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Toikkanen, H., Karikallio, H., Arovuori, K. ja Yrjölä, T. 2016. Kansallisen pohjoisen 

tuen arviointi 2011-2015. PTT työpapereita 176. 50 s. ISBN 978-952-224-183-2 (pdf), 

ISSN 1796-4784 (pdf). 

Tiivistelmä: Liittyessään Euroopan yhteisöön Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkä- 

aikaista kansallista tukea sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspii-

rin pohjoispuolella sijaitsevilla maatalousalueilla ja sen lähialueilla, joilla vallitsevat vas-

taavanlaiset maatalouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet. 

Tässä raportissa arvioidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta Suomessa vuosina 2011-2015. 

Arvioinnin perustana ovat pohjoiselle tuelle liittymissopimuksen artiklassa 142 asetetut ta-

voitteet. Tilastotarkastelun ja ekonometrisen analyysin perusteella tukijärjestelmä toimii 

tavoitteidensa mukaisesti. Pohjoiseen tukeen oikeutetun alueen maatalouden kehitys ei 

eroa eteläisen tukialueen kehityksestä eikä koko maan keskimääräisestä kehityksestä. Maa-

talouden rakenteen ja tuotannon kannalta pohjoinen tuki vaikuttaa säilyttävästi ja rakenne-

kehitystä hillitsevästi. Tukijärjestelmä tasoittaa yleisestä talouden ja rakenteen kehityksestä 

maatalouteen aiheutuvia vaikutuksia. Pohjoisella tuella on merkittävä vaikutus C-alueen 

tulosmuodotukseen. Pohjoinen tuki säilyttää monipuolista tuotantorakennetta, jolla on po-

sitiivinen vaikutus maaseutumaiseman ja viljelyn monimuotoisuuteen. 

Asiasanat: Artikla 142, arviointi, pohjoinen tuki 

  

 

Toikkanen, H., Karikallio, H., Arovuori, K. and Yrjölä, T. 2016. Evaluation of the 

2011-2015 Northern support scheme in Finland. PTT Working Papers 176. 50 p. ISBN 

978-952-224-183-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). 

Abstract: Long-term support for farms located in Central and Northern Finland (support 

regions C1-C4) is paid in accordance with Article 142 of Finland’s Act of Accession to the 

EU. This report evaluates the impacts of Northern support scheme in Finland in 2011-2015. 

The base of the evaluation is the targets which are appointed in Article 142 of Finland’s 

Act of Accession to the EU. According to statistical and econometric analysis Northern 

support scheme acts in accordance with its basic targets. Agricultural development in areas 

eligible to Northern support do not differ from the development of Southern areas neither 

the average development. Northern support constrains structural development of agricul-

tural production. Furthermore, it maintains agricultural production in northern areas. Sup-

port scheme equalize the effects of general economy and structural development which are 

reflected in agriculture. The northern support has an important role in income generation 

in C-area. In addition, support scheme maintains the diversity of production structure which 

has a positive impact on rural landscape and the diversity of farming. 

Key words: article 142, evaluation, northern support 
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KANSALLISEN POHJOISEN TUEN ARVIOINTI 2011-2015 

Yhteenveto 

Pohjoinen tuki perustuu Suomen Euroopan unionin liittymissopimuksen artiklaan 142. 

Tuki on Suomessa toimeenpannun tukijärjestelmän keskeinen kansallinen elementti. Kan-

sallisia tukia on Suomessa käytetty tasoittamaan sellaisia kotimaisen maataloussektorin 

kilpailukykyhaittoja, joihin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukielementeillä ei katsota 

riittävissä määrin pystyttävän vastaamaan. Lisäksi kansallisilla toimenpiteillä on haluttu 

tasoittaa alueiden ja eri tuotantosektoreiden välisiä eroja. 

Liittymissopimuksen artiklan 142 mukaisesti pohjoisen alueen kansallisen tuen tavoitteena 

on ylläpitää tuotantoa, kehittää tuotantorakennetta, varmistaa tuotteiden markkinoille 

pääsy, edistää ympäristön suojelua sekä edistää maaseudun elinvoimaisuuden säilyttä-

mistä. Tässä raportissa arvioidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta Suomessa vuosina 2011-

2015. Arvioinnin perustana ovat pohjoiselle tuelle liittymissopimuksen artiklassa 142 ase-

tetut tavoitteet. 

Kansallisesti rahoitettavan pohjoisen tuen yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on tukea hal-

littua maatalouden rakennekehitystä. Arviointiperiodin aikana maatilojen määrä laski 

11 %. Lypsykarja- ja sikatalouden rakennekehitys on ollut keskimääräistä nopeampaa. Vil-

jatiloilla rakennekehitys on ollut keskimääräistä hitaampaa. Puutarhayritysten määrä on 

laskenut voimakkaasti. Pohjoisen tuen alueen ja muun Suomen välisen rakennekehityksen 

välillä ei ole eroja. 

Maataloustuotannon voidaan katsoa säilyneen, mikäli tuotantovolyymeissa ei tapahdu 

suurta vähenemistä. Maidontuotanto on kasvanut pohjoisen tuen alueella 4 % arviointipe-

riodin aikana. Samaan aikaan muualla Suomessa tuotantovolyymi on kasvanut 1,5 %. Nau-

danlihantuotanto on kasvanut muutaman prosentin. Sianlihantuotanto on vähentynyt 

7,7 %. Broilerintuotanto on kasvanut 21 %. Kehityksessä ei ole eroa pohjoisen tuen alueen 

ja muun Suomen välillä. Kasvihuoneiden pinta-ala on vähentynyt 3 %. 

Suomen yleinen taloustilanne on ollut arviointiperiodin aikana vaikea. Taloustilanne on 

heijastunut niin työllisyyteen kuin yritysten toimintaedellytyksiinkin. Maaseudun elinvoi-

maisuuden kannalta tämä tarkoittaa yleensä sitä, että maatalouden suhteellinen merkitys 

korostuu. Samalla myös tukien vaikutus maaseudun tulovirroissa kasvaa. Kansallisen tuen 

taloudellinen merkitys korostuu syrjäisillä alueilla, joilla markkinatulot jäävät pienem-

miksi. 

Maatalouden ympäristötoimenpiteet sisältyvät ympäristökorvausjärjestelmään. Näin maa-

talouden ympäristövaikutuksiin vaikutetaan eri politiikkainstrumenttien avulla. Tuotantoa 

ylläpitävänä politiikkana pohjoinen tuki ylläpitää tuotantorakenteen monimuotoisuutta 

koko maassa. Maatalouden rakenteen monimuotoisuus koko Suomen alueella ylläpitää 
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sekä maatalousmaisemaa että viljelyn monimuotoisuutta. Samalla tuotannon tasainen ja-

kautuminen koko Suomen alueelle vähentää tuotannon keskittymistä erityisen valumaher-

kille alueille. 

Kuljetus- ja varastointituet varmistavat markkinoille pääsyn erityisillä alueilla. Kuljetus-

tuki edesauttaa karjatalouden harjoittamista myös kauempana tuotantolaitoksista. Varas-

tointituella kompensoidaan pidentyneiden varastointiaikojen kustannuksia. 

Tilastotarkastelun ja ekonometrisen analyysin perusteella tukijärjestelmä toimii tukijärjes-

telmän perusajatuksen mukaisesti. Pohjoiseen tukeen oikeutetun alueen maatalouden kehi-

tys ei eroa eteläisen tukialueen kehityksestä eikä koko maan keskimääräisestä kehityksestä. 

Maatalouden rakenteen ja tuotannon kannalta pohjoinen tuki vaikuttaa säilyttävästi ja ra-

kennekehitystä hillitsevästi. Tukijärjestelmä tasoittaa yleisestä talouden ja rakenteen kehi-

tyksestä maatalouteen aiheutuvia vaikutuksia. Samalla se pitää sektorilla sellaisia tuotan-

toresursseja, jotka ilman politiikan vaikutusta poistuisivat maatalouden piiristä tai jäisivät 

kokonaan hyödyntämättä.  

Maaseudun elinvoimaisuuden osalta politiikan tuotantoa ylläpitävä ja rakenteita säilyttävä 

vaikutus korostuu alueilla, joissa vaihtoehtoisten työpaikkojen määrä on pieni. Samalla se 

kuitenkin hidastaa koko kotimaisen maataloussektorin tuotanto- ja tilarakenteen kehitystä. 

Markkinoille pääsyn varmistamiseksi pohjoisen tuen alueella on maksettu erikseen määri-

tetyille alueille kuljetustukea- ja avustusta. Tuen ja avustuksen piirissä olevien kuntien 

maataloustuotannon kehitys ei eroa tuen ulkopuolella olevien kuntien kehityksestä. 
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EVALUATION OF THE 2011-2015  
NORTHERN SUPPORT SCHEME IN FINLAND 

Summary 

Support for farms located in Central and Northern Finland (support regions C1-C4), or the 

Nordic aid, is paid in accordance with Article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU. 

The nationally funded Nordic aid is a crucial element of the implemented support scheme 

in Finland. In Finland nationally funded support is applied in order to reduce such compet-

itive disadvantages that the support measures of the Common Agricultural Policy of the 

EU has not affected sufficiently. In addition, national measures have strived to offset dif-

ferences between regions and sectors. 

According to article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU, Nordic aid aims at main-

taining production, improving the structures for the production, ensuring the market access 

of agricultural products as well as guaranteeing that environment is protected and country-

side preserved. This report evaluates the impacts of Northern support scheme in Finland in 

2011-2015. The base of the evaluation is the targets which are appointed in Article 142 of 

Finland’s Act of Accession to the EU. 

One of the central elements of Nordic aid is to maintain the structural development of ag-

ricultural production. During the evaluation period the number of farms declined by 11 %. 

The structural change of dairy and pig farms has been faster than average. In contrast, 

concerning grain farms changes have been steadier. Also number of horticultural farms 

have decreased profoundly. However, there are no differences in structural development 

between Nordic aid area and the rest of Finland. 

Maintaining production can be considered successful if volume of production has not di-

minished significantly. Dairy production has increased by 4 % in Nordic aid area. At the 

same time, in the rest of Finland the corresponding increase have been 1,5 %. Furthermore, 

beef production has grown by a few percentage points, whereas pig meat production has 

decreased by 7,7 %. In contrast, broiler meat production has grown by 21 %. Moreover, 

the greenhouse area has diminished by 3 %. In general, development has been similar in 

Nordic aid area and the rest of Finland.  

In general, the economic conditions in Finland have been challenging during the evaluation 

period. This has had a significant effect on both employment and operational environment 

of local business. Tt is usually clear that, in such a situation, the relative importance of 

agriculture grows with respect to the viability of rural areas. Simultaneously the signifi-

cance of agricultural supports in rural income increases. Farming subsidies are particularly 

important in distant areas, where market income remains lesser. 

Agri-environmental measures of agriculture are part of agri-environmental scheme. Hence, 

several policy instruments impose the environmental effects of agriculture. Nordic aid, as 



 

9 

 

a policy aiming at maintaining production, has a positive impact on the diversity of pro-

duction structure in the entire country. Furthermore, diverse production structure conserves 

both agricultural landscape and varied farming in all of Finland. At the same time, balanced 

distribution of production in different regions in Finland diminishes concentration of agri-

cultural production to areas especially sensitive to nutrient runoffs. 

Transportation and storing supports ensure market access for products produced in distinct 

areas. Transportation support facilitates cattle production further away from slaughter-

houses. On the other hand, storing supports compensate the costs of lengthened storing 

periods. 

According to statistical and econometric analysis Northern support scheme acts in accord-

ance with its basic targets. Agricultural development in Nordic aid area does not differ from 

the development of Southern areas neither the average development. 

Nordic aid both maintains agricultural production in northern areas and constrains struc-

tural development of agricultural production. Furthermore, it balances the effects of general 

economy and structural development on agriculture. Moreover, Nordic aid maintains re-

sources in the agricultural sector. This is especially important in a case that such resources 

with no policy would be under-utilized in agricultural or, even more crucially, any use. 

With respect to viability of rural areas the maintaining of both production and structures is 

of especially high importance in areas with smaller amount of alternative work. However, 

it also decelerates the development of production and farm structure of Finnish agriculture  

Certain transportation and storing supports have been paid in order to ensure the market 

access of products produced in distinct areas. There are no differences in development of 

agricultural production between municipalities involved or not involved in the transporta-

tion or storing support measures. 
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EVALUERING AV DEN 2011-2015 NORRA FINLANDS STÖD 

Sammanfattning 

Norra Finlands stöd baserar sig på Europeiska Unionens anslutningsfördragets artikel 142. 

Stödet är en viktig del av det nationella stödsystemet. Nationella stöd har använts i Finland 

för att underlätta sådana konkurrensnackdelar, som EU:s gemensamma lantbrukspolitik 

inte kan svara tillräckligt bra på. Dessutom har man velat jämna ut områdenas och produkt-

ionsriktningarnas skillnader med nationella stödåtgärder.  

 

Anslutningsfördragets artikel 142 syftar på att hålla upp produktionen, utveckla produkt-

ionsstrukturen, hålla koll på att produkterna kommer på marknaden, utveckla naturskydd 

och förbättra lantbygdens livskraft. I den här rapporten värderar man norra stödets inverkan 

i Finland åren 2011-2015.  Som grund för värderingen är de mål som ställts för norra stödet 

i anslutningsfördragets artikel 142.  

 

Ett av de viktigaste mål för nationellt finansierade norra stödet är att stöda lantbrukets 

strukturutveckling. Under värderingsperioden sjönk gårdarnas antal med 11%. Mjölk - och 

svingårdarnas strukturutveckling har varit snabbare än medeltalet. På växtodlingsgårdar 

har utvecklingen varit långsammare än medeltalet.  Antalet trädgårdsföretag har sjunkit 

kraftigt. Skillnaden i strukturutvecklingen mellan norra stödområdet och resten av Finland 

har inte varit stor.  

 

Lantbruksproduktionen kan anses bibehållits, om det inte sker stora förändringar i produkt-

ionsvolymen. Mjölkproduktion har vuxit 4% på norra stödområdet under värderingspe-

rioden. Samtidigt har produktionsvolymen vuxit 1,5% i resten av Finland. Nötköttspro-

duktionen har vuxit med några procent. Svinköttproduktionen har sjunkit 7,7%. Broiler-

produktionen har vuxit 21%. Det finns ingen skillnad i utvecklingen mellan norra stödom-

rådet och resten av Finland. Växthusarealen har sjunkit 3%. 

 

Det allmänna ekonomiska läget i Finland har varit svår under värderingsperioden. Ekono-

miska läget har speglat sig till så väl sysselsättningen som företagens verksamhetsförut-

sättningar. Ur landsbygdens livskrafts perspektiv betyder det här oftast att lantbrukets re-

lativa andel växer. Samtidigt växer också stödens betydelse inom landsbygdens inkomst-

flöde. De nationella stödens ekonomiska betydelse betonas i glesbygden, där marknadsin-

komsterna blir mindre. 

 

Lantbrukets miljövårdsåtgärder finns inom miljövårdsärsättningssystemet. På detta sättt 

kan politikinstrumenten påverka lantbrukets miljöinverkan. Som en politik som bibehåller 

produktionen, upprätthåller norra stödet produktionsstrukturens mångfald i hela landet. 

Lantbrukens strukturmångfald inom hela Finland upprätthåller både landskapet  och od-

lingens mångfald. Samtidigt som produktionens jämna fördelning utöver hela Finland 

minskar koncentrationen av produktionen till områden som är benägna för urlakning.  
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Stöd för transport och lagring lättar möjligheterna för produkterna att komma in på mark-

naden i speciella områden. Transportstödet hjälper drift av husdjursproduktion också längre 

bort från produktionsenheter. Med lagringsstödet kompenserar man kostnaderna på för-

längda lagringstider. 

 

På bas av statistisk utvärdering och ekonometrisk analys fungerar stödsystemet enligt stöd-

systemets grundtanke. Lantbrukets utveckling i  de områden som har rätt till det norra stö-

det skiljer sig inte från utvecklingen i det södra stödområdet, eller från medelutvecklingen 

i hela landet.  

 

Det norra stödet bibehåller lantbrukets struktur och produktion men bromsar strukturut-

vecklingen. Stödsystemet utjämnar inverkan av den allmänna ekonomiska utvecklingen 

och strukturutvecklingen. Samtidigt bibehåller det produktionsresurser inom sektorn som 

annars skulle bli oanvända i lantbruket eller skulle bli helt outnyttjade. 

 

Då man tänker på landsbygdens livskraft, är den produktions- och strukturbibehållande 

politikens inflytande störst i de områden där det finns få alternativa arbetsmöjligheter. Sam-

tidigt bromsar den utvecklingen av hela den inhemska lantbrukssektorns produktions och 

gårdsstrukturs utveckling. 

 

För att säkra möjligheterna för produkterna från de norra stödområden att komma in på 

marknaden har man betalat transportstöd till vissa områden. Utvecklingen i de kommuner 

som berörs av dessa stöd skiljer sig inte från utvecklingen i övriga kommuner.  
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1. Johdanto 

Suomen maatalouspolitiikan tukijärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu Euroopan 

unionin kokonaan rahoittamista, Suomen ja EU:n yhteisesti rahoittamista sekä kokonaan 

kansallisesta budjetista maksetuista tuista. Tukimuodoista tilatukijärjestelmä on kokonaan 

EU:n rahoittama ja Maaseudun kehittämisohjelman alaiset tuet, mukaan luettuna luonnon-

haittakorvaus ja ympäristökorvausjärjestelmä, osarahoitteisia. Kansalliset tuet muodosta-

vat näitä täydentävän kokonaisuuden. 

Pohjoinen tuki perustuu Suomen Euroopan unionin liittymissopimuksen artiklaan 142. 

Tuki on Suomessa toimeenpannun tukijärjestelmän keskeinen kansallinen elementti. Kan-

sallisia tukia on Suomessa käytetty tasoittamaan sellaisia kotimaisen maataloussektorin 

kilpailukykyhaittoja, joihin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukielementeillä ei katsota 

riittävissä määrin pystyttävän vastaamaan. Lisäksi kansallisilla toimenpiteillä on haluttu 

tasoittaa alueiden ja eri tuotantosektoreiden välisiä eroja. 

Pohjoinen tuki on säilynyt periaatteiltaan samanlaisena koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. 

Samaan aikaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rakenne on kokonaisuudessaan uudistu-

nut. Hinnanalennuskorvauksiin perustuneet suorat tuet on irrotettu tuotannosta ja siirretty 

tilatukijärjestelmään. Tuen vaatimukset ja sitä kautta vaikutusmekanismit ovat muuttuneet 

täydentävien ehtojen ja viimeksi viherryttämisen kautta. Maatalouden aiheuttamien haital-

listen ympäristövaikutusten vähentäminen ja positiivisten ympäristövaikutusten edistämi-

nen pyritään nykyisessä tukijärjestelmässä huomioimaan ympäristökorvauksen kautta.  

Tässä raportissa arvioidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta Suomessa vuosina 2011-2015. 

Arvioinnin perustana ovat pohjoiselle tuelle liittymissopimuksen artiklassa 142 asetetut ta-

voitteet. Tukijärjestelmän kehittymisen ja maatalouden tuotantorakenteen muutoksen seu-

rauksena eri tavoitteiden painoarvo suhteessa toisiinsa on muuttunut. Myös eri tukijärjes-

telmien keskinäiset vaikutussuhteet ovat nykyään erilaisia verrattuna pohjoisen tuen toi-

meenpanon aloittamiseen vuonna 1995. Tästä seuraa, että yksittäisen tukijärjestelmän vai-

kutusten irrottaminen kokonaisuudesta on hankalaa ja ajoittain myös epätarkoituksenmu-

kaista. 

Seuraavassa osiossa käydään tiiviisti läpi pohjoisen tuen periaatteet ja sen rooli osana Suo-

men maatalouden tukijärjestelmää. Luvussa 3 kuvataan arvioinnin asetelma, tavoitteet ja 

menetelmät. Luvussa 4 tarkastellaan Pohjoisen tuen vaikuttavuutta sille asetettujen tavoit-

teiden näkökulmasta ja luvussa 5 esitetään johtopäätökset. Julkaisun lopussa on tekninen 

liite, jossa raportoidaan pohjoisen tuen vaikuttavuutta maidontuotantoon tarkasteleva eko-

nometrinen analyysi. 
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2. Pohjoinen tuki ja sen kohdentuminen 

Liittyessään Euroopan yhteisöön Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkäaikaista kansal-

lista tukea sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspiirin pohjoispuo-

lella sijaitsevilla maatalousalueilla ja sen lähialueilla, joilla vallitsevat vastaavanlaiset maa-

talouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet (Act concerning the 

conditions of accession 1994, Article 142; Liittymissopimus 1994, artikla 142). Liittymis-

sopimuksen artiklan 142 kohdassa 2 komissio määritti nämä alueet ottamalla erityisesti 

huomioon alhaisen väestötiheyden, maatalousmaan osuuden kokonaispinta-alasta sekä ih-

misravinnoksi tarkoitettujen peltokasvien viljelyyn varatun maatalousmaan osuuden käy-

tetystä viljelypinta-alasta.  

Pohjoisen tuen alueella maksetaan pohjoisen tuen lisäksi eräitä muita kansallisia tukia sekä 

EU:n maatalouspolitiikan muutosten vaikutusten korvaamiseksi tarkoitettua CAP-tukea, 

luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea. Tulotukien lisäksi pohjoisen tuen alueella maa-

taloudelle maksetaan EU:n yhteisrahoittamia ja kansallisia investointitukia. 

Liittymissopimuksen artiklan 142 kohdan 3 mukaan kyseiset tuet saavat liittyä fyysisiin 

tuotannontekijöihin, kuten peltoalaan tai eläinten lukumääriin, ottaen huomioon markkina-

asetuksissa säädetyt asianomaiset rajoitukset sekä kunkin tilan perinteiset tuotantotavat, 

mutta ne eivät saa olla yhteydessä tulevaan tuotantoon tai johtaa tuotannon kasvuun tai 

liittymistä edeltävänä vertailuaikana, jonka komissio vahvistaa, todetun kokonaistuen mää-

rän kasvuun.  

Tuet voidaan eriyttää aluekohtaisesti. Tukia on myönnettävä erityisesti sellaisen perintei-

sen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, joka soveltuu luontaisella tavalla kyseis-

ten alueiden ilmasto-olosuhteisiin, maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen 

rakenteiden parantamiseksi, kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen sekä ympäristön 

suojelun ja maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi. 

Pohjoisen tuen vaikutuksia koskeva arviointi perustuu liittymissopimuksen (Act concer-

ning the conditions of accession 1994) artiklan 143 kohtaan 2, jonka mukaan: 

Komissio toimittaa neuvostolle vuoden kuluttua liittymisestä ja sen jälkeen 

joka viides vuosi 142 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta kertomuksen 

myönnetyistä luvista ja kyseisten lupien nojalla myönnettyjen tukien tuloksista. 

Luvan saaneet jäsenvaltiot toimittavat kyseisten kertomusten laatimista varten 

komissiolle hyvissä ajoin myönnetyn tuen vaikutuksia koskevat tiedot, joista 

käy ilmi kyseisten alueiden maatalouselinkeinossa todettu kehitys.  

Tämän lisäksi Suomen on toimitettava Komission päätöksen 30.4.2009 (2009/3067/EY) 

mukaisesti vuosittain ennen kesäkuun alkua tiedot myönnettyjen tukien vaikutuksista ja 
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erityisesti tuotannon kehityksestä, tuotannontekijöiden määrästä, tulojen kehityksestä, tu-

kien mahdollisesta osa-alueittaisesta eriyttämisestä, maksujärjestelmistä sekä vaikutuksista 

ympäristön suojeluun sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen. 

Taulukko 1. Maataloustuet C-alueille vuosina 2011-2015 (Lähde: MMM 2016) 

  EU:n rahoittamat 
tuet 

LFA ja LFA kans.  
lisäosa 

Ympäristötuki Pohjoinen 
tuki 

Yhteensä 

2011 274,2 311,5 177,3 336,1 1099,1 

2012 272,3 312,3 203,8 329 1117,4 

2013 258,9 311,3 193,2 322,8 1086,2 

2014 253,5 309,9 174,4 329,1 1066,9 

2015 212,7 276,5 146,7 310,1 946,0 

 

Vuosina 2011-2015 maksettujen maataloustukien kokonaissumma pohjoisen tuen alueella 

oli 5,3 miljardia euroa. Vuosittain maksetun tuen määrä on noin miljardi euroa. Vuonna 

2015 maksettu kokonaistukimäärä oli 13 % vuoden 2011 tukimäärää pienempi.  

Vuonna 2015 käynnistyi uusi maaseutuohjelma, joka johti muutoksiin tukimäärissä. CAP-

uudistuksen myötä CAP-tuki laski. Samaan aikaan uusi maaseutuohjelma johti muutoksiin 

ympäristökorvausjärjestelmässä ja luonnonhaittakorvauksissa. EU:n rahoittamien tukien 

laskua on Suomessa kompensoitu kansallisilla tuilla. Tämän seurauksena kansallisen tuen 

osuus kokonaistukimäärässä on kasvanut vuonna 2015 (kuvio 1). Suorien CAP-tukien 

osuus kokonaistuesta oli C-alueella 24 %, luonnonhaittakorvauksen (kansallinen ja EU-

rahoitteinen) 29 %, ympäristökorvauksen 16 % ja kansallisen pohjoisen tuen 33 %. Poh-

joisen tuen osuus kokonaistukimäärästä on kasvanut arviointiperiodin aikana (kuvio 2).  

 

 
 

Kuvio 1. Eri tukimuotojen osuus kokonaistukimäärästä vuonna 2015 (Lähde: MMM 2016). 

 

 

EU:n 
rahoittamat 

tuet
22 %

LFA ja LFA kans. 
Lisäosa

29 %

Ympäristötuki
16 %

Pohjoinen tuki
33 %



 

16 

 

 
 

Kuvio 2. Maataloustukien kehittyminen pohjoisen tuen alueella vuosina 2011-2015 

(Lähde: MMM 2016). 

Vuonna 2014 kansallisesta pohjoisesta tuesta 85 % kohdentui C1- ja C2-tukialueille (ku-

vio 3). Valtaosa (75 %) kansallisesta tuesta on pohjoisen kotieläintilan tukea, jota makset-

tiin nautakarjatiloille. Kymmenen prosenttia pohjoisesta tuesta kohdistui nuorten viljelijöi-

den tukemiseen ja 5,5 % maksetaan pohjoisen hehtaarituen muodossa. Sika- ja siipikarja-

talouden osuus pohjoisesta tuesta on 17 %.  

 

 
 

Kuvio 3. Pohjoisen tuen määrän kehittyminen eri tukialueilla vuosina 2010-2014 (Lähde: 

MMM 2016). 
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3. Arvioinnin tavoitteet ja arvioinnissa 
käytetyt menetelmät 

Jälkiarvioinnin tavoitteena on arvioida politiikkaa sen toteuttamisen jälkeen. Arvioinnin 

tavoitteena on tunnistaa politiikan vaikutukset ja sen tarjoama lisäarvo. Politiikan vaiku-

tusten tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä arvio politiikan tavoitteiden toteutu-

misesta. Jälkiarviointi toimii parhaimmillaan politiikan oppimistyökaluna, jonka avulla 

voidaan kehittää politiikan suunnittelua, laatua ja täytäntöönpanoa tulevaisuudessa. (EC 

2014.) 

Jälkiarvioinnilla on tärkeä rooli toimia siltana uuden ja vanhan politiikan välillä, vaikka se 

suoritetaan vasta uuden politiikan käyttöönoton jälkeen. Uuden politiikan toimeenpanossa 

voidaan hyödyntää arvioinnin tuloksia ja suosituksia. Lisäksi jälkiarvioinnissa tunnistetut 

onnistumiset ja epäonnistumiset ovat hyödyllisiä uutta politiikkaa suunniteltaessa. (EC 

2014.) 

Hyvän arvioinnin lähtökohtana on politiikan tavoitteet, jotka on määritelty selkeästi joko 

sanallisesti tai numeerisesti. Interventiologiikan avulla toimenpiteiden vaikutukset yhdis-

tetään tavoitteeseen tai ilmiötä mittaavaan indikaattoriin. Interventiologiikan tulisi myös 

tunnistaa eri politiikkojen päällekkäisyydet ja ristikkäisyydet. Hyvän arvioinnin näkökul-

masta vertailukohdan tulisi olla mietitty etukäteen. Tämän lisäksi politiikan vaikutusta ku-

vaavien indikaattoreiden tulee kuvata ilmiötä ja seurantatiedon kerääminen tulisi suunni-

tella etukäteen.  

Vaikuttavuusarviointi on tärkeä työkalu politiikan suunnittelussa, joten vaikuttavuusarvi-

oinnissa käytetty vertailukohta tulee olla perusteltu. Vertailukohdan määrittäminen on kui-

tenkin usein haastavaa. Jälkiarviointina tehdyssä vaikuttavuusanalyysissä voidaan verrata 

kahta ryhmää, joista toinen on osallistunut politiikkaan ja toinen ei. Jos politiikkaan osal-

listuminen on sattumanvaraista tietyn väestön keskuudessa, vaikuttavuusarviointi on ver-

rattain helppoa. Kun politiikkaan osallistuminen on pakollista tai siihen osallistuu vapaa-

ehtoisesti käytännössä kaikki, vertailuryhmiä ei ole.  

Vertailuryhmän määrittämisessä voidaan käyttää apuna tilastollisia menetelmiä. Tilastol-

listen menetelmien käyttäminen edellyttää hyvin laadukasta seuranta-aineistoa. Kvalitatii-

visessa vertailussa käytettään apuna asiantuntijaryhmiä, jotka määrittävät vertailuryhmät. 

Naiivilla kontrafaktuaalilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kahta ryhmää vertaillaan toisiinsa 

ilman kvantitatiivista tai kvalitatiivista perustetta. Naiivista kontrafaktuaalista puhutaan 

myös tilanteessa, jossa vertailuryhmiä ei ole. Vertailuryhmien puuttuessa turvaudutaan 

usein vertailemaan tilannetta ennen politiikan toimeenpanoa ja sen jälkeen.  

Koska politiikkaan osallistuvat kaikki pohjoisen tuen alueella sijaitsevat maatilat, vertailu-

ryhmiä ei ole. Tämä arviointi perustuu pääasiallisesti tilastolliseen tarkasteluun, jossa poh-

joisen tuen alueen kehitystä verrataan muun Suomen kehitykseen. Tarkastelussa ei voida 

ottaa huomioon kaikkia kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Toisaalta maaseudun elinvoimai-

suuteen vaikuttaa monet vaikeasti mitattavat tekijät pohjoisen tuen lisäksi kuten aluepoli-

tiikka ja kulttuuri. Lisäksi on muistettava, että arviointiperiodin aikana yleinen talousti-

lanne on ollut heikko ja erot alueiden välillä suuria.  
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Maitotilojen osalta arviointia täydennetään tutkimuksella, jossa vertailuryhmien määrittä-

misessä käytetään apuna tilastollista vertaistamismenetelmää (Prospersity Score Matching, 

PSM). Menetelmän avulla etsitään vertailuryhmäksi joukko, joka on valittujen muuttujien 

osalta mahdollisimman samankaltaisia pohjoisen tuen alueen tilojen kanssa. Näin pohjoi-

sen tuen alueen maitotilojen kehitystä voidaan verrata mahdollisimman samankaltaisiin 

maitotiloihin, jotka sijaitsevat muualla Suomessa. 

4. Politiikkatavoitteet 

Arvioinnin lähestymistavan mukaisesti politiikan vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa sille 

asetettuihin tavoitteisiin. Liittymissopimuksen artiklan 142 mukaisesti pohjoisen alueen 

kansallisen tuen tavoitteena on ylläpitää tuotantoa, kehittää tuotantorakennetta, varmistaa 

tuotteiden markkinoille pääsy, edistää ympäristön suojelua sekä edistää maaseudun elin-

voimaisuuden säilyttämistä.  

4.1. Maatalouden rakennekehitys 

Kansallisesti rahoitettavan pohjoisen tuen yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on tukea hal-

littua maatalouden rakennekehitystä. Vuonna 2010 Suomessa oli 59 483 maatilaa. Arvi-

ointiperiodilla maatilojen määrä laski hieman yli 11 % ollen 52 775 vuonna 2014. Maati-

loista 78 % sijoittuu pohjoisen tuen alueelle (kuvio 4). Rakennekehitys on ollut saman-

suuntaista kaikilla tukialueilla. Ainostaan C4-alueella tilojen lukumäärä on vähentynyt sel-

västi muuta Suomea hitaammin (kuvio 5).   

 

 
 

Kuvio 4. Maatilojen jakaantuminen eri tukialueille vuonna 2014 (Lähde: Luke 2016a). 
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Kuvio 5. Maatilojen lukumäärän kehitys Suomessa vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 

2016a). 

Maidontuotannon rakennemuutos on ollut arviointiperiodin aikana koko maataloutta nope-

ampaa. Maitotilojen määrä on laskenut keskimäärin 21 %. Voimakkainta rakennemuutos 

on ollut C2p-tukialueella, jossa neljännes maitotiloista on lopettanut arviointiperiodin ai-

kana. C2- ja C4-tukialueella tilojen määrä väheni vain 18 %. Lopuilla tukialueilla maidon-

tuotannosta luopui noin viidennes tilallisista. 

 

 
Kuvio 6. Lypsykarjatilojen lukumäärän kehitys Suomessa vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 

2016a). 

Naudanlihantuotannon rakennemuutos poikkeaa lypsykarjatalouden kehityksestä. Naudan-

lihantuotantotilojen lukumäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta koko maan tasolla. 

Alueittaisia eroavaisuuksia kuitenkin löytyy. Nautatilat ovat lisääntyneet hieman B- ja C4-

alueilla, kun vastaavasti tilojen lukumäärä on vähentynyt C1, C2p- ja C3-alueilla. 
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Kuvio 7. Naudanlihatilojen lukumäärä Suomessa vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 

2016a). 

 

 
Kuvio 8. Viljan viljelytilojen lukumäärän kehitys vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 2016a). 

Rakennekehitys on ollut keskimääräistä muutosta hitaampaa viljatiloilla. Koko maassa vil-

jatilojen lukumäärä on vähentynyt 8 %. Nopeimmin viljatilojen määrä on laskenut A- ja 

C3-alueilla. C3-alueella viljatilojen määrä on laskenut 16 %. C1-alueella viljatiloja on lo-

pettanut suhteellisesti vähiten (4 %). Osa kotieläintiloista on luopunut eläimistä ja muuttu-

neet viljatiloiksi. Näin viljatilojen lukumäärä ei ole muuttunut samassa suhteessa kuin van-

hoja tiloja on lopettanut. 
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Kuvio 9. Siipikarjatilojen lukumäärä Suomessa vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 2016a). 

Siipikarjatiloiksi tilastoitujen tilojen määrä on noussut koko Suomessa vuosina 2010-2014. 

Munivien kanojen häkkikielto aiheutti tilojen lukumäärässä notkahduksen vuonna 2012. 

Vuonna 2014 Suomessa oli 423 siipikarjatilaa, joka oli 13 % enemmän kuin vuonna 2010. 

Suhteellisesti voimakkainta siipikarjatiloiksi tilastoitujen tilojen lukumäärän nousu on ollut 

A- ja C1- alueilla. B- ja C2-alueilla tilojen lukumäärä nousi maltillisemmin. Lukumääräi-

sesti eniten siipikarjatiloja on A- , B- ja C1-alueilla. Siipikarjatilat keskittyvät alueille, 

joilla sijaitsee teurastamoja. 

Sikataloudessa rakennemuutos on ollut voimakasta koko 2000-luvun ajan eikä arviointipe-

riodi tee tähän muutosta. Sikatiloista 31 % on lopettanut sianlihantuotannon vuosina 2010-

2014. Suhteellisesti voimakkainta rakennemuutos on ollut B-, C2p- ja C3-alueilla. Luku-

määräisesti eniten tiloja on lopettanut B-tukialueella.  

 

 
Kuvio 10. Sikatilojen lukumäärä Suomessa vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 2016a). 
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Vuonna 2014 Suomessa oli 886 puutarha-alan yritystä, mikä on 35 % vähemmän kuin 

vuonna 2010. Voimakkainta yritysten väheneminen on ollut B-, C1- ja C2P-alueilla. Kes-

kimääräistä vähemmän puutarhayrityksiä on lopettanut A-, C2, ja C3-alueilla. Pohjoisen 

tuen alueella rakennekehityksen eteneminen on hieman muuta Suomea nopeampaa.  

 

 
Kuvio 11. Puutarhayritysten lukumäärä vuosina 2010-2014 (Lähde: Luke 2016a). 

4.2. Maataloustuotannon säilyminen 

Yhtenä keskeisenä pohjoisen tuen tavoitteena on maataloustuotannon säilyttäminen myös 

heikommilla tuotantoalueilla. Maataloustuotannon voidaan katsoa säilyneen, mikäli tuo-

tantovolyymeissa ei tapahdu suurta vähenemistä. Pohjoisen tuen seurauksena maatalous-

tuotanto ei saa kasvaa vahvistettuihin viitemääriin suhteutettuna. 

Maidon tuotantovolyymit vuosina 2011-2014 on esitetty kuviossa 12. Jopa 80 % Suomen 

maidontuotannosta sijoittuu pohjoisen tuen alueelle, joten maidontuotannon säilyminen 

pohjoisen tuen alueella on tärkeää raaka-aineen saatavuuden takaamiseksi.  

Maidontuotannossa tapahtui pieni notkahdus vuosina 2012-2013, mutta notkahdus jäi var-

sin lyhyeksi. Jo vuosina 2013-2014 tuotantovolyymi palasi edellisten vuosien tasolle. Poh-

joisen tuen alueella tuotantovolyymi on kasvanut keskimäärin 4 %. Voimakkainta maidon-

tuotannon volyymin kasvu on ollut C2-alueella. Samaan aikaan AB-alueella maidontuo-

tanto on supistunut 1,5 %.  
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Kuvio 12. Maidon tuotannon kehitys (1000 ltr) Suomessa vuosina 2010-2015, (Lähde: 

Luke 2016b). 

Naudanlihaa tuotettiin vuonna 2014 Suomessa 82,3 miljoonaa kiloa. Tästä 80 % tuotetaan 

pohjoisen tuen alueella. Suomen naudanlihantuotanto on pitkälti lypsykarjatalouden va-

rassa, joten on luontevaa, että lihantuotanto keskittyy samoille alueille lypsykarjatalouden 

kanssa. Naudanlihantuotannossa näkyy myös varsin selkeästi vuosien 2012-2013 notkah-

dus maidontuotannossa. Naudanlihantuotanto on lisääntynyt C1-alueella (4 %). Muilla tu-

kialueilla tuotantovolyymi on vähentynyt hieman. Suurin suhteellinen tuotannon supistu-

minen on tapahtunut C3- (7 %) ja C4-tukialueilla (6 %) (kuvio 13). 

 

 
Kuvio 13. Naudanlihantuotanto tukialueittain vuosina 2011-2014, milj. kg (Lähde: Luke 

2016c). 
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tuotantovolyymin lasku on ollut muuta Suomea maltillisempaa. C3-alueella sianlihantuo-

tanto on puolittunut, mutta tuotanto ei ole määrällisesti merkittävää koko maan tasolla (ku-

vio 14). 

 

 
Kuvio 14. Sianlihantuotanto tukialueittain vuosina 2011-2014, milj. kg (Lähde: Luke 

2016c). 

Siipikarjantuotanto on kasvanut arviointiperiodin aikana varsin voimakkaasti. Broilerin 

tuotantomäärä on noussut 21 %. Pohjoisen tuen alueen ja muun Suomen tuotantomäärien 

kehityksen välillä ei ole eroa (kuvio 15). Kalkkunan tuotanto on puolestaan vähentynyt 

koko maassa voimakkaasti. Kalkkunan lihantuotanto on pienentynyt 54 %. Tuotantovolyy-

min lasku on ollut rajuinta pohjoisen tuen alueella, jolla volyymi on laskenut 75 %. Muu-

alla Suomessa tuotanto on vähentynyt 10 % (kuvio 16). 

 

 

Kuvio 15. Broilerin tuotanto Suomessa vuosina 2010-2015, milj. kg.(Lähde: MMM 2016) 
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Kuvio 16. Kalkkunantuotanto Suomessa vuosina 2010-2015, milj. kg (Lähde: MMM 2016). 

Kasvihuonetuotannon volyymia tarkastellaan tavallisesti kasvihuoneiden pinta-alan kehi-

tyksen avulla. Kasvihuoneiden pinta-ala oli vuonna 2014 noin 3,6 miljoonaa neliötä. Ko-

konaispinta-ala on vähentynyt 3 % vuodesta 2010. Pinta-alan vähentyminen on ollut mal-

tillisempaa pohjoisen tuen alueella kuin muualla Suomessa (kuvio 17).  

 

 

Kuvio 17. Kasvihuonetuotannon pinta-ala m2 C-alueella vuosina 2010-2014. Lyhyt 

viljelykausi 2-7kk, pitkä viljelykausi yli 7 kk. (Lähde: MMM 2016). 
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4.3. Maaseutualueiden elinvoimaisuus 

Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen on yksi pohjoisen tuen tavoitteista. Maaseu-

tuelinkeinojen kehittäminen pitää sisällään maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittä-

misen, maaseudun muiden elinkeinojen kehittämisen sekä alueiden infrastruktuurista huo-

lehtimisen. Maaseudun elinvoimaisuus ja sen kehittyminen ovat kuitenkin voimakkaasti 

sidoksissa yhteiskunnan laajempaan talouden ja rakenteen kehitykseen. Politiikalla voi-

daan edistää tai tasoittaa näiden muutosten vaikutuksia. 

Suomen yleinen taloustilanne on ollut arviointiperiodin aikana vaikea. Taloustilanne on 

heijastunut niin työllisyyteen kuin yritysten toimintaedellytyksiinkin. Maaseudun elinvoi-

maisuuden kannalta tämä tarkoittaa yleensä sitä, että maatalouden suhteellinen merkitys 

korostuu. Samalla myös tukien osuus maaseudun tulovirroissa kasvaa. 

 

 
Kuvio 18. Kansallisen tuen osuus kokonaistuotosta (Luke Taloustohtori). 

Kuviosta 18 käy ilmi kansallisen tuen osuus maatalouden kokonaistuotosta. Kansalliset 

tuet pitävät sisällään kansallisesti rahoitettavat kotieläin- ja hehtaariperusteiset tuet. Luon-

nonhaittakorvauksen kansallinen osa ei ole tässä mukana.  

Kansallisen tuen taloudellinen merkitys korostuu pohjoisen tuen alueella. C-tukialueilla 

kansallisen tuen osuus maatalouden kokonaistuotosta on AB-aluetta suurempi. Kansallisen 

tuen osuus maatalouden kokonaistuotosta vaihtelee 9-29 % välillä. Pohjoisilla tukialueilla 

kansallisen tuen merkitys korostuu mitä syrjäisemmästä alueesta on kyse. Taloudellisesti 

merkittävin rooli kansallisella tuella on C4-alueella. Tuen taloudellinen merkitys korostuu 

syrjäisillä alueilla, koska maatalouden muu tuotto on pienempi. 
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Kuvio 19. Kansallisen tuen osuus kokonaistuotosta eri tukialueilla ja eri tuotantosuunnissa 

vuonna 2013 (Luke Taloustohtori). 

Kuviossa 19 on esitetty, kuinka kansallisen tuen osuus kokonaistuotoista vaihtelee eri tu-

kialueiden ja tuotantosuuntien välillä. Aineiston luonteen vuoksi siipikarja- ja sikatalouden 

osalta tietoja ei ole saatavilla kaikilta tukialueilta.  

Pohjoisen tuen taloudellinen merkitys vaihtelee eri tuotantosuuntien välillä. Kaikissa tuo-

tantosuunnissa on nähtävissä, että kansallisen tuen taloudellinen merkitys korostuu C-alu-

eilla ja on merkittävin kaikista syrjäisimmillä alueilla. Pohjoisella tuella on suurin vaikutus 

kokonaistuoton muodostumiseen nautakarjataloudessa. Viljanviljelytiloilla kansallisten tu-

kien osuus kokonaistuotosta on alle 10%. Sika- ja siipikarjatiloilla kansallisen tuen merki-

tys on vähäinen, kun tarkastellaan koko maan keskiarvoja.  

Maatalous työllisti 75 472 henkilöä vuonna 2014. Arviointiperiodin aikana maatalouden 

työpaikat ovat vähentyneet 7,7 %. Samaan aikaan maatilojen lukumäärä väheni 11 %. Maa-

talouden työpaikkoja ei siis poistu yhtä paljon kuin maatiloja, vaan osa työpaikoista pysty-

tään säilyttämään maatilojen lukumäärän vähenemisestä huolimatta. Rakennekehityksen 

myötä maatilojen koko kasvaa ja suuret tilat tarvitsevat ulkopuolista työvoimaa. 

Taulukko 2. Maatalouden osuus työpaikoista vuonna (Lähde: Tilastokeskus) 

Tukialue Maatalouden osuus työpaikoista 

A-alue 1,1 % 

B-alue 2,8 % 

C1-alue 5,1 % 

C2-alue 10,2 % 

C2p-alue 7,9 % 

C3-alue 3,3 % 

C4-alue 6,9 % 
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Maatalouden osuus kaikista Suomen työpaikoista on 3,3 %. Maatalouden työllistävyysvai-

kutus vaihtelee eri tukialueiden välillä. Pohjoisen tuen alueella maatalouden työllistävyys-

vaikutus on koko Suomen keskiarvoa korkeampi. Merkittävin se on C2-alueella, jossa yli 

10 % kaikista työpaikoista on maataloudessa (taulukko 2). 

Yleinen työllisyystilanne on kehittynyt koko Suomessa samaan suuntaan. Arviointipe-

riodin aikana työttömyys on kasvanut pohjoisen tuen alueella 4-6,6 %. Maltillisinta työttö-

myyden kasvu on ollut C4-alueella (kuvio 20). 

 
Kuvio 20. Työttömyys eri tukialueilla vuosina 2011-2014 (Lähde: Tilastokeskus 2016b). 

Kuviossa 21 on esitetty vuonna 2013 aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä tuki-

alueittain. Lukumääräisesti aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä on eniten siellä, missä yri-

tyksiäkin. Kuviossa on esitetty myös suhdeluku, joka kertoo aloittaneiden ja lopettaneiden 

yritysten suhteen eri alueilla.  

Vuonna 2010 kaikilla alueilla oli enemmän aloittaneita kuin lopettaneita yrityksiä. Vuonna 

2013 tilanne on kääntynyt päälaelleen; lopettaneita yrityksiä on aloittaneita enemmän. 

Muutos on ollut suurin AB-alueella. Muita alueita paremmin yleisen taloustilanteen heik-

kenemisestä on selvitty C1- ja C2-alueella, jos mittarina pidetään aloittaneiden ja lopetta-

neiden yritysten suhdelukua. Näillä alueilla yrityskanta on pystytty säilyttämään parhaiten.  

Erityisen hankala tilanne on kuitenkin C4-aluella, jossa yhtä aloittanutta yritystä kohden 

lopettaa melkein kaksi. Työttömyys ei ole kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa, joten 

osa lopettaneiden yritysten henkilöstä työllistyy olemassa oleviin tai uusiin yrityksiin. 
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Kuvio 21. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä eri tukialueilla vuonna 2013 

(Lähde: Tilastokeskus 2016a). 

 
Kuvio 22. Elintarviketeollisuuden toimipaikkojen ja henkilöstön määrä vuosina 2010 ja 

2013 (Lähde: Toimialaonline 2016). 

Elintarviketeollisuuden toimipaikkojen lukumäärä on arviointiperiodin aikana kasvanut 

hieman. Suhteellisesti eniten toimipaikkoja on perustettu muualle kuin pohjoisen tuen alu-

eelle. Elintarviketeollisuuden kokonaistyöllistävyys kasvaa samassa suhteessa toimipaik-

kojen lukumäärän kanssa. Suhteellisesti suurin elintarviketeollisuuden työllistävyyden 

kasvu on nähty C2- ja C4-alueilla. Henkilöstön määrä on vähentynyt C1- ja C2p-alueilla. 
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Elintarviketeollisuuden maantieteellinen jakautuminen ei ole tasaista. Suurimmat yksiköt 

erottuvat kuviosta 23 selvästi. Liikevaihdolla mitattuna pohjoisen tuen alueella sijaitsee 

muuta Suomea vähemmän suuria yksiköitä. Elintarviketeollisuuden liikevaihto on kasva-

nut kaikilla tukialueilla C2-aluetta lukuun ottamatta. Eniten kasvua on nähty C1- ja C3-

alueilla. Tuotannon tehokkuus on parantunut kaikilla tukialueilla (kuvio 24). 

 

 

Kuvio 23. Elintarviketeollisuuden toimipaikkojen lukumäärä kunnittain vuonna 2013 

(Lähde: Toimialaonline 2016). 

Elintarviketeollisuuden suurimman liikevaihdon toimipaikat ovat keskittyneet eteläiseen 

Suomeen. Liikevaihto keskittyy sinne, missä sijaitsevat teollisuuden suurimmat toimipis-

teet. Esimerkiksi Seinäjoella ja Mikkelissä sijaitsevat teurastamot. Pohjoisen tuen alueella 

on paljon pienen liikevaihdon yrityksiä kuten leipomoita (Kuopio ja Joensuu) sekä erikois-

tuotteiden jatkojalostusta kuten C4-alueella sijaitsevan poronlihanjalostamot. 

  

2013 
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Kuvio 24. Elintarviketeollisuuden liikevaihto kunnittain vuosina 2010 ja 2013, € (Lähde: 

Toimialaonline 2016). 

 

 

Kuvio 25. Elintarviketeollisuuden henkilöstö kunnittain vuosina 2010 ja 2013 (Lähde: 

Toimialaonline 2016) 

Elintarviketeollisuus on tärkeä työllistäjä ympäri Suomen. Henkilöstä pääosa työskentelee 

suurissa yksiköissä. Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys toimialan työllistäjänä on 

kuitenkin suuri. Kuviosta 25 voidaan havaita, että henkilöstön jakautuminen eri alueiden 

välillä on liikevaihtoa tasaisempaa.  
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4.4. Ympäristön tilan suotuisa kehitys 

Maatalouden ympäristötoimenpiteet sisältyvät ympäristökorvausjärjestelmään. Näin maa-

talouden ympäristövaikutuksiin vaikutetaan erilaisten kohdennettujen politiikkainstru-

menttien avulla. Pohjoinen tuki ei pidä sisällään ympäristön tilan parantamiseen kohdistu-

via toimenpiteitä. Artikla 142 kuitenkin pitää sisällään lausekkeen, jossa kansallisen tuen 

odotetaan vaikuttavan suotuisasti ympäristön tilaan.  

Tuen ympäristövaikutusarvioinnissa oletetaan, että maataloutta harjoitetaan hyviä käytän-

teitä noudattaen. Tuotantoa ylläpitävänä tukena kansallinen pohjoinen tuki säilyttää tuo-

tantorakenteen monipuolisuutta.  

Maatalouden rakenteen monipuolisuus koko Suomen alueella ylläpitää sekä maatalousmai-

semaa että viljelyn monimuotoisuutta. Näiden ansioista maaseutumaiseman monimuotoi-

suus säilyy esimerkiksi viljeltävien kasvien monimuotoisuuden ja nautojen laiduntamisen 

seurauksena. Samalla tuotannon tasainen jakautuminen koko Suomen alueelle vähentää 

tuotannon keskittymistä erityisen valumaherkille alueille.  

 

 
Kuvio 26. Käytössä olevan maatalousmaan osuus koko maatalousmaasta tukialueittain 

(Lähde: Luke 2016d). 

Arviointiperiodin aikana maatalousmaa on pysynyt maataloustuotannossa. Käytössä oleva 

maatalousmaa on vähentynyt koko Suomessa 0,1 %. C2p-alueella käytössä olevan maata-

lousmaan osuus on hieman kasvanut, C3-alueella puolestaan laskenut. Kaiken kaikkiaan 

käytössä olevan maatalousmaan osuuden muutokset ovat olleet hyvin pieniä ja ne selittyvät 

kausivaihtelulla. 
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Pysyvän nurmialan kehittyminen eri tukialueilla on esitetty kuviossa 27.Nautakarjatalou-

den säilyminen ylläpitää nurmenviljelyä. Nurmialan säilyminen ylläpitää peltojen talviai-

kaista kasvipeitteisyyttä. Talviaikainen kasvipeitteisyys vähentää maaperän eroosiota ja 

vähentää peltojen ravinnepäästöjä.  

  

Kuvio 27. Pysyvän nurmialan kehitys eri tukialueilla 2011-2015 (Lähde: Luke 2016d). 

Pysyvien nurmien pinta-ala on laskenut 3 % vuodesta 2011 vuoteen 2015. Kokonaisnur-

mialan muutoksessa ei ole suuria alueellisia eroja. Kesantoala on kasvanut eniten C4-alu-

eella (20 %). Tämän lisäksi kesantoala on kasvanut hieman A-, C2-, ja C3-alueilla (2-7 %). 

Muilla alueilla kesantoala on vähentynyt. Alle viisi vuotiaiden nurmien määrä on kasvanut 

hieman A- ja C2p-alueilla (1-2 %). Yli viisi vuotiaiden nurmien määrä on laskenut 40 % 

AB-alueella. Samaan aikaan C-alueilla vanhojen nurmien pinta-ala on kasvanut 20 %.  

 

Kuvio 28. Laidunalan kehittyminen pohjoisen tuen alueella 2011-2015 (Lähde: Luke 

2016d). 
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4.5. Markkinoille saattaminen 

Artiklan 142 puitteissa maksetaan eräille alueille kuljetustukea, jonka tavoitteena on var-

mistaa tuotteiden markkinoille pääsy. Kuljetustuki yhdessä pohjoisen tuotantotuen kanssa 

luo edellytykset kotieläintuotannon harjoittamiseen myös alueilla, jotka sijaitsevan kau-

kana jalostavan teollisuuden tuotantolaitoksista.  

Kuljetustukea maksetaan lihan ja maidon kuljetusavustuksen muodossa. Tuettavat kunnat 

sijaitsevat C2p-, C3- ja C4-alueilla. Tuen suuruus vaihtelee kuntien välillä. Lihan kuljetus-

avustuksen suuruus vaihtelee välillä 39,41-157,84€/tonni ja maidon 2,09-43,75€. Tukeen 

oikeutetut kunnat on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Kuljetustukeen oikeutetut kunnat (Lähde: MMM 2016. 

 

Lihan kuljetusavustus Maidon kuljetusavustus 

Enontekiö Pello Enontekiö Muonio Savukoski 

Inari Posio Hyrynsalmi Paltamo Simo 

Kemi Ranua Inari Pelkosenniemi Sodankylä 

Kemijärvi Rovaniemi Kajaani Pello Sotkamo 

Keminmaa Salla Kemijärvi Posio Suomussalmi 

Kittilä Savukoski Keminmaa Pudasjärvi Taivalkoski 

Kolari Simo Kittilä Puolanka Tervola 

Muonio Sodankylä Kolari Ranua Tornio 

Pelkosenniemi Tervola Kuhmo Ristijärvi Utsjoki 

Utsjoki Tornio Kuusamo Rovaniemi Vaala 

Ylitornio   Muonio Salla Ylitornio 

 

Lihan kuljetustukeen oikeutettujen kuntien alueella maatilojen määrä on laskenut hieman 

muuta aluetta maltillisemmin. C3-alueella tukeen oikeutetulla alueella maatilojen luku-

määrä on vähentynyt 13 %, kun muualla tilalukumäärä on laskenut 15 %. C4-alueella Kuu-

samoa ja Sallaa lukuun ottamatta kaikki kunnat kuuluvat tuen piiriin. C4-alueella rakenne-

kehitys on hieman koko Suomea nopeampaa; maatilojen määrä on vähentynyt arviointipe-

riodin aikana 12 % (koko Suomi 11%). 

Maidon kuljetusavusta saavat kunnat sijaitsevat C2p-, C3- ja C4-alueilla. Avustukseen oi-

keutetulla alueella maatilojen lukumäärä on vähentynyt 13 %, mikä on hieman koko maan 

keskiarvoa enemmän. Rakennekehitys on ollut hieman nopeampaa C3-alueella (15 %) ja 

hitaampaa C4-alueella (11 %).  

Kuljetustukiin oikeutettujen alueiden kehitys ei eroa merkittävästi koko maan keskiarvosta. 

Tukea saaneiden kuntien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Kuljetustukiin oikeutettu-

jen kuntien maatilojen lukumäärän kehitys vaihtelee –34 % ja 0 % välillä. 
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Kuvio 26. Maatilojen lukumäärän kehitys 2010-2015 C4-alueen lihan kuljetusavustukseen 

oikeutettujen kuntien alueella (Lähde: Luke 2016a). 

Kuljetustuen lisäksi markkinoille pääsyä pyritään edesauttamaan varastointituella, jota voi-

daan myöntää puutarhatuotteiden sekä metsämarjojen- ja sienten varastointiin. Puutarha-

tuotteiden varastointitukea maksetaan itse viljeltyjen puutarhatuotteiden varastointiin va-

rastoitujen kuutioiden mukaan. Metsämarjojen- ja sienien varastointitukea maksetaan poh-

joisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen- ja sienten pitkäaikaisen 

varastoinnin kustannuksista.  

5. Johtopäätökset 

Suomen maatalouden tukijärjestelmä on rakennettu tasoittamaan eri alueiden ja tuotanto-

suuntien välisiä eroja ja sitä kautta tasoittamaan maatalouden rakenteen kehitystä koko 

maassa ja kaikissa tuotantosuunnissa.  

Tilastotarkastelun ja ekonometrisen analyysin perusteella tukijärjestelmä toimii tämän pe-

rusajatuksen mukaisesti. Pohjoiseen tukeen oikeutetun alueen maatalouden kehitys ei eroa 

eteläisen tukialueen kehityksestä eikä koko maan keskimääräisestä kehityksestä. 

Maatalouden rakenteen ja tuotannon kannalta pohjoinen tuki vaikuttaa säilyttävästi ja ra-

kennekehitystä hillitsevästi. Tukijärjestelmä tasoittaa yleisestä talouden ja rakenteen kehi-

tyksestä maatalouteen aiheutuvia vaikutuksia. Samalla se pitää sektorilla sellaisia tuotan-

toresursseja, jotka ilman politiikan vaikutusta poistuisivat maatalouden piiristä tai jäisivät 

kokonaan hyödyntämättä.  

Markkinoille pääsyn varmistamiseksi pohjoisen tuen alueella on maksettu erikseen määri-

tetyille alueille kuljetustukea- ja avustusta. Tuen ja avustuksen piirissä olevien kuntien 

maataloustuotannon kehitys ei eroa tuen ulkopuolella olevien kuntien kehityksestä. 
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Maaseudun elinvoimaisuuden osalta politiikan tuotantoa ylläpitävä ja rakenteita säilyttävä 

vaikutus korostuu alueilla, joissa vaihtoehtoisten työpaikkojen määrä on pieni. Samalla se 

kuitenkin hidastaa koko kotimaisen maataloussektorin tuotanto- ja tilarakenteen kehitystä. 

Pohjoinen tuki ei pidä sisällään ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä. Tuotantoa yllä-

pitävänä ja säilyttävänä politiikkana se kuitenkin ylläpitää samalla myös tuotantorakenteen 

monimuotoisuutta. Tällä on positiivinen vaikutus maatalousympäristön ja maaseutumaise-

man monimuotoisuuteen sekä maaseutumaiseman säilymiseen.  

Pohjoisen tuelle on asetettu tavoitteet liittymissopimuksen artiklassa 142 ja tavoitteet on 

määritetty jo jäsenyysneuvotteluiden yhteydessä. Tavoitteille ei kuitenkaan ole määritetty 

yksiselitteisiä mittareita tai tavoitetasoja. Tavoitetasojen ja mittareiden puuttuminen hei-

kentää mahdollisuuksia arvioida politiikan vaikuttavuutta (ks. esim. Arovuori 2015). Sa-

malla politiikan vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävien suositusten tekeminen on han-

kalaa. 

Pohjoisen tuen arvioinnin vaikuttavuuden parantaminen vaatii, että artiklassa 142 asete-

tuilla tavoitteille luodaan selkeät ja systemaattiset mittarit. Lisäksi näille mittareille pitää 

määrittää tavoitetasot kunkin arviointikauden osalta.  

Yksittäisten tavoitteiden painoarvo tulisi määrittää uudelleen suhteessa maatalouspolitii-

kan kokonaisuuteen. Esimerkiksi ympäristön suojelun edistäminen toteutuu lähtökohtai-

sesti ympäristökorvausjärjestelmän ja toisaalta tilatukijärjestelmään kuuluvien täydentä-

vien ehtojen ja viherryttämistoimenpiteiden kautta. Pohjoinen tuki ei itsessään sisällä toi-

menpiteitä, jotka on kohdistettu ympäristön tilan parantamiseen. 
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Tekninen liite 

Pohjoisen tuen vaikutus maidontuotantoon – 
tarkastelu ekonometrisillä 
arviointimenetelmillä 

 

1. Arviointimenetelmät taloustieteessä 

Toimenpiteiden arvioinnilla (program evaluation) pyritään mittaamaan erilaisten politiik-

kainterventioiden suoria vaikutuksia yksilöiden käyttäytymiseen tai asemaan. Arvioinnilla 

tuotettu tieto on tärkeää toimenpiteen kohdentamista, laajentamista tai lopettamista koske-

vissa päätöksissä.  

Arvioinnista tekee haasteellista se, että yksilöt voidaan havaita vain joko toimenpiteen koh-

teina tai toimenpiteen ulkopuolella. Tämä on alan kirjallisuudessa nimitetty arviointiongel-

maksi. Arviointimenetelmät pyrkivät ratkaisemaan arviointiongelmat tuottamalla estimaat-

teja tulemista, jotka johtuvat toimenpiteen ulkopuolelle jäämisestä. 

Arviointimenetelmien lähtökohtana on toimenpiteiden vaikutusten heterogeenisyys ja ta-

voitteena on estimoida toimenpiteiden suorat vaikutukset mahdollisimman vähäisin ole-

tuksin. Arviointimenetelmät eivät siis juurikaan hyödynnä ekonometriassa tavanomaisia 

funktiomuoto- ja jakaumaoletuksia. Arvioinnilla pyritään tuottamaan päteviä estimaatteja 

yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksista, eikä tuloksia ole mielekästä yleistää. Lisäksi ar-

vioinneissa keskitytään osittaistasapainovaikutuksiin olettaen, että toimenpiteillä ei ole ul-

koisvaikutuksia. 

Pekkarisen (2006) katsaus toimenpiteiden arvioinnista sekä arvioinnissa käytettävistä me-

netelmistä taloustieteessä on hyvä peruskuvaus aiheesta. Se myös kuvaa lyhyesti eri mene-

telmien soveltamiseen liittyviä haasteita. 

1.1. Arviointiongelma 

Taloustieteellisissä arviointitutkimuksissa hyödynnetään tyypillisesti eikokeellisia arvi-

ointimenetelmiä. Kokeelliset taloustieteelliset arviointiasetelmat ovat harvinaisia, vaikka 

ne ovatkin yleistyneet viime vuosien aikana. Karkeasti ottaen eikokeelliset menetelmät 

jaetaan usein kahteen ryhmään riippuen siitä, oletetaanko toimenpiteeseen valikoitumisen 

tapahtuvan havaittavien vai havaitsemattomien tekijöiden perusteella. Tässä raportissa tar-

kastelun kohteena oleva arviointiongelma on esimerkki havaittaviin tekijöihin perustuvasta 

valikoitumisesta.  
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Arviointiongelma voidaan esittää siten, että toimenpiteeseen osallistumista kuvataan 

dummymuuttujalla Di, joka saa arvon 1, jos yksilö i osallistuu toimenpiteeseen ja arvon 0, 

jos hän ei osallistu toimenpiteeseen. Arvioinnissa halutaan mitata toimenpiteen vaikutus 

muuttujaan Yi, joka voidaan jokaisen yksilön i kohdalla esittää seuraavasti:  

(1) Yi= DiYi(1) +(1–Di)Yi(0), 

Yi saa arvon Yi(1) tai Yi(0), riippuen siitä, osallistuuko yksilö i toimenpiteeseen (Di=1) vai 

ei (Di= 0). Tavoitteena on siis arvioida tietyn toimenpiteen vaikutusta arvioinnin kohteena 

olevaan muuttujaan. Toimenpiteen vaikutus yksilön i tulemaan on  

(2) Δi= Yi(1)–Yi(0) 

Arviointiongelma on seurausta siitä, että Δi:ta ei voida suoraan laskea i:lle, koska emme 

havaitse i:n vaihtoehtoista tulemaa. Toimenpiteen jälkeen vaikutuksia ilman toimenpidettä 

ei voida enää varmuudella todeta. Toisin sanoen, mikäli tunnemme Y1:n, emme voi var-

muudella tietää Y0:a ja päinvastoin. Tämä tunnetaan myös puuttuvan datan ongelmana 

(missing data problem). (Rosenbaum ja Rubin, 1983) Arviointimenetelmät pyrkivät ratkai-

semaan ongelman muodostamalla vaihtoehtoisen tuleman toimenpiteen kohteena oleville 

yksilöille. 

Arvioinnin perimmäisenä tavoitteena on tuottaa selkeä numeerinen arvio toimenpiteen vai-

kutuksista. Kiinnostuksen kohteena on toisin sanoen ”keskimääräinen toimenpiteen vaiku-

tus” (average treatment effect, ATT).  

(3) E[Di| Di=1] = E[Yi(1) | Di=1]–E[Yi(0)| Di=1] . 

Ongelma on yhtälön oikean puolen jälkimmäinen termi, jota ei voida estimoida. Yhtälö 

voidaan esittää myös muodossa: 

(4) E[Di| Di=1] = E[Yi(1) | Di=1]–E[Yi(0)| Di=1] = E(Yi(1) - Yi(0) | Di=1) + [E(Yi(0)| Di=1) 

– E(Yi(0)| Di=0)] 

joka puolestaan tuottaa harhattoman tuloksen vain, mikäli hakasulkeissa oleva viimeinen 

termi on nolla. Se kuvaa valikoitumisharhaa. (Deheija & Wahba 2002, 152-153.) Ongelma 

voidaan kiertää, jos toimenpiteeseen osallistumattomilta yksiköiltä voidaan kerätä sama 

muuttujajoukko, joka toimenpiteeseen osallistuvilla yksiköilläkin oli ennen käsittelyä. Kun 

havaittavat taustaominaisuudet kontrolloidaan, toimenpiteeseen osallistumattomien Yi:t 

ovat sellaiset, joita toimenpiteeseen osallistuneilla olisi ollut ilman osallistumista. Tätä tar-

koitetaan vertaistamisella (matching). 

1.1. Vertaistaminen 

Vertaistaminen on vakiintunut ei-kokeellinen tutkimusmenetelmä. Lähtökohtana on oletus, 

jonka mukaan samanlaisten yksilöiden välillä toimenpiteeseen osallistuminen on satun-

naista ja yksilöiden tulemia voidaan vertailla. Koeryhmään (toimenpiteeseen osallistujat) 

kuuluvan yksilön vaihtoehtoinen tulema estimoidaan hakemalla vertailuryhmästä (toimen-

piteen ulkopuolelle jäävät) vertailukohdaksi yksilö, joka vastaa havaituilta ominaisuuksil-

taan mahdollisimman paljon toimenpiteeseen osallistuvaa yksilöä.  
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Vertaistamisen taustalla on kaksi oletusta. Ensinnäkin, valikoituminen perustuu havaittui-

hin ominaisuuksiin. Tämä tarkoittaa, että ehdollistettuna näille ominaisuuksille toimenpi-

teeseen osallistuminen ja vaihtoehtoiset tulemat ovat toisistaan riippumattomia. Merkitään 

havaittuja ominaisuuksia vektorilla X. Tällöin kyseinen oletus voidaan ilmaista seuraa-

vasti: 

(5)  Y(0) ⊥ D || X. 

Tämä oletus on ns. ehdollinen riippumattomuusoletus (conditional independence as-

sumption). Toiseksi, vertaistaminen on mahdollista vain, jos Xmuuttujien jakaumat ovat 

sellaisia, että mahdollisimman suurta osaa X:n arvoista löytyy sekä koe että vertailuryh-

mistä. Xmuuttujien jakaumien on siis oltava ryhmien osalta päällekkäisiä.  

Näiden kahden oletuksen aineistolle asettamat vaatimukset ovat kuitenkin ristiriidassa: mo-

nipuolinen Xmuuttujien joukko tekee ehdollisesta riippumattomuudesta uskottavampaa, 

mutta vertaistamisesta tulee samanaikaisesti vaikeampaa, koska parien löytyminen kaikille 

Xmuuttujien arvoille on epätodennäköisempää. 

1.2. Propensity Score Matching (PSM) 

  

Rosenbaum ja Rubin (1983) ovat esittäneet ratkaisuksi oletuksien ristiriitaan ns. propensity 

score vertaistamismenetelmän. Menetelmässä estimoidaan ensin malli, jossa osallistumi-

sen todennäköisyyttä selitetään Xmuuttujilla:  

(6) P(Xi)= P(Di=1 | Xi). 

Malli estimoidaan yleensä probit tai logitregressioilla ja se antaa yksilön osallistumisto-

dennäköisyyttä kuvaavan propensity score indeksiarvon, P(Xi). Rosenbaum ja Rubin 

(1983) osoittivat, että tulemien riippumattomuus voidaan ehdollistaa myös estimoidulle 

propensity score indeksille. Ehdollinen riippumattomuusoletus saa näin ollen muodon 

(7) Y(0) ⊥ D || P(X). 

Vertaistaminen voidaan siis tehdä pelkästään propensity score indeksin arvojen perus-

teella, jolloin verrataan osallistumistodennäköisyyksiltään samankaltaisten yksilöiden tu-

lemia. Kullekin toimenpiteeseen osallistuneelle yksilölle etsitään vertailujoukosta vertailu-

havainto, jonka P(Xi) on arvoltaan mahdollisimman saman suuruinen. Toimenpiteen vai-

kutus yksilön tulemaan on osallistujan tuleman ja vertailukohdan tuleman välinen erotus. 

Koko toimenpiteen vaikutus on näiden erotuksien keskiarvo osallistujien joukossa. Pro-

pensity score vertaistaminen siis estimoi toimenpiteen vaikutuksen siihen osallistuneille, 

jos ehdollinen riippumattomuusoletus on voimassa.  

Vaikka vertaistamista pidetään teoriavapaana menetelmänä, on Xmuuttujien valikoimi-

sella usein ratkaiseva vaikutus saatuihin tuloksiin. Näiden muuttujien valitsemiseksi ei ole 

olemassa yleisesti hyväksyttyä mallia ja usein valikointi tehdään subjektiivisesti. Uskot-

tava vertaistaminen vaatii rikkaan aineiston Xmuuttujista, mistä syystä menetelmää ei 

voida käyttää kaikkien kysymysten tutkimiseen. 
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2. Tutkimusongelman ja aineiston esittely 

2.1. Tutkimusongelma ja arviointimenetelmä 

Tutkimuksen tavoitteena on ekonometrisilla arviointimenetelmillä selvittää, miten pohjoi-

nen tuki on vaikuttanut maidon tuotantoon pohjoisilla tukialueilla. Asetelma on tyypillinen 

politiikkaintervention vaikutuksen analysointi yksilön - tässä tapauksessa maatilan - käyt-

täytymiseen. Arvioinnista tekee haastavan se, että emme saa koskaan tietää, kuinka mai-

dontuotanto pohjoisen tuen alueella olisi kehittynyt ilman pohjoista tukea (puuttuvan datan 

ongelma, (Rosenbaum ja Rubin 1983, 41)). Haasteeseen vastataan käyttämällä edellä ku-

vattua propensity score matching -vertaistamismenetelmää.  

Propensity score matching -vertaistamismenetelmässä pohjoista tukea saaneille tiloille 

(koeryhmä) valitaan mahdollisimman samankaltaiset vertailutilat maitotiloista, jotka eivät 

ole saaneet pohjoista tukea (vertailuryhmä). Tämän jälkeen pohjoista tukea saaneiden tilo-

jen maidon tuotannon keskimääräistä kehitystä verrataan vertailuryhmän vastaavaan kehi-

tykseen. Pohjoisen tuen vaikutus maidontuotantoon on pohjoisen tukialueen maitotilojen 

ja vertailuryhmän maitotilojen keskimääräisen maidontuotannon erotus. Toisin sanoen ero 

ryhmien keskiarvojen välillä kuvaa pohjoisen tuen keskimääräistä vaikutusta maidon tuo-

tantoon pohjoisella tukialueella. 

Käytännössä vertailuparien muodostaminen propensity score matching -vertaistamismene-

telmällä tapahtuu siten, että kaikille maitotiloille estimoidaan Probit-mallilla propensity 

score -indeksiarvo. Propensity score -indeksiarvo kuvaa havaittavissa olevien taustaomi-

naisuuksien suhteen laskettua toimenpiteeseen kuulumisen (maitotila saanut pohjoista tu-

kea) todennäköisyyttä.  

Estimoituja indeksiarvoja vertaillaan koe- ja vertailuryhmän välillä ja vertailuryhmä muo-

dostetaan etsimällä koeryhmän jäseniä mahdollisimman hyvin taustaominaisuuksiltaan 

vastaavia vertailuyksiköitä. Tämä tarkoittaa, että propensity score –arvot ovat mahdolli-

simman lähellä toisiaan koe- ja vertailuryhmän yksilöiden välillä. Kun havaittavat tausta-

ominaisuudet kontrolloidaan, vertailuryhmän yksilöiden tulemat ovat sellaiset, jotka koe-

ryhmän yksilöillä olisi ollut ilman toimenpidettä. Näin ollen ero koe- ja vertailuryhmien 

keskiarvojen välillä toimii keskimääräisen käsittelyn vaikutuksen harhattomana estimaat-

tina. 

Kontrolloitaviksi taustamuuttujiksi, joiden suhteen propensity score -indeksiarvo laske-

taan, valitaan maitotilaan liittyvistä muuttujista lypsylehmien lukumäärä, tilojen pelto-

pinta-ala, lypsylehmien lukumäärä suhteessa peltopinta-alaan sekä lypsylehmän keskituo-

tos. Lypsylehmien lukumäärä suhteessa peltopinta-alaan tasapainottaa ryhmiä, koska ilman 

tätä muuttujaa vertailtavat tilat olivat samankaltaisia vain joko peltoalan tai lehmämäärän 

suhteen. Lisäksi kontrolloidaan maatilan sijaintikuntaan liittyviä muuttujia: väestöntiheys, 

maatilojen lukumäärä sekä kotieläintuotteiden myyntitulot. Näiden muuttujien avulla saa-

daan kontrolloitua sekä alueen koko että maatalousvaltaisuus. 

Valituilla kontrollimuuttujilla saadaan merkittävästi pienenettyä maatilan koosta, tuotanto-

rakenteesta ja tuottavuudesta sekä sijaintikunnan koosta ja maatalousvaltaisuudesta johtu-
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via eroja koe- ja vertailuryhmän välillä. On kuitenkin selvää, että pohjoisilla alueilla tuo-

tanto-olosuhteet ovat heikommat kuin eteläisillä maatalousalueilla. Tätä eroa ei voida ar-

vioinnissa tehokkaasti kontrolloida.  

Ongelmaan kuitenkin vastataan muodostamalla pohjoisen tukialueen maitotiloille toinen-

kin vertailuryhmä. Tämä vertailuryhmä muodostetaan maitotiloista, jotka sijaitsevat kun-

tatietojen perusteella lähellä pohjoisen tuen rajaa. Käytännössä eteläisimmän Suomen kun-

tien maitotilat on pudotettu vertailuryhmästä pois. Jotta vertailuryhmä olisi riittävän suuri, 

edellytyksenä on, että mukana on puolet ensimmäisen vertailuryhmän tiloista. Hyödyntä-

mällä näin rajattua vertailuryhmää saadaan pienennettyä tuotanto-olosuhteista johtuvaa 

eroa pohjoisen tukialueen tilojen ja vertailutilojen välillä.  

Muilta osin vertaistaminen tehdään samoilla kontrollimuuttujilla ja menetelmillä kuin en-

simmäisessä vertaistamisessa, jossa vertailuryhmä muodostettiin kaikista pohjoisen tuki-

alueen ulkopuolisista maitotiloista. 

Arvioinnissa käytetään ”lähin naapuri” -vertaistamismenetelmää (nearest neigbour). Lä-

hin naapuri -menetelmässä jokaista osallistujaa (pohjoista tukea saanutta maitotilaa) verra-

taan siihen vertailuryhmän havaintoon, jonka propensity score -indeksiluku on lähimpänä. 

2.2. Aineisto 

Tarkastelun maatila-aineisto perustuu Maaseutuviraston (Mavi) maataloustukien hallinta- 

ja valvontajärjestelmään (IACS). Järjestelmään tallennetaan tukiohjelmiin liittyvät hake-

mustiedot, päätöstiedot, maksatuksiin liittyvät maksupäätöstiedot sekä tukien valvontaan 

liittyvät valvontatiedot. IACS- järjestelmä käyttää myös maataloushallinnon yhteistä asia-

kas- ja maatilayritysrekisteriä, josta se saa maatilayritysten perustiedot kuten tunnistetie-

dot, sijaintitiedot, maankäyttölajien pinta-alatiedot ja pääasiallisen tuotantosuunnan.  

Kokonaisuudessaan aineisto on huomattavan monipuolinen kattaen kaikki suomalaiset 

maatilat sekä tuotantomäärien ja -rakenteiden, eläinten lukumäärien, peltoalojen ja viljely-

kasvien että tukitietojen osalta. Rekisterin omistaa Mavi ja Maanmittauslaitoksen tietotek-

niikan palvelukeskus toimii sen ylläpitäjänä.  

Onnistunut vertaistaminen vaatii rikkaan aineiston. Tästä syystä maatilatason aineistoon 

on yhdistetty maatilan sijaintikuntaan liittyviä muuttujia: näin maatilat voidaan yhdenmu-

kaistaa myös muun muassa sijaintikunnan koon ja maatalousvaltaisuuden osalta. IACS-

järjestelmästä poimittuun maatila-aineistoon on siis yhdistetty Tilastokeskuksen aineis-

toista maatilan sijaintikuntaan liittyviä tietoja, kuten väestön määrä, pinta-ala, maatilojen 

lukumäärä ja maataloustuotteiden myyntitulo.  

Lopullinen aineisto sisältää IACS- ja sijaintikuntatiedot vuosilta 2005-2014. Vertaistami-

nen tehdään vuosien 2005-2009 tiedoilla ja tarkastelu keskittyy maidon tuotannon kehityk-

seen vuosina 2010-2014. 

Taulukoissa 1a ja 1b on esitetty kuvailevat tunnusluvut ekonometrisessa vertaistamisarvi-

onnissa hyödynnettävien muuttujien osalta vuosilta 2005-2014. 

Taulukko L1a. Aineiston kuvaus vuosilta 2005-2009 
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N ka md Σ std. min. max.

2005

Maidontuotanto 14333 148619 115998 2000056975 124573 6 197853

Viljelty peltopinta-ala 12854 38 29 569948 36 0 1189

Lypsylehmien määrä 12854 20 14 299454 15 1 199

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  12498 1 1 7269 0 0 55

Maidon keskituotos 14587 6985 7186 915732816 2156 14 111858

Sijaintikunnan väestöntiheys 14333 14 8 203841 34 0 2859

Sijaintikunnan maatilojen määrä 12688 288 233 12688 181 14 1279

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 12688 37961 33647 427647972 10549 3491 102466

2006

Maidontuotanto 14259 152338 126417 2096874416 128979 7 2004932

Viljelty peltopinta-ala 12641 40 32 581622 35 0 1325

Lypsylehmien määrä 12641 20 15 294366 13 1 204

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  12133 1 1 7495 0 0 56

Maidon keskituotos 14486 7085 7352 939571657 2342 21 110555

Sijaintikunnan väestöntiheys 14259 16 9 214698 36 0 3041

Sijaintikunnan maatilojen määrä 12556 276 225 12556 174 12 1221

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 12556 38542 35661 433515897 11648 3856 100561

2007

Maidontuotanto 13709 158487 129206 2172703670 131552 3 2092688

Viljelty peltopinta-ala 11439 43 36 577046 33 0 1169

Lypsylehmien määrä 13419 22 18 292278 15 1 218

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  11190 1 1 7628 0 0 66

Maidon keskituotos 13419 7133 7403 95715625 2391 12 119195

Sijaintikunnan väestöntiheys 13709 16 9 215322 39 0 3029

Sijaintikunnan maatilojen määrä 11479 265 216 11479 171 10 1194

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 11479 40082 38049 460102646 12377 4771 105983

2008

Maidontuotanto 12450 175572 139853 2185871336 149700 62 2253040

Viljelty peltopinta-ala 12450 47 39 586996 36 0 1362

Lypsylehmien määrä 12358 23 19 285400 17 1 240

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  12337 1 1 6892 1 0 80

Maidon keskituotos 12358 7246 7516 89542386 3026 14 1256549

Sijaintikunnan väestöntiheys 12450 16 9 195902 41 0 3051

Sijaintikunnan maatilojen määrä 10366 257 208 10366 162 10 1185

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 10366 46479 43340 481802584 14473 8626 107387

2009

Maidontuotanto 11665 196481 150474 2291954458 168532 41 2358932

Viljelty peltopinta-ala 11665 49 40 574661 38 0 1250

Lypsylehmien määrä 11588 25 20 286127 18 1 265

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  11560 1 1 6402 0 0 68

Maidon keskituotos 11595 7847 7678 90990003 3368 13 143944

Sijaintikunnan väestöntiheys 11665 17 10 194225 39 0 2707

Sijaintikunnan maatilojen määrä 11039 300 226 11039 228 10 1177

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 11039 42961 40238 474243751 13838 8007 118343
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Taulukko L1b. Aineiston kuvaus vuosilta 2010-2014 

 

3. Tulokset 

Propensity score -indeksiluvut estimoidaan sovittamalla logistinen regressio selittämään 

pohjoista tukea saaneita maitotiloja. Yhteensovittaminen tehdään Lähin naapuri -menetel-

mällä, jolloin jokainen pohjoisen tuen maitotila saa vertailuparikseen yhden lähinnä vas-

taavan tilan muualta Suomesta (vertailu 1) tai niistä pohjoisen tukialueen ulkopuolisista 

tiloista, joiden sijainti on mahdollisimman lähellä pohjoisen tuen rajaa (vertailu 2). Ver-

taistaminen tehdään vuosien 2005-2009 tilakohtaisten keskiarvotietojen perusteella, jolloin 

yhden vuoden mahdolliset poikkeukselliset tiedot eivät saa vertaistamisessa merkittävää 

painoarvoa. 

N ka md Σ std. min. max.

2010

Maidontuotanto 11070 200732 155712 2222108101 177747 64 2627868

Viljelty peltopinta-ala 11276 51 41 575332 39 0 1160

Lypsylehmien määrä 11065 26 21 285946 20 1 302

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  11042 1 1 6158 0 0 67

Maidon keskituotos 11015 7380 7647 81292234 2442 9 116105

Sijaintikunnan väestöntiheys 11276 17 10 191038 41 0 2730

Sijaintikunnan maatilojen määrä 10750 292 221 10750 220 11 1151

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 10750 42879 41534 460949345 13920 8722 116489

2011

Maidontuotanto 10395 210871 159540 2192005848 194945 65 2978371

Viljelty peltopinta-ala 10395 53 42 580962 42 0 1206

Lypsylehmien määrä 10373 27 21 282248 22 1 368

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  10324 1 1 6098 0 0 61

Maidon keskituotos 10324 7313 7638 75500401 2038 22 21646

Sijaintikunnan väestöntiheys 10324 17 10 190548 38 0 2811

Sijaintikunnan maatilojen määrä 10022 285 210 10022 205 9 1148

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 10022 44258 42898 471562342 1459 8521 130746

2012

Maidontuotanto 9720 224281 166890 2180013257 216724 35 3720601

Viljelty peltopinta-ala 9888 56 45 556552 46 0 1175

Lypsylehmien määrä 9709 29 22 281136 24 1 355

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  9674 1 1 5440 0 0 58

Maidon keskituotos 9671 7285 7610 70457872 2011 12 29800

Sijaintikunnan väestöntiheys 9888 17 10 167318 41 0 2785

Sijaintikunnan maatilojen määrä 9566 278 210 9566 206 10 1096

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 9566 53382 50744 510650031 18409 11066 130892

2013

Maidontuotanto 9168 244452 177927 2241137419 242102 41 4800240

Viljelty peltopinta-ala 9285 59 47 549302 48 0 1175

Lypsylehmien määrä 9142 31 23 280793 27 1 528

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  9121 1 1 5160 0 0 54

Maidon keskituotos 9115 7513 7869 68480010 2078 60 56027

Sijaintikunnan väestöntiheys 9285 17 10 160918 42 0 2826

Sijaintikunnan maatilojen määrä 9282 262 196 9282 193 11 1018

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 9282 59266 56720 550103167 19988 11643 160172

2014

Maidontuotanto 8666 265201 190455 2298229649 265431 67 5010859

Viljelty peltopinta-ala 8925 41 27 368573 46 0 1028

Lypsylehmien määrä 8651 33 24 282916 29 1 510

Lypsylehmät/viljelty peltopinta-ala  8576 2 1 6160 2 0 100

Maidon keskituotos 8613 7650 7935 65886391 2779 4 109937

Sijaintikunnan väestöntiheys 8809 17 10 162115 44 0 2894

Sijaintikunnan maatilojen määrä 8809 259 184 8809 187 10 995

Sijaintikunnan tulot kotieläintuotteiden myynnistä 8809 63459 59524 9864 20985 12655 187569
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Probit-mallin estimointitulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukon ensimmäisessä sarak-

keessa on raportoitu tulokset alkuperäisestä kokonaisaineistosta estimoituna. Toisessa ja 

kolmannessa sarakkeessa on esitetty tulokset, kun malli on estimoitu ainoastaan vertailu-

parit sisältävällä aineistolla.  

Vertailuparit (1) -sarakkeen tuloksissa vertailuryhmä on muodostettu kaikista muista kuin 

pohjoisen tukialueen maitotiloista. Vertailuparit (2) -sarakkeen tuloksissa rajoitutaan ver-

tailuryhmää muodostettaessa maitotiloihin, jotka sijaitsevat lähellä pohjoisen tukialueen 

rajaa. Vertaistamista voidaan pitää onnistuneena, jos toisen ja kolmannen sarakkeen ker-

toimet eivät tule tilastollisesti merkitseviksi tai merkitsevyydet ovat huomattavasti pienem-

piä kuin koko aineistosta saaduissa estimointituloksissa. 

 Taulukko L2: Probit-estimoinnin tulokset 

 
Selitysaste on pseudo-R2 
Tilastolliset merkitsevyydet: *** = merkitsevä 1 %:n; ** = merkitsevä 5 %:n; * = merkitsevä 10 %:n luottamustasolla 

  

Tuloksista nähdään, että ainoastaan vertailuparit sisältävällä aineistolla estimoiduissa tu-

loksissa (vertailuparit (1) ja vertailuparit (2) -sarakkeet), monet kontrollimuuttujat eivät 

enää ole merkitseviä selittäjiä todennäköisyydelle, että maitotila on saanut pohjoista tukea.  

Verrattuna ensimmäisen sarakkeen tuloksiin merkitsevyydet ovat huomattavasti pienenty-

neet myös niiden kontrollimuuttujien osalta, jotka pysyvät tilastollisesti merkitsevinä aino-

astaan vertailuparit sisältävien aineistojen tuloksissa. 

Seuraavaksi tarkastellaan koe- ja vertailuryhmien välisiä keskimääräisiä eroja kontrolli-

muuttujissa yksinkertaisella kahden riippumattoman otoksen t-testillä. Ryhmien varians-

sien ja siten myös keskihajontojen yhtä suuruus on päätelty Levenen testillä, jonka perus-

teella on valittu sopiva t-testin arvo. Taulukossa 3 Pohjoinen tarkoittaa koeryhmää, eli poh-

joisen tukialueen maitotiloja sekä Vertailu1 ja Vertailu2 edellä esitetyllä tavalla muodos-

tettua kahta vertailuryhmää.  

koko aineisto vertailuparit (1) vertailuparit (2)

Maitotilaa kuvaavat muuttujat

Lypsylehmien määrä -0,008*** -0,002 -0,002

Peltoala 0,024** 0,008 0,009

Lypsylehmien keskituotos -0,062** -0,021 -0,018

Lypsyehmien lkm. / peltoala 0,009* 0,003 0,002

Sijaintikuntaa kuvaavat muuttujat

Väestöntiheys -0,019*** -0,014*** -0,012***

Maatilojen lkm. -0,054*** -0,032* -0,027*

Kotieläintuotteiden myyntitulot -0,008* -0,005 -0,003

Havintoja 13626 9425 8469

Selitysaste 0,75 0,26 0,21
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Taulukon 3 tulokset osoittavat, että koe- ja vertailuryhmien välillä ei ole tilastollisesti mer-

kitseviä eroja kontrollimuuttujien keskiarvojen välillä väestöntiheyttä (sekä vähissä määrin 

maatilojen lukumäärää) lukuun ottamatta. Pohjoisen tukialueen kunnat ovat pinta-alaltaan 

suurempia ja väestömäärältään pienempiä kuin eteläisen Suomen kunnat. Kyseistä eroa 

koe- ja vertailuryhmien väliltä ei pystytä vertaistamisessa poistamaan. Toisaalta tätä on 

vaikea nähdä isoksi ongelmaksi vertaistamiselle. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että 

vertaistaminen onnistui hyvin ja pohjoisen tukialueen tiloja voidaan pitää samanlaisina 

kuin vertailutiloja. 

Taulukko L3. Koe- ja vertailuryhmien väliset erot kontrollimuuttujissa

 

Lisäksi voidaan todeta, että valitsemalla vertailutilat läheltä pohjoisen tuen rajaa, voidaan 

koe- ja vertailuryhmän yhdenmukaistamisen katsoa onnistuneen vielä hieman paremmin 

kuin valitsemalla vertailutilat kaikista pohjoisen tukialueen ulkopuolisista maitotiloista. 

Tästä kertoo koe- ja vertailu2 -ryhmien välisten erojen pienempi tilastollinen merkitsevyys 

kuin koe- ja vertailu1 -ryhmillä. Toisaalta tulokset vertaistamisen onnistumisesta ovat va-

kuuttavat myös vertailu1 -ryhmän osalta. 

Keskiarvo Keskihajonta T-testi P-arvo

Maitotilaa kuvaavat muuttujat

Lypsylehmien määrä Pohjoinen 24,8 19,9

Vertailu1 26,5 21,1

Pohjoinen 24,8 19,9

Vertailu2 25,8 20,7

Peltoala Pohjoinen 50,1 33,6

Vertailu1 49,9 34,9

Pohjoinen 50,1 33,6

Vertailu2 50,6 34,3

Lypsylehmien keskituotos Pohjoinen 7706,3 5236,8

Vertailu1 7771,7 5406,4

Pohjoinen 7706,3 5236,8

Vertailu2 7732,5 5334,7

Lypsyehmien lkm. / peltoala Pohjoinen 0,48 0,59

Vertailu1 0,44 0,60

Pohjoinen 0,48 0,59

Vertailu2 0,46 0,60

Sijaintikuntaa kuvaavat muuttujat

Väestöntiheys Pohjoinen 13,8 11,9

Vertailu1 17,3 23,7

Pohjoinen 13,8 11,9

Vertailu2 15,1 19,8

Maatilojen lkm. Pohjoinen 286,5 151,9

Vertailu1 292,3 178,3

Pohjoinen 286,5 151,9

Vertailu2 291,1 176,7

Kotieläintuotteiden myyntitulot Pohjoinen 27547,8 10789,9

Vertailu1 27344,8 14176,8

Pohjoinen 27547,8 10789,9

Vertailu2 27409,8 13466,5

-3,642 0,000***

-1,893 0,057*

1,551

-2,055

1,417

0,024**

0,181

0,194

-5,211

1,209 0,233

0,000***

1,058 0,391

-0,516 0,662

-0,483 0,708

-1,456

-1,413

0,161

0,175

1,065 0,384

1,222 0,219
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Käytettävissä on nyt kolme maitotilaryhmää, joista koeryhmään kuuluu pohjoista tukea 

saaneita maitotiloja (yht. 7513 maitotilaa), ensimmäiseen vertailuryhmään maitotiloja 

muualta Suomesta (yht. 1912 maitotilaa) sekä toiseen vertailuryhmään maitotiloja läheltä 

pohjoisen tuen rajaa (yht. 956 maitotilaa). Koe- ja vertailuryhmät ovat valittujen kontrolli-

muuttujien suhteen samanlaiset ja voidaan katsoa, että maidontuotannon kehitys koeryh-

mässä olisi ollut samanlaista kuin vertailuryhmässä, jos pohjoista tukea ei olisi maksettu ja 

maidontuotannon tukipolitiikka olisi muiltakin osin yhtenevää koko Suomessa. 

Näiden tulosten ja johtopäätösten jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan maidon tuotannon 

kehityksen eroja pohjoisen tukialueen maitotilojen ja vertailutilojen välillä periodilla 2010-

2014. Kuten edellä, tarkastellaan koe- ja vertailuryhmien välisiä keskimääräisiä eroja mai-

dontuotannossa yksinkertaisella kahden riippumattoman otoksen t-testillä. Taulukossa 4 

noudatetaan vastaavaa esitystapa kuin taulukossa 3  

Taulukko L4. Maidon tuotannon kehitys pohjoista tukea saaneilla maitotiloilla ja vertailutiloilla 

2010-2014

 

On tärkeää huomioida, että empiirisessä vaikuttavuustarkastelussa ns. nollahypoteesin voi-

maan jäämistä ei tule tulkita lopulliseksi näytöksi siitä, että tarkastelluilla politiikkatoimilla 

ei ole vaikuttavuutta. Erityisesti tässä asetelmassa, kun ryhmien välillä on pysyvä alueelli-

nen ero ja tiedetään, että tuotanto-olosuhteet ovat heikommat pohjoisen tuen alueella, täy-

tyy tulokset tulkita huomioiden kyseinen tiedossa oleva ryhmien välinen ero.  

Taulukon 4 tulosten mukaan ryhmien väliset erot maidontuotannon kehityksessä jäävät 

erittäin pieniksi käytettäessä kumpaa tahansa vertailuryhmää. Keskimääräisessä maidon-

Keskiarvo Keskihajonta T-testi P-arvo

Maidontuotanto 2010 Pohjoinen 203319,0 184104,7

Vertailu1 204673,2 189067,8

Pohjoinen 203319,0 184104,7

Vertailu2 205004,7 186333,1

Maidontuotanto 2011 Pohjoinen 209741,1 186220,7

Vertailu1 210178,5 197096,4

Pohjoinen 209741,1 186220,7

Vertailu2 210035,0 192131,5

Maidontuotanto 2012  Pohjoinen 22316,3 205523,8

Vertailu1 22261,1 210889,5

Pohjoinen 22316,3 205523,8

Vertailu2 22361,1 211732,8

Maidontuotanto 2013 Pohjoinen 243569,7 228094,5

Vertailu1 241595,1 230026,3

Pohjoinen 243569,7 228094,5

Vertailu2 242997,3 229891,9

Maidontuotanto 2014  Pohjoinen 264808,3 252743,8

Vertailu1 260548,1 255626,6

Pohjoinen 264808,3 252743,8

Vertailu2 263127,6 253031,6

-0,091 0,852

-0,089 0,868

0,288 0,773

-0,080 0,941

-0,156 0,842

-0,083 0,934

0,133 0,894

0,887 0,711

0,965 0,585

0,236 0,821
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tuotannossa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja pohjoisen tukialueen tilojen ja vertailuti-

lojen välillä arviointiperiodilla. Maidontuotanto pohjoisen tuen alueella on näin ollen ke-

hittynyt vastaavasti kuin muualla Suomessa. Huomioiden alueellinen ja siten tuotanto-olo-

suhteisiin liittyvä ero ryhmien välillä voidaan tulokset tulkita siten, että pohjoisen alueen 

heikompia tuotanto-olosuhteita on saatu pohjoisella tuella kompensoitua, eikä maidon tuo-

tannon kehityksessä ole eroja alueiden välillä. Tulos koskee kaikkia tarkastelun kohteena 

olevia vuosia.  

Saatu tulos tukee pohjoisen tuen tavoitteita: tuella on ylläpidetty pohjoisen tuen alueiden 

maataloustuotantoa. Maidontuotannon toimintaedellytyksiä koskien pohjoisen tuen tavoit-

teiden tarkoituksenmukaisuus on näin ollen säilynyt.  

4. Johtopäätökset 

Analyysissa on tarkasteltu ekonometriaan perustuvan arviointimenetelmän avulla, onko 

pohjoisella maataloustuella ollut vaikutusta maidontuotantoon arviointiperiodilla 2011-

2015. Pohjoisen tuen vaikutusten arvioinnille on varsin hankala löytää ongelmatonta arvi-

ointiasetelmaa ja -menetelmää. Syynä tähän on se, että emme voi tietää, miten maidontuo-

tanto olisi pohjoisen tuen alueella kehittynyt ilman kyseistä tukea. Tutkimusasetelman nä-

kökulmasta arvioinnissa on kysymys kontrafaktuaalitarkastelusta: Mikä olisi maidontuo-

tannon tilanne, jos kyseessä olevaa tukimuotoa ei olisi ollut saatavilla? 

Aineistoon ja tutkimusasetelmaan liittyvien haasteiden vuoksi käytämme vertaistamista 

ekonometriaan perustuvan arvioinnin lähtökohtana. Vertaistamiseen perustuvassa analyy-

sissa pohjoista tukea saaneiden maitotilojen ja muiden maitotilojen joukosta valitaan taus-

taominaisuuksiltaan samanlaiset tilat ja tutkitaan, poikkeavatko näin yhteismitallistetut ti-

lat toisistaan arviointiperiodilla maidontuotannon suhteen. Oletuksena on, että maidontuo-

tanto pohjoisen tuen alueella olisi ollut vertailutilojen maidontuotannon kaltaista, mikäli 

pohjoista tukea ei olisi maksettu. Menetelmän etuna on, ettei ekonometriassa tavanomaisia 

funktiomuoto-oletuksia tarvitse tehdä. Heikkoutena on puolestaan se, että taustaominai-

suuksien joukko on rajallinen ja sen valinta perustuu subjektiiviseen näkemykseen. 

Propensity score matching -menetelmään perustuvat vertataistamisen tulokset ovat selkeät: 

maidontuotanto pohjoisen tuen alueella on kehittynyt arviointiperiodilla vastaavasti kuin 

muualla Suomessa. Pohjoisen alueen heikompia tuotanto-olosuhteita on saatu pohjoisella 

tuella kompensoitua siten, että maidon tuotannon kehityksessä ei ole Suomessa eroja alu-

eiden välillä. Tämä vastaa pohjoisen tuen tavoitteita: tuotantoa ei ole kasvatettu tuen joh-

dosta yli Etelä-Suomen suotuisimmilla maatalousalueilla vallitsevan tason, mutta tuotan-

tomäärät eivät ole myöskään pudonneet alle kyseisen tason. Näin ollen pohjoisella tuella 

on pystytty tarkoituksenmukaisesti ylläpitämään pohjoisen Suomen maataloustuotantoa.  

Kun maatalouspoliittisen suunnittelun voimavarat ovat väistämättä niukat, politiikkatoi-

mien vaikuttavuutta on syytä tutkia huolellisesti myös jatkossa. Tämä selvitys on osoitta-

nut, että maatalouspolitiikan vaikuttavuustutkimus on pätevien analyysimenetelmien 

vuoksi sekä mahdollista että hyödyllistä. Lisäksi käytettävissä olevat maatilakohtaiset ai-

neistot antavat erinomaiset edellytykset huolellisten vaikuttavuusanalyysien tekemiseen. 

Ongelmat liittyvät usein suhteellisen pieniin seikkoihin olemassa olevissa aineistoissa ja 
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ennen muuta siihen, että tukimuotoja, tukiorganisaatioiden toimintaa ja tietojärjestelmiä 

suunniteltaessa tukien vaikuttavuusanalyysin tarpeet tulisi ottaa paremmin huomioon. 
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Liite 2. 

Pohjoisen tuen vaikutus maitotilojen 
tuotantorakenteen kehittymiseen 

Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 jälkiarvioinnin (Pyykkönen 

ym. 2015) yhteydessä tehdyssä kyselyllä selvitettiin myös kansallisten tukien vaikutusta 

maitotilojen investointipäätöksiin ja tilan jatkoon. Kyselyn avulla saatiin tietoa siitä, mitkä 

tekijät vaikuttavat maitotilojen rakennekehitykseen. 

Ohjelmakauden 2007-2013 aikana investoineilta maitotiloilta kysyttiin, miten pohjoiseen 

tukeen kuuluva tuotantotuki ja investointituki vaikuttivat investointiin. Investointituki on 

tuotantotukea merkittävämpi tekijä investointipäätöstä tehtäessä. Ilman investointitukea 

kolme neljästä investoinnista olisi jäänyt toteutumatta. Myös tuotantotuella on merkitystä 

investointien toteutumisessa. Yli puolet investoinneista (58 %) olisi jäänyt toteutumatta, 

mikäli tuotantotukea ei olisi. Alle 30 % tiloista ilmoitti, että tuotantotuella ei ollut vaiku-

tusta investointipäätökseen. (kuvio L1). 

Kyselyyn vastanneista kolmannes on ilmoittanut kasvattavansa tuotantoaan kiintiöjärjes-

telmän poistuttua. Saman suuruinen osuus vastaajista ei suunnittele tuotannon kasvatta-

mista, vaikka kiintiöjärjestelmästä luovutaan. Litraperusteista tuotantotukea pidetään vas-

taajien keskuudessa parempana kuin lypsylehmäpalkkiota. Vain 13 % vastaajista kokee, 

että lypsylehmäpalkkio antaisi litratukea paremmat edellytykset tuleville investoinneille. 

Vastaajista selkeä enemmistö (80 %) kokee, että maidon tuottajahinnan taso ja kehitysnä-

kymät vaikuttavat investointeihin tuotantotukea enemmän. 

 

 
Kuvio L1. Investointituen ja tuotantotuen vaikutus maitotilojen investointien toteutumiseen 

(Lähde: Pyykkönen ym. 2015). 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Investointituki

Tuotantotuki

Investointia ei olisi tehty lainkaan ilman ao. tukea

Tuki aikaisti investointia tai mahdollisti sen toteuttamisen laajempana

Tuella ei ollut vaikutusta investoinnin tekemiseen
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Kuvio L2. Eri tukityyppien vaikutukset investointihalukkuuteen (Lähde: Pyykkönen ym. 2015) 

 
Kuvio L3. Pohjoisen tuen suuruudessa tapahtuvan muutoksen vaikutus tuotannon jatkamiseen 

maitotiloilla (Lähde: Pyykkönen ym. 2015). 

Pohjoinen tuki ylläpitää maitotilojen lukumäärää C-tukialueilla. 39 % vastaajista ilmoitti 

luopuvansa tuotannosta kokonaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos tuotantotuki 

poistetaan. Myös tuen pienentämisellä olisi merkittävä vaikutus maidontuotantoon, sillä 

neljännes tiloista lopettaisi tuotannon tuen.. Kyselyn perusteella valtaosa maitotiloista jat-

kaisi toimintaansa myös ilman pohjoista tukea.  

Tuotantotuen määrä ei vaikuta tuotannon laajentamista pohtivien suunnitelmiin. Tuotan-

non laajentamista suunnittelevien osuus on sama riippumatta siitä, poistetaanko tuotanto-

tuki kokonaan vai puolitetaanko se. Tilamäärän vähentyminen ei välttämättä tarkoita tuo-

tantovolyymin laskua. Jäljelle jäävien tilojen tuotantomäärien kasvu korvaa osan poistu-

vien tilojen jättämästä aukosta. Näin ollen tuen puolittamisen tai poistamisen vaikutusta 

tuotannon määrään ei voida arvioida kyselyn perusteella. 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Maidon tuottajahinnan taso ja kehitysnäkymä
oli tärkeämpi tekijä investointipäätökseni

taustalla kuin maidon tuotantotuki

Investointituki oli maidon tuotantotukea
tärkeämpi tekijä investoinnin toteutuksessa

Lypsylehmäpalkkio antaisi litratukea paremmat
edellytykset tuleville investoinneille

Lisään tuotantoani maitokiintiöiden poistumisen
seurauksena

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tuki pois kokonaan

Tuki puolitettaisiin

Lopettaisin tuotantoni lähimmän kahden vuoden aikana

Lopettaisin tuotantoni 2-10 vuoden kuluessa

Jatkaisin tuotantoani nykyisellään ainakin 10 vuotta

Rupeaisin suunnittelemaan tuotantoni laajentamista lähimmän kahden vuoden aikana

Rupeaisin suunnittelemaan tuotantoni laajentamista 2-10 vuoden kuluessa
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