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Suomen maa- ja metsätalouden ja
osuuskuntien Brysselin toimisto
Yli 30 v. sinivalkoista maaseudun edunvalvontaa Brysselissä
‒ Hanna Leiponen-Syyrakki (johtaja)
‒ Rauli Albert (kotieläinasiamies)
‒ Maarit Holma (assistentti)
‒ Vilma Lintunen (harjoittelija)
‒ Tapio Nurminen (MT:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja, 1.2.2022 alkaen)
Lisäksi:
‒ Maria Pohjala (pohjoismaiden metsäkoordinaattori CEPF)
‒ Simo Tiainen (EU:n talous- ja sosiaalikomitea)
Toimiston tehtävät:
• Varmistaa, että jäsentemme etu otetaan huomioon EU-päätöksenteossa.
• Asiantuntija EU-vaikuttamisessa; millä viestillä, kenelle, milloin?
• Verkostoituu, vaikuttaa, koordinoi, seuraa, raportoi, järjestää ja toteuttaa
• Sidosryhmät: alan järjestöt, EU-instituutiot, pysyvät suomalaisedustustot
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EU-agenda

Ilmasto, energia ja ympäristö
‒ Green Deal: Pellolta pöytään ja
Biodiversiteettistrategiat
‒ Ilmastopolitiikka
‒ Ilmanlaatu- ja vesipolitiikka
‒ Kiertotalous ja ravinteet
‒ Jäte- ja lannoitelainsäädäntö
‒ Energiapolitiikka
‒ Maaperän suojelu
‒ Suurpedot sekä luonnonsuojelu ja
riistapolitiikka
‒ Kestävä rahoitus, taksonomia

EU-talous
‒ EU-budjetti ja elvytyspaketti
‒ Parempi säätely – säätelyn
vähentäminen
‒ Biotalouden ja kiertotalouden
investoinnit
‒ Kauppapolitiikka
‒ Energia Unioni

Maatalous
‒
‒
‒
‒
‒

Byrokratian yksinkertaistaminen
CAP27
Tuotantoon sidotut tuet
Kasvinsuojeluainepolitiikka
Markkinakriisit ja
riskienhallintatyökalut
‒ GMO:t ja uudet jalostustekniikat
‒ Eläinten hyvinvointi ja -terveys
‒ Maaseudun kehittäminen

Yrittäjyyden edistäminen

Metsä
‒ Metsästrategia
‒ Biomassan /metsätalouden
kestävyyskriteerit
‒ LULUCF-sektorin rooli EU:n
ilmastotavoitteissa
‒ Metsäkatoa aiheuttavat tuotteet

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Digiagenda
Investoinnit ja rahoitus
Data-avaruudet
PK-yritysstrategia
Yritys- ja hanketuet
Alue-, koheesio- ja
rakennepolitiikka

Ruoka
‒ Ruokaketjun toimivuus - UTP epäreilut kauppatavat
‒ Laatu- ja alkuperämerkinnät
‒ Kuluttajainformaatio
‒ Luomulainsäädäntö
‒ Eläinlääkintä

Perusasioita hiilensidonnasta
• Globaaleja isoja haasteita ilmastotyössä. Pariisin
ilmastosopimuksen mukaisesti: Art. 2 - ilmastoteot eivät saa
uhata ruokaturvaa sekä Art. 5 metsien hiilinielujen
hyödyntäminen tarvittaessa. Ensisijaisena tavoitteena
rajoittaa fossiilisia päästöjä.
• Maa- ja metsätalous voi sitoa hiiltä. Ilmastonmuutoksen
aiheuttamat riskit suuria. Sopeutumista tarvitaan.
• Suomen maatalouden päästöistä 75 % on lähtöisin maaperästä
(CO2 ja muut kasvihuonekaasut). Maatalouden päästöjä
voidaan vähentää tehokkaimmin, kun ohjaus kohdistetaan
peltomaan hiilitaseeseen (päästöt-sidonta) eikä
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karjatalouteen, jonka rooli Suomessa pieni.

EU:ssa tapahtuu hiilensidonnassa
• EU:n uusi metsästrategia EP:n käsittelyssä – löytyykö
tasapaino kestävyyden ulottuvuuksissa? Päätöksissä EU:n
erilaiset metsät huomioon. EU:lla tarve puuttua metsäasioihin.
Kestävä aktiivinen metsänhoito.
• CAP-uudistus voimaan 2023 – lisää ympäristö- ja
ilmastotavoitteita.
• Fit for 55 -ilmastopaketti: LULUCF sekä maatalouskaasut ja
niiden taakanjako, uusiutuvan energian direktiivi RED,
hiiliviljely, hiilitullit (teräs ja lannoitteet). Nyt EP:n käsittelyssä.
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Uutta CAPissa
• Ilmasto- ja ympäristökunnianhimo kasvaa (40 %)
• I-pilariin vapaaehtoisia ympäristövaatimuksia, ekojärjestelmä.
• Jäsenvaltioille enemmän päätösvaltaa – jäsenmaiden
strategiset suunnitelmat (F2F ja BD-strategiat vaikuttavat)
• Toimien valvonnasta tulosten valvontaan.
• Suomessa on pitkä historia ympäristö- ja ilmastotoimista
CAPissa.

31.1.2022

6

EU:ssa tapahtuu hiilensidonnassa
•

Pellolta pöytään –strategia ruokaketjun kestävyyden parantamiseksi
– Strategian tavoitteet kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja
antibioottien käytön vähentämisestä tiukat. Vaikutusanalyysit?
Maatalouden talouskriisi vaikuttaa taustalla.
– Luomutuotannon toimenpideohjelma (tavoite 25 % maa-alasta)
– Elintarvikkeiden pakkaus- ja alkuperämerkinnät, myös eläinten
hyvinvointimerkinnät - mistä kuluttajat ovat valmiita maksamaan?
– Torjunta-ainelainsäädännön arviointi – vaihtoehtoiset tuotteet ja
tiedepohjainen riskien arviointi
– Uudet geenitekniikat – otettava käyttöön myös EU:ssa.
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EU:ssa tapahtuu hiilensidonnassa
•

•

•

Biodiversiteettistrategia luonnon monimuotoisuuden parantaminen.
– Lainsäädäntö ekosysteemien ennallistamisesta, luonnontilaiset ja
vanhat metsät
– Globaali metsäkato –lainsäädäntö: metsäkatoa edistävien
tuotteiden tuonnin rajoittaminen.
– Maaperästrategia – maaperän suojelu
Taksonomia/kestävä rahoitus etenee – Mitkä toimet kestäviä?
Ilmastokriteerit, BD-kriteerit. Taksonomia on vapaaehtoinen
toimijoille, mutta vaatimukset leviävät laajempaan käyttöön. Vaikuttaa
myös rahoituksen hintaan.
Maaseutualueiden kehityksen pitkän aikavälin visio
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Muistettavaa hiilensidonnassa
• Päätökset ovat kompromissien kompromisseja.
Joka tasolla oltava mukana tarjoamassa
ratkaisuja.
• Maa- ja metsätalous on osa ilmastoratkaisua.
• Viljelijät ja metsänomistajat keskiössä.
• Paikalliset olosuhteet ja tilanteet otettava
huomioon.
• Tutkimusta tarvitaan lisää maa- ja
metsätalouden hiilensidonnasta.
31.1.2022
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Suomen mahdollisuuksia
hiilensidonnassa
•
•
•
•
•
•

Kuluttajat ja yhteiskunta haluavat kestävästi tuotettuja tuotteita, EU ja
Suomi suunnannäyttäjiä.
Suomessa viljelijät ja metsänomistajat osaavat ja haluavat tehdä
ilmastotyötä.
Kauppapolitiikassa tavoitteena tasavertaiset toimintaedellytykset ja
EU:n kilpailukyky. Kestävän kehityksen tavoitteet huomioitava.
Ruokaketjun tasapainoa parannetaan.
Biokiertotalouden rooli osana ilmastoratkaisua: puutuotteet,
metsäteollisuuden ratkaisut, biokaasu.
Työkalut ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja kestävyyden
kehittämiseen: teknologia, osaaminen, digitalisaatio, uudet
kasvinsuojeluaineet ja jalostusmenetelmät, hiiliviljely…
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Lisätietoa
•
•
•
•

MTK ilmastotiekartta
MTK:n ilmasto-ohjelma
MTK:n maaperäohjelma
MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma

• Ajankohtaiset maa- ja metsätalouden EUasiat – Bryssel Agenda
31.1.2022
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Kiitos!
Hanna Leiponen-Syyrakki
Hanna.leiponen-Syyrakki@mtk.fi
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