 120.2 123.6 
1973 129.4 135.6 122.2 133.4 155.5 
1974 150.2 167.9 154.6 162.7 201.4 
1975 188.2 205.9 188.4 208.3 230.2 
1976 213.6 238.4 255.3 231.2 255.4 
1977 229.4 273.6 267.3 258.1 281.4 
1978 242.5 285.4 273.8 282.2 294.9 
1979 257.2 304.3 282.8 308.7 325.6 
1980 288.2 341.7 318.0 341.2 372.1 
1981 324.5 394.0 384.9 374.6 400.8 
1982 370.0 427.5 423.2 404.0 424.2 
1983 394.8 464.2 461.3 445.7 454.3 
1984 419.6 501.7 504.0 474.1 479.2 
1985 448.4 527.0 531.4 495.9 499.6 
1986 456.5 518.6 506.4 517.7 517.1 
1987' 464 523 501 534 535 

Liitetaulukko 2. Eräitä lukuja maatalouden rakenteesta. 

Tilojen» 
määrä 
1000 kpl 

Tilojen»  
keski- 
koko, ha 

Maidonlähet- 
täjien luku- 
määrä 1000 kpl 

Maatalouden työvoima 
1000 henk. 	070 koko 

työvoimasta 

1970 190 404 19.0 
1971 175 374 17.6 
1972 274.4 9.31 163 339 16.0 
1973 265.9 9.54 151 304 14.0 
1974 258.2 9.79 140 303 13.6 
1975 248.7 10.05 128 277 12.5 
1976 242.7 10.26 119 244 11.3 
1977 237.7 10.43 112 223 10.6 
1978 232.8 10.60 104 208 10.0 
1979 229.3 10.78 98 200 9.4 
1980 224.7 10.96 91 2432  10.8 
1981 218.9 11.16 85 243 10.7 
1982 212.6 11.42 78 245 10.7 
1983 208.2 11.63 74 239 10.4 
1984 203.9 11.85 70 238 10.3 
1985 200.5 12.07 66 223 9.7 
1986 63 216 9.4 
1987e 58 

yli I pelto ha. 
Tiedonkeruumenetelmä uudistettu v. 1980, tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin lukuihin. 

38 



Liitetaulukko 3. Eläinten lukumäärä kesäkuun laskennan mukaan sekä lehmien keski-
tuotos. 

Lehmiä 
1000 kpl 

Keskituotos 
1/lehmä 

Sikoja 
1000 kpl 

Kanoja 
1000 kpl 

1970 889.1 3677 1002.4 4470.9 1971 849.3 3806 1129.3 5249.0 1972 836.5 3889 1045.7 5963.7 1973 823.6 3839 1139.3 5869.0 1974 818.5 3856 1048.9 5803.2 1975 773.2 3997 1036.1 5943.3 1976 763.1 4200 1053.9 6333.2 1977 751.6 4197 1143.3 6245.1 1978 742.0 4260 1244.7 6046.4 1979 730.1 4336 1288.7 6029.4 1980 719.5 4478 1410.2 6040.7 1981 700.8 4450 1467.1 5200.2 1982 689.2 4493 1475.3 5291.5 1983 663.1 4778 1440.7 5440.4 1984 659.5 4799 1381.8' 6025.3 1985 627.7 4812 1295.2' 5922.4 1986 606.8 4935 1322.7' 5532.1 1987 589.0 4920e  1341.9' 5341.6 
I)  Lukuun sisältyvät myös meijereiden siat. 

Liitetaulukko 4. Lannoitteiden myynti 
(kg/ha). 

1969-70 58.3 27.2 40.0 
1970-71 63.7 29.4 43.5 
1971-72 68.5 30.5 46.5 
1972-73 69.4 30.8 47.4 
1973-74 78.2 33.9 52.0 
1974-75 85.8 34.2 53.9 
1975-76 79.6 29.5 47.6 
1976-77 65.4 25.0 41.1 
1977-78 69.1 25.8 43.3 
1978-79 76.9 27.8 47.4 
1979-80 83.3 28.0 50.2 
1980-81 82.4 27.8 49.3 
1981-82 78.7 26.8 47.5 
1982-83 91.4 29.9 53.8 
1983-84 90.7 30.9 55.9 
1984-85 88.9 30.5 55.3 
1985-86 92.6 30.7 55.4 
1986-87 94.4 31.0 56.5 
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Liitetaulukko 5. Maatalouden 	kokonaislaskelma, 	kokonaistuotto 	käyvin 	hinnoin, 
milj.mk" - 

.• 1980 1981  117982 
rfie 

19834  1984 Wiliffiffinr-11.98 

Kasvinviljelytuotto 
Ruis 151.0 121.1 68.6 181.8 221.2 195.8 202.0 
Vehnä 308.9 346.2 551.2 891.7 919.4 999.9 1081.6 
Ohra 572.5 644.1 823.8 1334.4 1341.8 1446.7 1521.3 
Kaura 308.1 350.9 487.4 781.8 746.4 606.6 680.6 
Ruokaperuna 216.5 198.8 362.3 205.6 221.8 280.6 347.1 
Teollisuusperuna 101.8 107.1 118.6 185.1 221.1 207.8 215.9 
Siemenperuna - - - - - 8.1 8.9 
Sokerijuurikas 286.3 253.6 349.9 453.8 425.1 373.1 456.9 
Öljykasvit 166.7 182.1 259.8 355.7 295.5 326.3 451.1 
Herne 10.3 20.1 33.7 51.5 72.8 22.7 23.6 
Nurmikasvien siemenet 26.4 42.5 45.6 43.4 67.4 36.2 31.7 

YHTEENSÄ 148.5 2266.5 3100.9 4484.8 4532.5 4503.8 5020.1 

Puutarhatuotto 
Juurikasvit 50.4 34.2 68.7 65.3 50.7 63.6 73.9 
Vihannekset 297.9 363.7 414.6 386.8 351.6 516.0 525.1 
Marjat 71.0 142.1 166.5 153.0 126.4 119.2 125.9 
Hedelmät 40.3 46.9 29.7 50.6 41.8 23.5 44.9 

Kotieläintuotto 
Maito 5753.5 6140.3 6916.2 7640.6 8014.3 8010.5 8048.5 
Naudanliha 2007.8 2380.2 2586.4 2840.4 3204.2 3480.1 3529.3 
Pikkuvasikanliha 2.5 4.1 4.2 2.9 3.0 1.6 1.6 
Sianliha 1711.0 2057.9 2290.0 2424.1 2554.1 2787.7 2870.9 
Lampaanliha 19.6 23.9 28.4 31.3 34.3 42.6 38.5 
Hevosenliha 11.4 12.8 12.5 13.4 14.9 18.7 17.4 
Siipikarjanliha 114.3 147.7 156.4 182.1 213.0 234.9 266.3 
Kananmunat 578.4 674.2 716.9 825.2 908.5 918.5 886.7 
Villa 3.0 3.6 3.6 3.6 3.5 
Eläinten vienti 5.4 7.4 9.4 10.0 12.1 11.0 13.0 

YHTEENSÄ 10206.9 11452.1 12724.0 13973.6 14961.9 15505.6 156711 

Tuotanto yhteensä 	• 12815.0 At305.5 19114.120731.7  21462:7  

Vuokratulot 
Tuotantovälineistä 300.1 327.2 369.5 386.8 440.9 466.0 490.5 
Rakennuksista ja maasta 86.5 98.7 108.0 117.0 122.4 120.7 115.1 

Tuottolaskelma on yhdenmukainen vuosina 1980-86. Kustannuslaskelma on muuttunut siten, että vuonna 1985 
olisi vanhan järjestelmän mukainen väkilannoitekustannus 1949.5 milj.mk  ja väkirehukustannus 3175.1 milj.mk. 
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Liitetaulukko 5. jatkoa. Kokonaistuotto ja kustannukset käyvin hinnoin, milj.mk. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Tuet 
Viljelmäkoon muk. tuki 283.2 351.3 426.8 500.4 560.4 567.8 579.5 
Kotieläinluvun muk. tuki 67.9 76.9 93.0 103.1 113.0 119.4 124.2 
Rehuviljan tuot.palkkio - - 28.7 30.3 31.7 41.9 42.6 
Leipäviljan tuot.palkkio 79.5 16.8 - - - 
Käynnistystuki - 10.0 57.2 110.5 90.7 

YHTEENSÄ 351.1 428.2 628.0 660.6 762.3 839.6 837.0 

Tuotannon 
tasapainottamiseksi 
saadut korvaukset 
Tuotannon muutossop. 
(4a§) 2.8 20.5 48.7 66.1 69.4 65.1 44.8 
Maidontuot. väh.sop. - 8.6 24.1 49.5 88.8 157.2 129.6 
Sikatalouden väh.sop. - - 1.5 13.2 13.2 12.6 
Kananmunatuot. väh.sop. - 11.9 5.0 5.5 15.2 - - 
Kotieläintalouden väh.sop. - - - - 5.0 32.8 32.6 
Naudanlihan tuot.palkkio 3.6 3.0 5.2 6.0 6.1 5.1 4.2 
Kesannoimissopimus 31.1 - 28.0 26.3 82.1 

YHTEENSÄ 37.5 44.0 83.0 128.6 225.7 299.7 305.9 

Satovahinkokorvaukset 7.9 2.3 426.8 19.1 7.0 33.0 11.9 

Kokonaistuotto yhteensä 13598.1 15205.9 18119.7 20426.2 21623.2 22490.7 23223.2 

Kustannukset 
Väkilannoitteet 1233.4 1333.9 1621.4 1745.9 1744.4 1855.4 1877.3 
Maatalouskalkki 69.8 41.7 72.8 130.6 89.7 140.2 96.9 
Väkirehut 

seokset 2259.0 2920.8 3414.4 3192.5 3197.8 2819.3 2942.9 muut 164.9 184.9 375.7 238.7 247.9 214.1 173.1 
Rehunsäilöntäaineet 86.5 95.8 93.6 126.9 140.7 155.1 143.3 
Kasvinsuojeluaineet 134.4 141.4 140.7 192.5 221.9 229.4 264.8 
Ostosiemenet 237.4 277.6 377.4 398.1 395.5 492.6 481.5 
Pohto- ja voiteluaineet 519.0 576.5 686.3 635.1 709.8 739.2 495.4 Sähkö 203.4 235.6 263.1 262.7 279.8 324.1 341.8 
Maatalouden pohto- ja 
tarvepuu 114.1 125.2 140.0 143.6 142.2 142.7 137.1 
Eläinten välityskustannus 31.2 37.3 42.9 44.7 41.7 46.5 47.7 Yleismenot 724.9 809.4 888.8 1028.9 1138.4 1204.9 1169.1 
Palkkakustannus 

palkat 271.7 278.9 304.7 298.9 317.8 311.6 335.1 
sosiaalikulut 122.1 130.8 153.3 146.2 161.1 158.9 187.6 

Kone- ja kalustokustan-
nus 

poistot 1773.0 2024.0 2223.0 2496.0 2700.0 2794.0 2913.0 
kunnossapito 409.6 484.7 540.0 611.4 671.9 744.6 783.7 

Työvälineet ja laitteet 77.8 85.2 96.7 112.4 120.2 135.0 141.1 
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Liitetaulukko 5. jatkoa. Kustannukset ja maataloustulo ktiyvin hinnoin, milj.mk. 

Rakennuskustannus 
poistot 666.0 752.0 825.0 930.0 1022.0 999.0 1062.0 
kunnossapito 253.1 280.1 334.0 365.1 377.2 409.5 435.9 

Velkojen korot 511.4 590.5 683.3 769.8 920.1 1021.2 1022.7 
Eläinten tuonti 0.6 0.8 0.4 1.5 1.1 1.8 1.8 
Vuokramenot 

tuotantovälineistä 
rakennuksista ja maas- 

ta 

194.7 

113.2 

199.0 

129.2 

244.8 

140.7 

288.9 

162.3 

326.8 

200.2 

327.0 

209.9 

342.7 

200.2 
Maatalousyrittäjiltä perit-
ty 
kustannus 

tapaturmavakuutus-
maksusta 8.8 14.2 9.1 21.8 25.8 
sijaisavusta 2.5 2.3 4.1 6.2 9.3 15.2 15.2 
viikkovapaasta - 8.3 10.3 

1737.6 13675.9 14343.1 15186.6 15521.2 15648.0 

Tuotto 13598.1 15205.9 18119.7 20426.2 21623.2 22490.7 23223.2 
Kustannus 10173.7 11737.6 13675.9 14343.1 15186.6 15521.2 15648.0 
Maataloustulo 3424.4 3468.3 4443.8 6083.1 6436.6 6969.0 7575.2 

Liitetaulukko 6. Maatalouden kokonaislaskelma, kokonaistuotto vuoden 1985 hinnoin, 
milj.mk. 

981 1982 p983 1984 

Kasvinviljely tuotto 
Ruis 255.6 188.1 93.5 217.3 235.7 195.8 191.0 
Vehnä 485.9 521.1 704.2 992.6 977.9 999.9 1033.3 
Ohra 1011.6 900.9 1001.0 1477.4 1406.1 1446.7 1467.3 
Kaura 543.5 505.1 606.0 880.8 788.1 606.6 657.7 
Ruokaperuna 280.0 246.5 285.8 279.9 328.4 280.6 316.0 
Teollisuusperuna 162.8 147.3 134.3 214.3 231.5 207.8 229.9 
Siemenperuna 8.1 8.6 
Sokerijuurikas 477.2 358.4 418.6 561.9 484.5 373.1 446.8 
öljykasvit 275.6 272.0 328.9 411.6 314.1 326.3 434.5 
Herne 18.1 20.4 28.4 37.8 46.0 22.7 24.0 
Nurmikasvien siemenet 40.5 43.0 57.9 52.7 70.8 36.2 36.8 

.8 4845.9 

Puutarhatuotto 
Juurikasvit 64.6 40.7 57.9 73.6 54.4 63.6 73.8 
Vihannekset 488.8 431.8 491.0 534.0 497.6 516.0 510.0 
Marjat 99.9 171.0 212.2 191.0 105.4 119.2 125.1 
Hedelmät 33.8 47.1 27.3 44.8 36.8 23.5 31.4 

687. 
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Liitetaulukko 6. jatkoa. Maatalouden kokonaislaskelma, kokonaistuotto vuoden 1985 
hinnoin, milj. mk. 

1980 	1981 	1982 

Kotieläintuotto 
Maito 	 8555.3 8280.8 8250.7 
Naudanliha 	 3134.9 3355.8 3215.0 
Pikkuvasikanliha 	 3.2 	4.9 	4.9 
Sianliha 	 2731.1 2913.8 2920.3 
Lampaanliha 	 25.6 	28.4 	31.2 
Hevosenliha 	 18.7 	18.7 	16.6 
Siipikarjanliha 	 173.0 	194.8 	189.1 
Kananmunat 	 844.5 853.0 826.2 
Villa 	 3.4 	3.4 	3.4 
Eläinten vienti 	 8.3 	10.0 	11.4 

YHTEENSÄ 	 15498.0 15663.6 15468.8 

Tuotanto yhteensä 	19735.9 19557.0 19915.8 

Vuokratulot 
Tuotantovälineistä 	485.9 450.1 472.8 
Rakennuksista ja maasta 	123.0 	124.4 	127.1 

YHTEENSÄ 	 608.9 574.5 599.9 

Tuet 
Viljelmäkoon muk. tuki 	402.7 	442.9 	502.4 
Kotieläinluvun muk. tuki 	96.6 	53.7 	57.0 
Rehuviljan tuot.palkkio 	- 	43.2 	52.5 
Leipäviljan tuot.palkkio 	 - 	93.6 
Käynnistystuki 	 - 

YHTEENSÄ 	 499.3 539.8 705.5 

Tuotannon tasapainottamiseksi 
saadut korvaukset 
Tuotannon muutossop. 
(4a§) 	 4.0 	25.8 	57.3 
Maidontuot. väh.sop. 	 10.8 	28.4 
Sikatal. väh.sop. 	 - 	- 	- 
Kananmunatuot. väh.sop. 	- 	15.0 	5.9 
Kotieläintalouden väh.sop. 	- 	- 	- 
Naudanlihan tuot.palkkio 	5.1 	3.8 	6.1 
Kesannoimissopimus 	44.2 	- 	- 

YHI....N21.1111.1...  53.311 55.5 997.7 

Satovahinkokorvaukset 	11.2 	2.9 	502.4 

1983 1984 1985 1986 

8431.7 8387.9 8010.5 7975.7 
3267.4 3424.9 3480.1 3447.0 

3.2 3.2 1.6 1.6 
2865.3 2757.0 2787.7 2815.2 

34.1 36.9 42.6 36.9 
16.6 16.6 18.7 16.6 

209.7 225.8 234.9 253.3 
886.3 946.4 918.5 891.7 

3.4 3.4 - - 
11.4 12.9 11.0 12.7 

15729.1 15815.0 15505.6 15450.7 

21698.8 21392.3 20731.7 21036.9 

462.6 466.4 466.0 465.2 
130.3 128.5 120.7 120.8 

592.9 594.9 586.7 586.0 

557.2 588.5 567.8 608.1 
59.8 66.4 119.4 130.3 
55.0 52.3 41.9 44.7 
18.7 - - - 
11.7 60.1 110.5 95.2 

702.4 767.3 839.6 878.3 

73.6 72.9 65.1 47.0 
55.1 93.3 157.2 136.0 
1.7 13.9 13.2 13.2 
6.1 16.0 - - 
- 5.3 32.8 34.2 

6.7 6.4 5.1 4.4 
29.4 26.3 86.2 

143.2 237.0 299.7 321.0 

21.3 7.4 33.0 12.5 

Kokonaistuotto yhteensä 	20908.6 20729.6 21821.3 23158.6 22998.9 22490.7 22834.5 

43 



Liitetaulukko 6. jatkoa. Kustannukset ja maataloustulo vuoden 1985 hinnoin, milj.mk. 

Kustannukset 
Väkilannoitteet 1914.2 1694.7 
Maatalouskalkki 95.6 53.7 
Väkirehut 

seokset 4164.9 4407.1 
muut 350.0 312.0 

Rehunsäilöntäaineet 109.5 112.8 
Kasvinsuojeluaineet 209.1 202.1 
Ostosiemenet 408.1 398.5 
Pcdtto- ja voiteluaineet 735.1 656.6 
Sähkö 248.6 246.5 
Maatalouden pohto- ja 
tarvepuu 157.2 151.7 
Eläinten välityskustannus 46.5 49.8 
Yleismenot 1030.9 1020.4 
Palkkakustannus 

palkat 441.7 405.8 
sosiaalikulut 198.4 190.3 

Kone- ja kalustokustannus 
poistot 2532.0 2622.0 
kunnossapito 605.9 661.3 

Työvälineet ja laitteet 111.1 110.5 
Rakennuskustannus 

poistot 917.0 955.0 
kunnossapito 361.7 365.4 

Velkojen korot 725.2 725.4 
Eläinten tuonti 0.9 1.1 
Vuokramenot 

tuotantovälineistä 315.3 273.8 
rakennuksista ja maasta 161.2 163.1 

Maatalousyrittäjiltä peritty 
kustannus 

tapaturmavakuutusmak- 
susta -- 
sijaisavusta 3.6 2.9 
viikkovapaasta -- 

himilatal, 	1.1115843.7  15782.5 

Tuotto 20908.6 20729.7 
Kustannus 15843.7 15782.5 
NtaatWoustulo 5064.9 4947.2 

1943.6 2043.9 1891.2 1855.4 1865.4 
82.1 140.4 94.3 140.2 93.1 

4584.6 3747.7 3336.0 2819.3 2979.3 
455.2 310.7 281.1 214.1 215.4 
109.3 143.4 146.8 155.1 145.3 
193.2 227.8 234.2 229.4 261.7 
464.4 452.2 418.9 492.6 480.2 
762.6 659.5 715.5 739.2 745.0 
257.4 267.9 290.2 324.1 330.0 

161.1 162.4 151.1 142.7 140.0 
51.3 52.5 46.6 46.5 45.7 

1046.3 1145.8 1195.5 1204.9 1225.0 

394.6 363.2 347.5 311.6 309.4 
198.5 177.7 176.2 158.9 173.2 

2699.0 2754.0 2796.0 2794.0 2790.0 
668.3 678.6 709.5 744.6 755.0 
117.5 124.1 124.6 135.0 135.0 

992.0 1036.0 1073.0 999.0 1013.0 
416.7 425.3 399.4 409.5 410.0 
765.1 844.3 903.7 1021.2 1118.5 

0.4 1.7 1.2 1.8 1.8 

313.3 345.5 345.7 327.0 325.0 
165.9 181.0 210.6 209.9 210.1 

10.4 15.8 9.6 21.8 27.1 
4.8 6.9 9.8 15.2 16.0 
-- -- 8.3 10.8 

16857.6 16308.3 15908.2 15521.215821.0 
.~. 

21821.3 23158.6 22998.9 22490.7 22834.5 
16857.6 16308.3 15908.2 15521.2 15821.0 

4963.7 6850.3 7090.7 6969.5 7013.5 
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Liitetaulukko 7. Maataloustuotteiden :'avoitehinnat. 

Ruis')  
(Etelä- 
alue) 
p/kg 

Vehnä l) 	Maito2)  

p/kg 	p/I 

Naudan- 
liha3)  
(kaikki) 
p/kg 

Sian- 
liha 

mk/kg 

Kanan- 	Rehu- 
munat 	ohral)  

mk/kg 	p/kg 

Rehu- 
kaira' )  

p/kg 

Lam-
paan- 

mk/kg 

1.9.1960 47.50 50.00 30.65 2.75 2.60 
1.9.1961 30.82 2.72 2.55 
1.9.1962 49.50 31.85 (2.73) 2.80 2.45 
1.3.1963 32.70 2.98 2.57 
1.9.1963 52.00 54.00 34.13 (2.80) 3.05 2.60 
1.3.1964 36.06 (2.90) 3.21 
1.9.1964 58.00 60.00 38.14 3.36 2.70 
1.3.1965 40.79 3.46 2.80 
1.9.1965 40.34 2.95 3.36 
1.3.1966 3.44 
1.9.1966 58.00 60.00 41.98 4.05 3.45 3.00 

1.9.1966 58.00 60.00 41.14 4.05 3.45 3.00 
1.9.1967 45.16 4.13 
1.3.1968 48.95 4.53 3.60 
1.6.1968 61.00 63.00 49.32 4.63 3.80 3.15 
1.1.1969 5.06 4.00 3.20 
1.4.1970 63.00 62.00 49.57 5.71 4.20 3.35 
1.1.1971 64.00 51.52 5.93 4.42 
1.9.1971 52.79 6.08 
1.4.1972 66.00 62.00 59.00 6.48 4.42 3.50 
1.4.19725)  68.85 65.00 65.67 6.54 4.44 3.50 (44.09) (39.89) (5.23) 1.5.1973 72.85 71.67 7.54 5.01 3.85 46.09 41.89 7.54 1.4.1974 78.85 70.50 80.00 8.51 5.55 4.25 53.09 48.89 9.04 1.9.1974 84.67 5.88 4.48 
1.4.19756)  94.85 85.00 87.67 9.76 7.21 5.38 68.09 63.89 11.04 1.9.1975 92.67 7.46 5.52 
1.12.1975 9.85 5.38 
1.3.1976 97.85 87.00 108.70 10.35 8.01 5.52 72.09 65.89 12.04 1.3.19777)  90.00 119.20 11.75 8.78 76.09 69.89 14.04 1.9.1977 123.20 13.65 9.11 15.94 1.5.1978 126.20 
1.9.1978 104.85 96.00 130.90 14.05 9.36 5.87 78.59 72.39 16.54 1.2.1970 114.85 106.00 134.60 14.40 9.66 6.17 83.59 77.39 17.04 1.9.1979 124.85 114.00 14.90 6.30 17.54 1.4.1980 159.00 148.00 146.60 16.40 10.31 6.85 101.00 94.50 19.10 1.9.1980 161.00 150.00 152.60 17.14 10.91 7.25 103.00 96.50 20.00 1.3.1981 177.00 164.00 160.60 18.69 11.86 7.85 123.00 114.50 21.50 1.9.1981 187.00 172.00 171.90 19.44 12.31 8.20 128.00 119.50 22.30 1.3.1982 207.00 190.00 182.90 20.44 13.01 8.75 142.00 133.50 23.40 1.9.1982 207.00 190.00 188.90 20.73 13.14 8.88 142.00 133.50 23.80 
1.9.19829)  202.70 185.80 188.90 20.73 13.14 8.88 138.00 129.50 23.80 1.3.1983 197.20 21.56 13.68 9.23 24.80 1.4.1983 220.70 204.80 202.70 22.01 13.98 9.46 151.00 141.50 25.30 1.9.1983 220.70 204.80 205.70 22.31 14.18 9.60 151.00 141.50 25.30 1.3.1984 231.00 211.00 212.70 23.01 14.68 9.90 156.00 146.00 
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1.4.1984 245.00 218.00 216.70 23.31 14.98 10.05 161.00 150.00 25.60 

1.9.1984 245.00 218.00 221.60 23.91 15.38 10.20 161.00 150.00 26.15 

1.3.1985 264.00 231.00 228.60 24.67 16.05 10.50 170.00 158.00 26.15 

1.9.1985 230.10 

1.1.1986 264.00 231.00 230.10 24.67 16.05 9.00 170.00 158.00 26.15 

1.4.1986 270.00 233.00 232.00 24.97 16.25 8.80 170.00 158.00 25.15 

1.3.1987 270.00 233.00 234.50 25.10 16.30 8.80 170.00 158.00 24.65 

Yläviitteet taulukkoon 7. 

Viljan hinta 1.4.72 alkaen tammikuun hinta, sitä ennen syyskuun hinta. Voimassa satokauden alusta 
lukien. Satovuodesta 1983/84 alkaen viljan tavoitehinnat tilatasolla. 
Tätä ennen VV:n tukkuostohintoja. 

Maidon hinta 1960-1962 4 %:sta maidosta p/kg ja vuodesta 1963 uudesta rasvanmäärityksestä johtuen 
3.9 olo:sesta maidosta, mikä vastasi aikaisempaa 4 %:sta maitoa tuotantoavustuksineen. Vuodesta 1967 
lähtien ilman tuotantoavustusta sekä vuodesta 1973 alkaen keskirasvaisesta maidosta p/1 ilman tuotanto-
avustusta. 

Maidolle maksettu valtion varoista lisähintaa meijerien vastaanottamasta maidosta 

1.4.1974-31.3.1975 
	7 p/1 

1.4.1975-28.2.1977 
	22 p/1 

1.3.1977 alkaen 
	15 p/1 

1.9.1981 alkaen 
	15 p/1 

1.3.1982 alkaen 
	16 p/1 

1.4.1983 alkaen 
	15 p/1 

1.3.1984 alkaen 
	13.5 p/1 

1.9.1985 alkaen 
	12 p/l 

sekä lisäksi porrastettua lisähintaa 
1.2.1979-31.3.1980 

	
2 p/1 

1.4.1980-31.8.1980 
	7.5 p/1 

1.9.1980 alkaen 
	8.3 p/1 

1.3.1981 alkaen 	9.8 p/1 
1.9.1981 alkaen 
	10.5 p/1 

1.9.1983 alkaen 
	11.5 p/1 

Porrastetun lisähinnan maksamisen perustana 

200 000 litraan asti 
200 000 litraan asti 
200 000 litraan asti 
200 000 litraan asti 
150 000 litraan asti 

24 000 litraan asti 
30 000 litraan asti 
30 000 litraan asti 
30 000 litraan asti 
30 000 litraan asti 
30 000 litraan asti 

oleva maitomäärä lasketaan vuosijaksoittain 1.9. alkaen. 

Vuoden 1986 alusta lukien maksetaan kanan munista lisähintaa seuraavasti: 

Tuotantokiintiö Lapin ja Oulun läänit 
mk/kg 

Muualla maassa 
mk/kg 

1.1.86 	1.4.86 	1.3.87 1.1.86 1.4.86 1.3.87 

0-10 000 kg 2.20 	2.60 2.65 1.95 2.30 2.35 
yli 10 000 kg:n 
menevä osa 1.50 	1.50 1.55 1.50 1.50 1.55 

3) Lisäksi maksettu valtion varoista tuotantopalkkiota 
1.4.1974-31.3.1975 
1.4.1975-31.8.1979 
1.9.1979 alkaen 

1.4.1980 alkaen 

1.4.1981 alkaen 

1.00 mk/kg 
1.30 mk/kg 
1.30 mk/kg 
2.00 mk/kg 
1.30 mk/kg 
2.20 mk/kg 
1.30 mk/kg 
2.20 mk/kg 
2.20 mk/kg 

sonni ja hieho yli 160 kg 
sonni ja hieho yli 160 kg 
sonni ja hieho 160-210 kg 
sonni ja hieho yli 210 kg 
sonni ja hieho 160-210 kg 
sonni ja hieho yli 210 kg 
sonni 160-210 kg 
sonni yli 210 kg 
hieho yli 160 kg 
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1.9.1981 alkaen 

1.3.1982 alkaen 

1.3.1987 alkaen 

1.50 mk/kg sonni 160-210 kg 
2.50 mk/kg sonni yli 210 kg 
2.50 mk/kg hieho yli 160 kg 
1.90 mk/kg sonni 160-209 kg 
2.90 mk/kg sonni yli 210 kg 
1.00 mk/kg hieho 130-159 kg 
2.90 mk/kg hieho yli 160 kg 
2.00 mk/kg sonni 160-210 kg 
3.10 mk/kg sonni yli 210 kg 
3.10 mk/kg hieho yli 160 kg 

4) Lisäksi maksettu tuotantopalkkiota lampaanlihasta 
1.8 .1977-31.8 .1979 
1.9.1979-31.3.1980 
1.4.1980 alkaen 
1.9.1981 alkaen 
1.3.1982 alkaen 
1.9.1983 alkaen 
1.3.1984 alkaen 
1.3 1985 alkaen 

1.4.1986 alkaen 

1.3.1987 alkaen 

1.30 mk/kg 
2.00 mk/kg 
2.20 mk/kg 
2.50 mk/kg 
2.90 mk/kg 
3.20 mk/kg 
3.70 mk/kg 
5.20 mk/kg 
4.70 mk/kg 
6.20 mk/kg 
5.70 mk/kg 
7.20 mk/kg 
6.70 mk/kg 

16 kg ja yli 
12-15 -kiloinen 
16 kg ja yli 
13-15 -kiloinen 
16 kg ja yli 
13-15 -kiloinen 

Naudanlihalle ja sianlihalle uusi tilastopohja 
Lihan tavoitehintoja sovellettiin 1.3. alkaen 
Lihan tavoitehintoja sovellettiin 1.2 ja kananmunien tavoitehintaa 1.4. alkaen 
Lihan tavoitehintoja sovellettiin 12.1. alkaen 
Viljan hinta tilahintatasossa 1982 alkaen 
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