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Suomen maa- ja elintarviketa-
louden toimintaedellytyksiin 
merkittävästi vaikuttavasta 
EU:n yhteisestä maatalous-
politiikasta, sen suunnasta 

ja sisällöstä vuoteen 2020 saakka pääs-
tiin poliittiseen yhteisymmärrykseen 
kesäkuussa 2013. Euroopan komissio, 
Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parla-
mentti saivat viimein sovitettua yhteen 
kantansa kaksi vuotta kestäneiden ja 
loppua kohti yhä intensiivisemmiksi käy-
neiden neuvottelujen jälkeen. Euroopan 
parlamentti hyväksyi sopimuksen muo-
dollisesti syyskuussa 2013.

Syntynyt sopimus luo perustan vuonna 
2015 alkavalle uudelle, yhteiselle maa-
talouspolitiikalle, joka merkitsee tukien 
jakamista aiempaa tasaisemmin eri jä-
senvaltioiden kesken sekä niin sanottua 
viherryttämistä eli tiukempien ympäris-
tönormien asettamista tukien ehdoksi. 
Uudistukseen sisältyy myös toimenpitei-

tä, joilla pyritään parantamaan tuottaji-
en kaupallista edunvalvontaa niin, että 
tuottajien neuvotteluvoima voisi kasvaa 
suhteessa ketjun loppupään toimijoihin.

Niiden tahojen mielestä, jotka odotti-
vat perustavanlaatuista uudistusta, saa-
vutettu sopimus tuntuu varmasti sangen 
maltilliselta, koska se säilyttää kaikki 
nykyisen politiikan keskeiset elementit 
ja jopa vahvistaa niitä. Se ei ainoastaan 
pysäytä 2000-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen puolivälissä voimistunutta 
liberalisointikehitystä, vaan joissakin 
suhteissa suorastaan ”kääntää kelloa 
taaksepäin”. Uudistus nimittäin mahdol-
listaa jopa jonkinasteisen tukien uudel-
leenkytkemisen tiettyjen hyödykkeiden 
tuottamiseen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, min-
kälaisia muutoksia, haasteita ja mahdol-
lisuuksia yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistus aiheuttaa Suomen maa- ja 
elintarviketaloudelle. Samalla analysoi-

daan maataloustuotannon ja -tulojen ja 
tilamäärän kehitysnäkymiä Suomessa 
keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2020 
saakka.

TUILLA KESKEINEN ROOLI SUOMEN 
MAATALOUDESSA
Suomen maatalouden kannalta maatalo-
uspolitiikkauudistuksen keskeisiä asioita 
olivat EU:n rahoittamien tukien koko-
naistaso, maatalouspolitiikan eri pilarien 
rahoitusosuudet, tuotantosidonnaisten 
tukien maksamisen oikeutus vuoden 
2013 jälkeen sekä tukien viherryttämi-
sen ehdot. 

Maatalouteen kohdistuvalla tuella 
sekä sen luonteella ja määrällä on ol-
lut Suomessa koko EU-jäsenyyden ajan 
erittäin keskeinen rooli maatalouden 
kilpailuedellytysten turvaamisessa maan 
eri osissa ja tuotantosuunnissa. Samalla 
tuen merkitys maatalouden tulonmuo-
dostuksessa on Suomessa selvästi suu-

EU:n yhteinen maatalous-
politiikka ja Suomen 

maatalous vuoteen 2020
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus käynnistyy toden teolla vuonna 2015. Uudistuksen myötä maataloustukia 
jaetaan aiempaa tasaisemmin eri jäsenvaltioiden kesken. Suomen maatalouteen uudistus ei kuitenkaan tuo radikaaleja 

muutoksia, koska EU-tukien tasossa, tuotantoon sidotuissa tuissa sekä viherryttämisen ehdoissa otettiin huomioon 
Suomen pohjoiset olosuhteet. Taloudelliset mallianalyysit osoittavat maataloustuotteiden tuotannon pysyvän Suomessa 
keskimäärin nykyisellä tasolla vuoteen 2020, mikäli maataloustuotteiden hintakehitys vastaa vähintään tuotantopanosten 

hintakehitystä ja maatalouden kansallinen tukijärjestelmä säilyy ennallaan. 
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Jyrki Niemi 
korostaa, että markkinat 

ohjaavat maataloutta 
entistä voimakkaammin 

lähivuosina. Tuet turvaa-
vat vielä tuotantoa, mutta 

hintojen vaihtelun riskit 
kasvavat.
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KEHYSKAUDELLA 2014–2020 EU-TUKI ON REAALISESTI HIEMAN YLI 3 
PROSENTTIA PIENEMPI KUIN KAUDELLA 2007–2013.

Kuvio 1. Maatalouden kokonaistuoton rakenne Suomessa vuonna 2013.

Lähde: MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotulokset.
(www.mtt.fi/kannattavuuskirjanpito).

Yhteensä 5614 milj. €

Kotieläintuotto
2102 milj. €
37 %

Kasvinviljelytuotto
705  milj. €
13 %

Kasvihuone- ja avomaantuotto
581 milj. €
10 %

Muu tuotto
269 milj. €
5 %

Kansalliset tuet ja investointituet
555 milj. €
10 %

Luonnonhaittakorvaus ja
ympäristötuki
805 milj. €
14 %

CAP-tuet
597 milj. €
11 %

rempi kuin muissa EU-maissa. Vuonna 
2013 tukien kokonaismäärä oli 1,96 mrd. 
euroa, mikä vastasi 35 prosenttia maa- 
ja puutarhatalouden kokonaistuotosta 
(kuvio 1).

 ” EU-tukien osuus on ollut
viime vuosina noin 70 

prosenttia maatalouden 
saamasta kokonaistuesta ja 

neljännes maatalouden koko-
naisliikevaihdosta.”

Yhteisen maatalouspolitiikan tukimuo-
dot muodostavat Suomen maatalouspo-
litiikan perustan. EU-tukien osuus on 
ollut viime vuosina noin 70 prosenttia 
maatalouden saamasta kokonaistuesta 
ja neljännes maatalouden kokonaislii-
kevaihdosta. Vuonna 2013 Suomen maa-
tiloille maksettiin EU-tukia yhteensä 
1 402 milj. euroa. Tästä summasta 760 
milj. euroa tuli EU:n maatalousbudje-

tista. Loppuosa EU-tuista oli kansallista 
osarahoitusta. 

EU-tukia ovat unionin kokonaan ra-
hoittamat I pilarin CAP-tulotuet (597 
milj. euroa) sekä unionin osaksi rahoitta-
mat II pilarin tuet, joista rahallisesti mer-
kittävimmät ovat luonnonhaittakorvaus 
(423 milj. euroa) ja maatalouden ympä-
ristötuki (382 milj. euroa). Luonnonhait-
takorvauksesta ja ympäristötuesta EU on 
maksanut runsaan neljänneksen.

EU-tukia täydennetään Suomessa kan-
sallisista varoista maksettavalla pohjoi-
sella tuella ja Etelä-Suomen kansallisella 
tuella sekä eräillä muilla tukimuodoilla 
kuten investointituella ja nuorten vilje-
lijöiden aloitustuella. Näitä tukia mak-
settiin vuonna 2013 yhteensä 555 milj. 
euroa.

MAATALOUSPOLITIIKAN PERUSTA EI 
MUUTU
EU-tukien kokonaistasossa ei ole tuleval-
la kehyskaudella 2014-2020 tapahtumas-
sa Suomen osalta merkittäviä muutoksia 

kehyskauteen 2007-2013 verrattuna. 
Eurooppa-neuvoston helmikuussa 2013 
tekemä rahoituskehysratkaisu merkit-
see, että maatalouden saaman EU-tuen 
kokonaismäärä laskee Suomessa vuo-
den 2011 hinnoin laskettuna hieman yli 
3 prosenttia ohjelmakauteen 2007-2013 
verrattuna.

Neuvotteluratkaisuun EU-tukien 
tulevaisuudesta liittyy myös kysymys 
mahdollisuudesta maksaa tuotantosi-
donnaisia tukia vuoden 2013 jälkeen. 
Suomi sai EU:n maatalouspolitiikan 
terveystarkastuksessa vuonna 2008 
luvan maksaa 10 prosenttia EU-tuesta 
tuotantosidonnaisena vuoteen 2013 asti. 
Tuotantosidonnaisen EU-tuen merkitys 
on ollut Suomessa suuri erityisesti ko-
timaisen naudanlihan tarjonnassa, kos-
ka emolehmäpalkkioiden irrottaminen 
tuotannosta katkaisisi tutkimusten mu-
kaan emolehmien määrän kasvun, mikä 
nopeuttaisi naudanlihan kokonaistuo-
tannon vähenemistä (Lehtonen 2010). 
Tuotantosidonnainen lypsylehmäpalkkio 
on puolestaan tärkeä Etelä-Suomen tuki-
alueen maidontuotannolle, joka on nau-
danlihantuotannon tavoin ollut pitkään 
laskusuunnassa. 

Mahdollisuus tuotantosidonnaisiin 
tukiin säilyy EU:n maatalouspolitiikas-
sa edelleen. Tehdyt päätökset mahdol-
listavat tulevina vuosina jopa tukien 
uudelleenkytkemisen tiettyjen hyödyk-
keiden tuottamiseen. Suomessa tuotan-
toon sidottujen tukien osuus CAP-tuen 
kokonaispotista saa nousta vuonna 2015 
nykyisestä 10 prosentista peräti 20 pro-
senttiin, josta sen on alennuttava 18 
prosenttiin rahoituskauden 2014-2020 
lopulla. 

MAATALOUSTUKIEN VIHERRYTTÄMINEN 
JÄÄ LIEVÄKSI
Yksi maatalouspolitiikkauudistuksessa 
eniten keskustelua herättäneistä ja kiis-
tanalaisimmista uusista elementeistä oli 
komission esitys maatalouspolitiikan vi-
herryttämisestä eli aikaisempaa tiukem-
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EU:N MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUS EI MERKITSE SUURIA 
MUUTOKSIA SUOMEN KANNALTA.

pien ympäristönormien asettamisesta 
tukien ehdoksi. Uudistuksen myötä 30 
prosenttia EU:n suorasta tulotuesta koh-
dennetaan maataloustukien viherryttä-
miseen. Viherryttämisen taustalla on pai-
ne uudistaa maatalouspolitiikkaa kohti 
mallia, jossa viljelijän saama tuki olisi en-
tistä enemmän kytketty tilan tarjoamiin 
ympäristöhyötyihin (Matthews 2012).

Viherryttämistoimenpiteet edellyt-
tävät maatiloilta viljelyn monipuolis-
tamista, vähintään viiden prosentin ns. 
ekologista alaa sekä pysyvien nurmien 
säilyttämistä. Viljelyn monipuolistami-
nen asettaa tiloille minimivaatimuksia 
viljelykasvien määrän suhteen. Yli 30 
hehtaarin tiloilta vaaditaan vähintään 
kolmen kasvin viljelemistä kerralla. Ti-
loilla, joiden peltoala on 10-30 hehtaaria, 
viljelykasveja on oltava vähintään kaksi 
erilaista. Alle 10 hehtaarin tilat ovat puo-
lestaan vapautettu viljelykasvien minimi-
vaatimuksesta.

”30 prosenttia EU:n suorasta 
tulotuesta kohdennetaan 

maataloustukien 
viherryttämiseen.”

Suomessa yli kymmenen, mutta alle 30 
hehtaarin tiloilla vähintään kahta kasvia 
viljeli lähes 94 prosenttia maatiloista. Yli 
30 hehtaarin tiloilla vähintään kolmea 
kasvia viljeltiin noin 91 prosentilla maa-
tiloista. Viljelyn monipuolistamisvaati-
muksen vaikutukset jäänevätkin Suomes-
sa kokonaisuutena pieniksi, kun otetaan 
huomioon lisäksi se, että 62. leveyspiirin 
läheisyydessä ja sen pohjoispuolella si-
jaitsevilla myös yli 30 hehtaarin tiloilla 
vaaditaan poikkeuksellisesti vain kahta 
kasvia.

Suomi onnistui neuvottelemaan itsel-
leen lievennyksen myös viiden prosentin 
ekologisen alan vaatimukseen. Metsäalan 
suuri määrä Suomessa otetaan viherryt-
tämisessä huomioon niin, että maatilat, 

jotka sijaitsevat kunnissa, joissa metsä-
maata on kolme kertaa enemmän kuin 
peltomaata, täyttävät automaattisesti 
ekologisen alan vaatimuksen. Ehdon 
täyttävissä kunnissa sijaitsee yli 70 pro-
senttia kaikista Suomen maatiloista. 
Kunnat, joissa metsämaata on vähemmän 
kuin kolme kertaa peltomaan määrästä, 
sijaitsevat Uusimaalla ja Varsinais-Suo-
men maatalousvaltaisilla alueilla.

MAATALOUSTUOTTEIDEN KOTIMAINEN 
TARJONTA SÄILYY
Politiikkamuutosten vaikutuksia suoma-
laisen maatalous- ja elintarviketuotan-
non volyymeihin on arvioitu erilaisten 
taloudellisten mallien avulla. Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sessa (MTT) on hyödynnetty analyysi-
menetelminä erityisesti kahta mallia: 
(i) dynaamista, rekursiivista ekono-
metrista mallia AG-MEMODia, joka 
kuvaa Suomen maataloutta osana EU:n 
yhteismarkkinoita, ja (ii) Suomen maa-
taloutta kuvaavaa alueellista sektori-
mallia DREMFIAa, joka kuvaa Suomen 

maatalouden sisäistä rakennekehitystä, 
dynamiikkaa ja erikoistumista tuotanto-
suunnittain (Niemi ym. 2014). 

Taloudelliset mallit tarjoavat mah-
dollisuuden maatalousmarkkinoiden 
ja -politiikan sekä tuotannon välisten 
vuorovaikutussuhteiden analyyttiselle 
tarkastelulle. Niiden tulokset perustu-
vat oletukseen yritysten ja kuluttajien 
rationaalisesta käyttäytymisestä, jota 
rajoittavat käytettävissä olevat resurssit 
(maa, työvoima, pääoma, luonnonvarat), 
erilaiset politiikkamuuttujat ja niiden 
väliset suhteet. Tärkeimpiä kehityk-
seen vaikuttavia tekijöitä ovat tuote- ja 
panos hintojen muutokset, jotka vaikut-
tavat eläinten ruokintaan, tuotostasoon 
ja pellonkäyttöön, ts. hintasuhteiden 
muutoksiin sopeudutaan maatalouden 
sisällä. Mallin tuottamat trendit riip-
puvat myös makromuuttujien (bkt:n 
kasvu, väestön kasvu, valuuttakurssit) 
kehityksestä.

Koska EU-tuen tasossa, tuotantoon 
sidottujen tukien tasossa sekä viher-
ryttämisen ehdoissa otettiin huomioon 

Kuvio 2.Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan ja kananmunien tuotanto vuosina 2005-2012 ja 
malliennuste vuosille 2013-2020.

Lähde: Niemi ym. (2014).
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Suomen pohjoiset olosuhteet, uudistuk-
sesta ei mallianalyysien mukaan seuraa 
suuria muutoksia Suomen maatalous-
markkinoille ja -tuotannolle. Mallitu-
lokset osoittavat maataloustuotteiden 
tuotannon pysyvän Suomessa keski-
määrin nykyisellä tasolla vuoteen 2020, 
mikäli maataloustuotteiden hintakehitys 
vastaa vähintään tuotantopanosten hin-
takehitystä ja maatalouden kansallinen 
tukijärjestelmä säilyy ennallaan (Niemi 
ym. 2014).  

Suomen kokonaisvilja-ala on ollut lä-
hellä 1,1 milj. hehtaaria, ja sen odotetaan 
alenevan hieman vuoteen 2020 men-
nessä. Maidontuotannon vähenemisen 
ennustetaan hidastuvan ja kokonais-
tuotannon pysyttelevän lähellä nykyistä 
tasoaan, joka on 2,1-2,2 miljardia litraa. 
Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan tuotan-
toon nyt tehdyillä politiikkamuutoksil-
la ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta. 
Naudanlihantuotanto vähenee noin 80 
milj. kg tasolle vuosina 2014-2020. Sian-
lihantuotanto vähentyy vuoden 2008 
ennätystasolta (217 milj. kg) yli 10 pro-
sentilla lähelle 190 milj. kg. Siipikarjan-
lihan tuotannon puolestaan ennustetaan 
nousevan kasvavan kulutuksen tahdissa 
lähes 120 milj. kg tasolle vuoteen 2020 
mennessä (kuvio 2).

MARKKINAT JYRÄÄVÄT POLITIIKAN?
EU:n maatalouspolitiikkauudistukses-
ta ei siis seuraa erityisen dramaattisia 
muutoksia Suomen maatalousmarkki-
noille ja -tuotannolle. Tukien keskeinen 
rooli maatalouden tuotantovolyymien 
ylläpitäjänä säilyy Suomessa tulevina-
kin vuosina. Tukien reaalinen arvo kui-
tenkin vähenee, joten yhä suurempi osa 
maatalouden liikevaihdosta on saatava 
tuotteista markkinoilta. Markkinat oh-
jaavatkin yhä enenevässä määrin sitä, 
mitä maatalouden tuotannolle, tuloille 
ja kannattavuudelle tapahtuu.

Maataloustuotemarkkinoilla puoles-
taan eletään nykyisin nopeiden muu-
tosten aikaa. Suuret hintavaihtelut ovat 

tulleet osaksi markkinoiden jokapäiväis-
tä toimintaa. Pienetkin viestit satonäky-
mien muutoksista heijastuvat nopeasti 
maailmanmarkkinahintoihin ja sitä kaut-
ta myös Suomessa maksettaviin tuotta-
jahintoihin. Euroopassa maataloustuot-
teiden hintavaihtelut kasvavat myös sen 
vuoksi, että suojaverkkona perinteisesti 
toimineita EU:n markkinainterventioita 
on karsittu.

Tukien vähentyessä 
maatalousyritysten on 

saatava enemmän liikevaihtoa 
markkinoilta, mutta samalla 

riskit kasvavat.

Tämän myötä maatalousyritysten mark-
kinariskit kasvavat sekä tuotteiden myyn-
neissä että tuotantopanosten hankinnois-
sa. Samalla vastuu riskien hallinnasta on 
siirtymässä yhä enemmän valtiolta mark-
kinoiden ja niillä toimivien yritysten teh-
täväksi. Markkina- ja hintariskien kasva-
essa niiden hallintaan on panostettava 

Kuvio 3. Maatilojen lukumäärän kehitysennuste eri tuotantosuunnissa vuosille 2005-2020.

Lähde: Niemi ym. (2014).
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MAATILOJEN MÄÄRÄ VÄHENEE, NOPEIMMIN KOTIELÄINTUOTANNOSSA.

maataloudessa nykyistä selvästi enem-
män. Uudistus antaakin jäsenvaltioille 
oikeuden kehittää vakuutusjärjestelmiä 
ja tulojen vakautusvälineitä EU:n osara-
hoituksella.

RAKENNEMUUTOS JATKUU NOPEANA
Maatalouden rakennekehitykseen ja sitä 
kautta tuottavuuskehityksen nopeuteen 
EU:n maatalouspolitiikkauudistuksella 
on hyvin vähän vaikutusta. Maatilojen 
määrä on vuodesta 1995 laskenut vuosit-
tain keskimäärin kolmen prosentin vauh-
tia ja kotieläintaloudessa tätä selvästi no-
peammin. Esimerkiksi maidontuotantoon 
erikoistuneiden tilojen määrä on laskenut 
lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia. 
Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että 
rakennemuutos olisi pitkällä aikavälillä 
hidastumassa. Vapautuva maataloustuot-
teiden ja elintarvikkeiden kauppa pyrkii 
edelleenkin keskittämään toimialaa voi-
makkaasti (Niemi ym. 2014). 

Erityisesti kotieläintuotannossa raken-
nekehitys ja yksikkökoon kasvu jatkuu 
nopeana. Mikäli kotieläintilojen määrä 
alenee nykyistä nopeutta vuoteen 2020, 
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kotieläintilojen määrä laskee alle 10 000 
tilaan, kun vuonna 2005 kotieläintiloja 
oli vielä yli 33 000. Maidontuotantoon 
erikoistuneiden tilojen määrä laskee noin 
5 500 tilaan vuoteen 2020 mennessä, kun 
vuonna 2005 niitä oli vielä yli 16 000 (ku-
vio 3).

Suomalaisen maatalouden ja elintarvi-
kesektorin kilpailukyvyn parantaminen 
edellyttää nykyisen kaltaista, varsin ri-
vakkaa rakennekehitystä ja yksikkökoon 
kasvua. Yksin teknologinen kehitys joh-
taa siihen, että maatilojen koko kasvaa. 

MAATILAT SOPEUTUVAT ERI TAVOIN
Yksittäisillä maatiloilla on luonnollisesti 
hyvin erilainen tarve, kyky, tahto ja mah-
dollisuudet vastata toimintaympäristön 
muutoksiin. Tilatason vaihtoehdoissa 
voidaan hahmottaa ainakin neljä eri so-
peutumislinjaa: 1) toiminnan jatkaminen 
nykyisellään, 2) tilakoon kasvattaminen, 
3) laadullinen erikoistuminen ja 4) yri-
tysrakenteen monipuolistaminen.

Osa maatiloista jatkaa toimintaansa ny-
kyisellä toimintakonseptilla. Tilat, joilla 
velkarasitus on vähäinen ja kannattavuus 
kohtuullinen, saattavat näin toimien py-
syä pitkäänkin tuotannossa. Tällaisia ovat 
erityisesti iäkkäiden viljelijöiden hallus-
sa ja ilman potentiaalisia jatkajaa olevat 
pienehköt tilat.

Tuotannon laajentaminen 
on maatilojen keskeisin 

sopeutumiskeino.

Osa tuottajista puolestaan laajentaa 
tuotantoaan, mikä on edelleen keskeisin 
keino suomalaisten maatilojen sopeutu-
misessa kiristyvään kilpailuun. Tuotanto-
yksikön kasvattamisessa pyritään tuotan-
tomäärien ja tehokkuuden nostamiseksi 
sellaisiksi, että tulotaso voidaan tukien 
alentuessa ja hintojen vaihdellessa säilyt-
tää entisellä tasolla. Näiden kustannus-
tehokkuuteen tähtäävien tilojen tuotan-
nosta riippuu hyvin pitkälti kotimaisen 
ruoantuotannon taso tulevaisuudessa. 
Neljännes Suomen suurimmista maata-
lousyrityksistä tuottaa jo tällä hetkellä 
noin 75 prosenttia Suomen maatalous-
tuotannosta.
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Maatalousyrittäjillä on mahdollista 
löytää parempihintaisia kansallisia ja 
kansainvälisiä markkinoita myös erikois-
tumalla. Varsinkin tuotannon laadullis-
ta erikoistumista on mahdollista kehit-
tää kaikissa tuotantosuunnissa. Yhtenä 
vaihtoehtona on luomutuotantoon siir-
tyminen. Tilaa markkinoilla on edelleen 
luomutuotteiden kotimaisen kysynnän 
ylittäessä nykyisellään tarjonnan.

Yrityskoon kasvattamisen tai erikois-
tumisen ohella vaihtoehtona on maata-
loudesta saatavan tulon täydentäminen 
muiden tulolähteiden avulla. Jo lähes 
kolmannes suomalaisista maatiloista eli 
noin 19 000 tilaa on laajentanut toimin-
taansa uusiin elinkeinoihin ja tuotanto-
muotoihin, joista saataville tuotteille ja 
palveluksille on kysyntää joko alueelli-
sesti tai valtakunnallisesti (Rantamäki 
ym. 2013). Uutta yritystoimintaa on pe-
rustettu etenkin palvelualoille, joita ovat 
mm. maatilamatkailu, urakointi sekä kul-
jetus- ja kiinteistöalan palvelut.

Viime vuosina erityisesti uusiutuvaa 
energiaa tuottavien maatilojen määrä on 
kasvanut nopeaa vauhtia. Muu yritystoi-
minta on tiloilla yleensä tiiviissä kytkök-
sessä maatalouteen siten, että tilan ka-
lustoa, rakennuksia, aluetta tai tuotteita 
hyödynnetään toiminnassa (Hansson 
ym. 2013). Maatilat tarjoavat hyvän kas-
vupohjan uusille yrityksille. Toiminnan 
pysyvyys on ollut erittäin korkea, vaikka 
tuotannon laajentuminen onkin yleensä 
hidasta. •




