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Vihertyvä maatalouspolitiikka vesiensuojelun 
välineenä: tuottaako maatalouden 
ympäristötuki tulosta?*

Marita Laukkanen 
Johtava ekonomisti 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Maailman johtavat maataloustuotteiden tuot-
tajat, Euroopan unioni ja Yhdysvallat, ovat 
viime vuosikymmeninä lisänneet erilaisten ym-
päristöohjelmien kautta maksettavia maata-
loustukia.  ohjelmien julkilausuttuna tavoittee-
na on vähentää maatalouden päästöjä ja ylläpi-
tää maatalousympäristön monimuotoisuutta. 
suomi on maksanut maataloustuottajille ympä-
ristötukea noin 300 miljoona euroa vuodessa 
Euroopan unioniin liittymisestään alkaen, ja 92 
prosenttia suomen peltoalasta on mukana ym-
päristötukiohjelmassa.

Ympäristöohjelmat heijastavat lisääntynyttä 
huolta maatalouden ympäristövaikutuksista. 
ohjelmien on kuitenkin myös väitetty perustu-
van enemmänkin Maailman kauppajärjestön 
vaatimuksiin vähentää maataloustuotteiden 
kansainvälistä kauppaa vääristäviä tukia (Han-
ley ja oglethorpe 1999, Buller, Wilson ja Höll 
2000, Baylis ym. 2011). Ympäristötukiin liitty-

vät ehdot ovat luonteeltaan pääosin yleisiä ja 
liittyvät ympäristöystävällisten tuotantomene-
telmien käyttöön, eivät mitattaviin tuloksiin. 
Ympäristöpolitiikan näkökulmasta on tietysti 
tärkeä kysymys, ovatko maatalouden ympäris-
töohjelmat onnistuneet vähentämään maata-
louden päästöjä tai lisäämään maatalousluon-
non monimuotoisuutta verrattuna siihen, mitä 
olisi tapahtunut ilman ohjelmia. Myös kauppa-
politiikan näkökulmasta on kiinnostavaa, onko 
kyseessä maatalouden ympäristövaikutusten 
ohjaaminen vai tuotantotukien näennäinen vi-
herryttäminen. 

Missä määrin Eu:n ympäristöohjelmat oh-
jaavat maatalouden ympäristövaikutuksia on 
vielä pitkälti avoin kysymys – ympäristöohjel-
mien vaikutuksia tilatason aineistojen perus-
teella arvioivia empiirisiä tutkimuksia on tois-
taiseksi julkaistu vain muutamia.  Pufahl ja 
Weiss (2009) tutkivat saksan ympäristöohjel-
mien vaikutuksia tuotantopanosten käyttöön. 
Heidän tulostensa mukaan ympäristötuki vä-
hensi lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä, mutta toisaalta kasvatti tuotannossa 
olevaa pinta-alaa. Chabé-Ferret and subervie 

*  Kirjoutus pohjautuu Marita Laukkasen ja Céline Naugesin 
tutkimukseen ”Evaluating greening farm policies: a structu-
ral model for assessing agri-environmental subsidies”, VATT 
Working Papers 40/2012. 
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(2013) tarkastelivat ranskan ympäristöohjel-
mia. Heidän tutkimuksensa perusteella viides-
tä tarkastelussa mukana olleesta ohjelmasta 
kahden ohjelman hyödyt ylittävät kustannuk-
set. Lisäksi Lankoski ja ollikainen (2011) ovat 
arvioineet suomen ympäristötukiohjelman vai-
kutuksia edustavaa tilaa kuvaavan optimointi-
mallin avulla. Heidän tulostensa mukaan ohjel-
man ehdot vähentävät ravinnepäästöjä jonkin 
verran, olettaen että ehtoja noudatetaan, mutta 
hyödyt jäävät selvästi kustannuksia pienem-
miksi.   

tässä kirjoituksessa tarkastellaan suomen 
maatalouden ympäristötuen vaikutuksia 
maamme pääasiallista kasvintuotantosuuntaa 
edustavilla viljatiloilla, keskittyen ohjelman 
päätavoitteseen eli maatalouden ravinnepääs-
töjen vähentämiseen. kirjoitus perustuu viljan-
tuottajien tuotantopäätöksiä analysoivaan ra-
kenteelliseen ekonometriseen malliin ja vuodet 
1996-2005 kattavaan tilatason aineistoon. Eko-
nometrisen mallin avulla voidaan arvioida ym-
päristötuen vaikutusta tilojen tuotantopäätök-
siin, joista maatalouden ravinnepäästöjen osal-
ta tärkeimmät ovat tuotannossa oleva peltopin-
taala ja lannoitteiden käyttö. Mallin avulla 
tarkastellaan kahta skenaariota: toteutunutta 
tilannetta, jossa ympäristötuki saa vuosien 
1996-2005 historialliset arvonsa (perusura), 
sekä kuvitteellista tilannetta ilman ympäristö-
tukia, jossa ympäristötuki saa arvon nolla mut-
ta muut maatalouden tuet vuosien 1996-2005 
historialliset arvonsa (vertailu-ura). Ympäris-
tötuen vaikutusta ravinnepäästöihin arvioidaan 
yhdistämällä tilojen tuotantopäätökset ravinne-
päästöjä ennustavaan malliin ja vertaamalla si-
muloituja ravinnepäästöjä perusuralla ja vertai-
lu-uralla. Lopuksi ympäristötuen tuottamia 
hyötyjä arvioidaan yhdistämällä simuloidut 
päästövähennykset suomalaisten itämeren re-

hevöitymisen vähentämisestä kokemaa hyötyä 
mitanneen arvottamistutkimuksen tuloksiin 
(kosenius 2010).  

tarkastelussa käytetty rakenteellinen lähes-
tymistapa perustuu taloustieteelliseen malliin 
ja tilojen tuotantopäätöksiä kuvaavien para-
metrien estimointiin. Vaihtoehtoisten skenaa-
rioiden tarkastelu perustuu oletukseen, että 
nämä parametrit pysyisivät samoina maatalou-
den tukitasojen muuttuessa, jolloin malli tuot-
taa konsistentteja arvioita tukien vaikutuksista 
tuotantopäätöksiin. Aiemmat Eu:n ympäristö-
ohjelmien vaikutuksia analysoineet ekonomet-
riset tutkimukset (Pufahl ja Weiss 2009, Cha-
bé-Ferret ja subervie 2013) vertaavat tukea 
saaneiden ja tukea ilman jääneiden tilojen tuo-
tantopäätöksiä propensity score matching ja 
difference in differences menetelmiä käyttäen. 
suomen ohjelman tapauksessa tätä lähestymis-
tapaa ei voida käyttää vertailuryhmän puuttu-
essa. suomella on vain yksi kansallinen ohjel-
ma, johon lähes kaikki tilat osallistuvat. 

1. Maatalouden 
ympäristötukiohjelman rakenne 
ja ehdot

Maatalous on suomen suurin yksittäinen rehe-
vöittävien ravinnepäästöjen lähde (esim. Hel-
com 2010). Maatalouden ympäristötukiohjel-
man ensisijaisena tavoitteena onkin ravinne-
päästöjen vähentäminen. Ympäristötukiohjel-
maan osallistuvat tilat sitoutuvat noudattamaan 
ympäristötuen ehtoja, jotka viljatilojen osalta 
asettavat rajoitteita lannoitteiden käytölle ja 
edellyttävät kasvillisuuden peittämiä suojakais-
toja vesiuomien varsilla. Hehtaarikohtainen 
perustuki myönnetään hakemuksen perusteel-
la ja sitä voi saada kaikelle maatalousmaalle, ei 
pelkästään päästöjen kannnalta herkille alueil-
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le. osa tiloista saa myös valtion ja viljelijän vä-
lisen sopimuksen perusteella maksettavaa eri-
tyistukea, jota myönnetään esimerkiksi pellon 
ja vesistön välisen suojavyöhykkeen perustami-
seen.1 tuen saaminen vaatii tilakohtaista suun-
nitelmaa, jonka viranomaiset arvioivat. 

Ympäristötuen lisäksi tilat voivat saada 
Eu:n suoria tilatukia, luonnonhaittakorvausta 
sekä kansallisia kasvintuotannon tukia.  tuki-
tasot on porrastettu seitsemälle tukialueelle, 
jotka rajattiin ilmastoerojen perusteella suo-
men liittyessä Euroopan unioniin. tässä kirjoi-
tuksessa tarkastellaan neljää eteläisintä tukialu-
etta A-C2, jotka kattavat 98% suomen viljan-
tuotannosta (kuvio 1). 

Ympäristötuen ehtojen valvonta on vähäis-
tä. tukea saavista tiloista noin 5 % tarkastetaan 
vuosittain ja ehtojen rikkomisesta seuraavat 
sanktiot ovat lieviä. Ympäristötukiohjelman 
keskeisenä vesiensuojelutoimena pidetään lan-
noituksen vähentämistä, mutta esimerkiksi tu-
kiehtojen sallimien lannoitemäärien ylittämi-
nen johtaa enintään 9 %:n leikkaukseen kulu-
van vuoden tuissa (Maaseutuvirasto 2011). 
Aineistossa mukana olevien ympäristötukea 
saavien tilojen kirjanpidon mukaiset lannoite-
määrät heijastavat ehtojen heikkoa valvontaa. 
kuvio 2 näyttää aineiston tilojen typpilannoi-
temäärien ja ympäristötuen lannoiterajoittei-
den välisen erotuksen jakauman.2 Merkittävä 

Mar i t a  Laukkanen

1  Suojavyöhykkeet ovat suojakaistoja leveämpiä pysyvän 
kasvillisuuden peittämiä alueita, jotka estävät maa-aineksen 
ja ravinteiden huuhtoutumista jyrkiltä rantapelloilta vesis-
töihin.  

Kuvio 1. Tarkastelussa mukana oleva alue ja maataloustukien porrastukseen liittyvät tukialuerajat tutkimusalueella

Kuva 1. Tarkastelussa mukana oleva alue ja maataloustukien porrastukseen liittyvät 

tukialuerajat tutkimusalueella 

 

























2  Tarkastelussa käytetty aineisto sisältää tiedot tilojen lan-
noitemenoista. Lannoitemäärät on laskettu jakamalla lan-
noitemenot lannoitteiden hinnalla, olettaen tilojen käyttä-
neen viljantuotannossa yleisimmin käytettyjä 20% typpeä 
sisältäviä yhdistelmälannoitteita. 
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osa tukea saavista tiloista käyttää enemmän 
lannoitteita kuin ympäristötuen rajoitteet salli-
vat. 

2. Viljatilojen tuotantopäätökset ja 
maatalouden tuet: arviointia 
paneelimallin avulla

tässä jaksossa esitetään viljantuottajien tuotan-
topäätöksiä kuvaava rakenteellinen malli ja 
estimointimenetelmä, jotka seuraavat Lacroi-
xin ja thomasin (2011) esittämää duaalilähes-
tymistapaa. tuottajien oletetaan maksimoivan 
voittojaan. tuottajat jakavat ensin käytettävissä 
olevan peltopinta-alan viljelyssä olevaan pel-
toon ja kesantoon. sen jälkeen tuottajat valit-
sevat voitot maksimoivan viljantuotannon ta-
son, käyttäen tuotantopanoksina lannoitteita, 
kasvinsuojeluaineita ja työtä. Vaikka ympäris-
tötuen ehdot sisältävät rajoitteen lannoitteiden 
käytölle, tässä tarkastelussa oletetaan, että tu-
kea saavat tilat eivät huomioi rajoitetta tuotan-

topäätöksiä tehdessään. jos tilat pitäisivät ra-
joitetta sitovana, lannoitteiden käyttöä kuvaa-
vassa tilastoaineistossa voisi odottaa olevan 
suuri määrä havaintoja, jotka käyttivät lannoit-
teita juuri ympäristötuen ehtojen salliman mää-
rän. tilatason aineistossa lannoitemäärät eivät 
kuitenkaan kasaudu lannoiterajoitteen ympä-
rille (kuvio 2). 

tuotantopanosten hinnat ja hehtaarikohtai-
set maataloustuet oletetaan eksogeenisiksi. tu-
kitasot vaihtelevat alueellisesti ja yli ajan, mikä 
mahdollistaa tukien vaikutusten identifioimi-
sen. tukitasot määräytyvät suomen ja Eu:n  
välisissä neuvotteluissa ja perustuvat osittain 
leveyspiiriin, osittain kunkin alueen historialli-
siin satoihin. Estimointivaiheessa kontrolloi-
daan ajassa muuttamatonta alueiden ja tilojen 
välistä heterogeenisyyttä, joka voi korreloida 
historiallisten satotasojen kanssa.   

Estimoitavat yhtälöt tuotantopäätöksiä ku-
vaavassa duaalimallissa ovat epäsuora voitto-
funktio sekä tuotantopanosten kysyntä ja viljan 

Kuvio 2. Otoksen ympäristötukea saavien tilojen typpilannoitteiden käytön ja ympäristötuen ehtojen mukaisen lannoitera-
joitteen erotus (%) vuosina 1996-2005. 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Keskimääräiset vilja- ja kesantoalat sekä lannoitteiden ja kasvin-

suojeluaineiden käyttö otoksessa  

 
Vuosi Vilja-ala Kesantoala Lannoitteet 

hehtaaria kohden  
Kasvinsuojeluaineet 

hehtaaria kohden 

(hehtaaria) (hehtaaria) (määräindeksi) (määräindeksi) 
1996 34,3 3,1 145,3 47,1 

1997 36,8 3,6 153,2 50,1 

1998 36,9 3,2 147,3 55,3 

1999 39,2 3,7 151,1 54,3 

2000 40,5 2,4 144,6 51,7 

2001 40,0 2,9 128,8 55,5 

2002 41,7 3,1 127,8 56,7 

2003 41,5 3,9 126,1 58,2 

2004 44,5 4,2 126,3 57,2 

2005 45,1 3,3 124,5 54,7 
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tarjonta.  tuotantopanosten kysyntä ja viljan 
tarjonta saadaan derivoimalla voittofunktio 
hintojen ja hehtaarikohtaisten tukien suhteen 
(Hotellingin lemma),  ja ne riippuvat ainoas-
taan eksogeenisista muuttujista. Maatalouspo-
litiikan vaikutusta esimerkiksi lannoitteiden 
käyttöön voidaan tällöin arvioida suoraan lan-
noitteiden kysyntäfunktion avulla. Voidaan 
laskea, kuinka politiikka vaikuttaa hehtaari-
kohtaisiin tukiin, jotka ovat osa tuottajien koh-
taamia hintoja. Estimoitu kysyntäfunktio en-
nustaa suoraan lannoitteiden käytön tukimuu-
toksen jälkeen.    
Estimoitava voittofunktio on muotoa 
 

Voittofunktio on normalisoitu jakamalla voitot, 
hinnat ja maatalouden tuet yhden tuotantopa-
noksen, työn, hinnalla. Mallissa  on norma-
lisoitu viljan hinta,  ja  normalisoidut viljan 
ja kesannon hehtaarikohtaiset tuet (euroa/ha), 

  normalisoitu tuotantopanoksen k hinta ja L 
tilan käytettävissä oleva peltopinta-ala. Viljan 
ja kesannon hehtaarikohtaiset tuet  ja  si-
sältävät sekä ympäristötuen että muut kasvin-
tuotannon tuet. 

Voittofunktiosta johdetut tuotantopanosten 
kysyntä ja viljan tarjonta ovat muotoa 

 J = (viljat, kesanto);

 K=(lannoitteet, kasvinsuojeluaineet);

tässä lg on viljantuotannossa oleva peltopinta-
ala, lf kesanto, qg viljantuotanto hehtaaria koh-
den ja wk tuotantopanoksen k kysyntä. Esti-
moinnissa otetaan lisäksi huomioon oletus, että 
tilan käytettävissä oleva peltopinta-ala on an-
nettu, jolloin .

Voittofunktio, lannoitteiden ja kasvinsuoje-
luaineiden kysynnät, viljan tuotanto sekä viljo-
jen ja kesannon alat estimoidaan samanaikai-
sesti. Estimoitava yhtälöryhmä tilalle i vuonna 
t on muotoa 

   

termit u1,it - u6,it ovat idiosynkraattisia virheter-
mejä, jotka voivat korreloida keskenään ja joi-
den odotusarvon oletetaan olevan nolla. termit   

Mar i t a  Laukkanen
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u1,i - u6,i kuvaavat tilakohtaisia ajassa muuttu-
mia havaitsemattomia tekijöitä. Ajassa muuttu-
matoman tilojen välisen havaitsemattoman 
heterogeenisuuden kontrolloiminen kompen-
soi osittain sitä, että tarkastelussa käytetty ai-
neisto ei sisällä tilatason tietoja säästä ja maata-
lousmaan laadusta. 

Estimointivaiheessa otetaan huomioon eri-
tyistukiin sitoutumisesta aiheutuva mahdolli-
nen valikoituminen. kaikki tilat otoksessa saa-
vat ympäristötuen perusosan kautta maksetta-
vaa tukea, mikä heijastaa suomen ympäristötu-
kiohjelman laajuutta. Vain osa tiloista saa sopi-
muksen perusteella konkreettisista ympäristön-
suojelutoimista maksettavaa erityistukea.  Eri-
tyistuet voivat osaltaan vaikuttaa tilojen tuotan-
topäätöksiin. Mahdollista erityistukiin sitoutu-
misesta aiheutuvaa valikoitumista kontrolloi-
daan  estimoimalla ensin tobitmalli, jossa tilan 
saamat erityisympäristötuet ovat selitettävä 
muuttuja. Voittoja ja tuotantopanosten kysyn-
tää kuvaavan yhtälöryhmän estimoinnissa to-
bit-mallin ennustama erityisympäristötuen 
määrä sijoitetaan selittäväksi muuttujaksi ku-
hunkin yhtälöön.   

3. Aineisto 

tarkastelu perustuu maataloustuotantoa ku-
vaavaan tilatason kirjanpitoaineistoon. Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vuosit-
tain kokoama aineisto sisältää tiedot viljelykas-
vien sadoista, lannoite- ja kasvinsuojelumenois-
ta,  työtunneista sekä maataloustuista, mukaan 
lukien ympäristötuet. tarkastelu kattaa vuodet 
1996-2005. kannattavuuskirjanpitotiedot vuo-
delta 1995 eivät sisällä ympäristötukitietoja, 
joten ympäristöohjelman ensimmäinen vuosi 
jouduttiin jättämään tarkastelun ulkopuolelle. 
tarkastelu rajattiin tukialueilla A, B, C1 tai C2 

sijaitseviin tiloihin (kuvio 1), jotka viljelivät 
viljoja ja jotka ilmoittivat enintään 30% muut-
tuvista kustannuksistaan eläintuotantoon liitty-
viksi. kaikkiaan tarkastelussa on mukana 343 
tilaa ja 1564 havaintoa (tasapainottamaton pa-
neeli). kannattavuuskirjanpitoaineiston tilat 
ovat keskimäärin hieman suurempia kuin to-
taaliaineistossa, mutta muutoin aineisto antaa 
edustavan kuvan suomen viljatiloista. Viljojen 
hinnat sekä alueelliset hehtaarikohtaiset maa-
taloustukien tasot koottiin Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksen vuosittain julkai-
semasta yhteenvedosta suomen maatalous ja 
maaseutuelinkeinot. Lannoitteiden ja kasvin-
suojeluaineiden hintaindeksit  (100=2005) sekä 
maataloustyön hinta perustuvat tilastokeskuk-
sen tietoihin. 

taulukko 1 havainnollistaa tilakoon sekä 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön 
kehitystä tarkasteluajanjaksolla. keskimääräi-
nen vilja-ala tilaa kohden kasvoi, heijastaen 
trendiä totaaliaineistossa (esim. Niemi ja Ahl-
stedt 2005). keskimääräinen lannoitteiden 
käyttö hehtaaria kohden laski,  samoin heijas-
taen kansallista trendiä (Maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus). kasvinsuoje-
luaineiden käyttö sen sijaan kasvoi. 

keskimääräinen maataloustukien määrä 
peltopinta-alaa kohden kasvoi tarkasteluajan-
jakson aikana (taulukko 2). Vilja-alalle makse-
tut tuet kasvoivat keskimäärin, kun taas kesan-
nolle maksetut tuet laskivat. Ympäristötuen 
perusosa ja erityistuki peltoalaa kohden laski-
vat myös keskimäärin, mutta erityistukisopi-
muksen tehneiden tilojen osuus kasvoi. 
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Taulukko 1. Keskimääräiset vilja- ja kesantoalat sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö otoksessa 

Vuosi Vilja-ala kesantoala Lannoitteet  kasvinsuojeluaineet  
   hehtaaria kohden hehtaaria kohden
 (hehtaaria) (hehtaaria) (määräindeksi) (määräindeksi)
1996 34,3 3,1 145,3 47,1
1997 36,8 3,6 153,2 50,1
1998 36,9 3,2 147,3 55,3
1999 39,2 3,7 151,1 54,3
2000 40,5 2,4 144,6 51,7
2001 40,0 2,9 128,8 55,5
2002 41,7 3,1 127,8 56,7
2003 41,5 3,9 126,1 58,2
2004 44,5 4,2 126,3 57,2
2005 45,1 3,3 124,5 54,7

Taulukko 2. Otoksen tilojen saamat keskimääräiset maataloustuet (vuoden 2005 euroina) sekä erityisympäristötukia saavien 
tilojen osuus

Vuosi kaikki tuet  Viljojen tueta  kesannon tueta Ympäristötuki Erityisympä-  Erityisympä-
 (viljat ja kesanto)a     (perusosa) ristötukea saavat ristötuetb 

 (euroa/ha) (euroa /ha)  (euroa /ha) (euroa /ha) (%) (euroa /ha)
1996 471 475 440 122 12% 91
1997 478 483 431 122 14% 66
1998 495 502 423 118 19% 59
1999 460 464 418 120 20% 55
2000 548 561 380 91 15% 44
2001 535 551 370 87 21% 57
2002 554 571 377 86 19% 49
2003 535 554 374 84 25% 46
2004 543 559 373 85 29% 43
2005 560 578 369 97 29% 51
a Sisältää EU:n maksamat CAP-tuet, luonnonhaittakorvauksen, kansallisen kasvintuotannon tuen sekä ympäristötuen perusosan.
b Keskimääräinen tuen määrä niillä tiloilla, joilla on erityistukisopimus. 

4. Ympäristötuen vaikutukset 
viljatiloilla: tuloksia 
paneelimallista ja simuloinneista

tilatason paneeliin perustuvassa ekonometri-
sessa tarkastelussa kiinnostuksen kohteena on 
ensisijaisesti maatalouden hehtaariperusteisten 

tukien, ympäristötuen perusosa mukaan luki-
en, sekä ympäristötuen erityistukien vaikutus 
viljelyssä olevaan peltopinta-alaan sekä lannoit-
teiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön.  tau-
lukossa 3 raportoidaan voittofunktion sekä 
maankäytön ja tuotantopanosten kysyntäfunk-
tioiden estimoinnista saatuihin kertoimiin pe-
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rustuvat mediaanijoustot. joustot tukien suh-
teen ovat tilastollisesti merkitseviä mutta pää-
osin varsin pieniä. Hehtaariperusteiset tuet 
viljoille eivät juurikaan lisänneet viljojen pelto-
alaa (mediaanijousto 0,15), kun taas kesannoi-
tu pinta-ala reagoi selvästi kesannolle makset-
tuihin tukiin (mediaanijousto 1,52). Viljojen 
tukien vaikutus lannoitteiden ja kasvinsuojelu-
aineiden käyttöön oli positiivinen mutta pieni 
(mediaanijoustot 0,01 ja 0,04). sopimuksen 
perusteella maksetut erityisympäristötuet lisä-
sivät näitä tukia saavien tilojen kasvinsuojelu-

aineiden käyttöä ja vähensivät lannoitteiden 
käyttöä, mutta nämäkin vaikutukset olivat var-
sin pieniä (mediaanijoustot 0,06 ja -0,05). 

Ympäristötukien vaikutusta tilojen ravinne-
päästöihin vaikuttaviin tuotantopäätöksiin ar-
vioidaan rakenteellisen mallin avulla simuloi-
malla vilja- ja kesantoalat sekä lannoitteiden 
käyttö kahdessa politiikkaskenaariossa: (1) 
“toteutunut” skenaario (perusura), jossa ympä-
ristötuki hehtaaria kohden on vuosina 1996–
2005 toteutuneella tasolla, ja (2) ”ei ympäristö-
tukiohjelmaa” -skenaario (vertailu-ura), jossa 

Taulukko 3. Viljelysmaan, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön joustot

Muuttuja jousto  Merkitsevyysa

joustot suhteessa viljoille maksettaviin tukiin 
(ympäristötuen perusosa mukaan lukien)b 
  
Vilja-ala 0,149 ***
kesantoala -2,012 ***
Lannoitteiden käyttö 0,010 ***
kasvinsuojeluaineiden käyttö 0,036 ***

joustot suhteessa kesannolle maksettaviin tukiin
(ympäristötuen perusosa mukaan lukien)b 

Vilja-ala -0,108 ***
kesantoala 1,516 ***
Lannoitteiden käyttö -0,008 ***
kasvinsuojeluaineiden käyttö -0,028 ***

joustot suhteessa erityisympäristötukiin c

Vilja-ala 0,007 **
kesantoala -0,095 **
Lannoitteiden käyttö -0,052 *
kasvinsuojeluaineiden käyttö 0,063 **
a ***, **, * indikoivat merkitsevyyttä 1%:n, 5%:n ja 10%:n tasolla. 
b Viljojen ja kesannon tuet sisältävät EU:n maksamat CAP-tuet, luonnonhaittakorvauksen, kansallisen kasvintuotannon tuen 
sekä ympäristötuen perusosan kullekin maankäyttömuodolle.
c Laskettu erityisympäristötukia saavalle osalle otoksesta. 
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ympäristötuen perusosa ja erityistuet saavat 
arvon nolla.  kaikki muut eksogeeniset muut-
tujat, mukaan lukien muut kasvintuotannon 
tuet, ovat kummassakin skenaariossa vuosina 
1996–2005 toteutuneella tasolla. Ympäristötu-
kien vaikutus tuotantopäätöksiin voidaan täl-
löin erottaa vertaamalla ympäristötuen kanssa 
ja ilman ympäristötukea simuloituja vilja- ja 
kesantoaloja sekä lannoitteiden käyttöä. 

taulukossa 4 raportoidaan simulointien tu-
lokset. tulosten mukaan ympäristötuen vaiku-
tus lannoitteiden käyttöön oli vähäinen. Vuosi-
na 1996–2005 lannoitteita käytettiin aineiston 
viljatiloilla tukien ansiosta vain puolitoista pro-
senttia vähemmän kuin niitä olisi käytetty il-
man ympäristöohjelmaa. tukien vaikutus pel-
lon käyttöön oli ravinnepäästöjen kannalta 
haitallinen. Vuosina 1996–2005 tuet kasvattivat 
vilja-alaa ja pienensivät kesantoalaa, tosin vil-
jaala kasvoi vain vähän. tulokset ovat saman-
suuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Myös 
Pufahl ja Weiss (2009) totesivat saksalaiseen 
tilatason aineistoon perustuvassa analyysissään 
ympäristötukien kasvattaneen tuotannossa ole-
vaa pinta-alaa ja vähentäneen lannoitteiden 
käyttöä vähän. Myös Yhdysvalloissa ympäris-
tötukien on havaittu lisäävän tuotannossa ole-
vaa peltopinta-alaa (key, Lubowski ja roberts 
2005, Lubowski, Plantinga ja stavins 2008).   

Ympäristötuen vaikutuksia ravinnepäästöi-
hin arvioidaan tässä tarkastelussa yhdistämällä 
ekonometrisen mallin ennustamat tuotantopää-
tökset luonnontieteellisiin tutkimuksiin perus-
tuvaan ”päästötuotantofunktioon”, joka kuvaa 
ravinnepäästöjä tilatason tuotantopäätösten 
funktiona. toteutuneista ravinnehuuhtoumista 
ei ole saatavissa tilatason tietoja, eikä edes kat-
tavia alueellisia tietoja, joten tilatason tuotan-
topäätösten ja ravinnepäästöjen yhteyden esti-
moiminen suoraan ei valitettavasti ole mahdol-
lista.  siksi  ekonometrisen mallin vaihtoehtoi-
sille politiikkaskenaarioille ennustamat vilja- ja 
kesantoalat sekä lannoitteiden käyttö yhdiste-
tään erilliseen päästöjä kuvaavaan tuotanto-
funktioon ja ympäristötukien vaikutusta ravin-
nepäästöihin arvioidaan vertaamalla otokselle 
näin tuotettuja päästöennusteita. Lannoituksen 
ohella ravinnepäästöihin vaikuttavat myös ym-
päristötukiohjelman vaatimat suojakaistat ve-
sistöjen varsillla sekä kasvukauden ulkopuolel-
la ravinteiden huuhtoutumista estävä talviaikai-
nen kasvipeitteisyys. ”Ei ympäristötukiohjel-
maa” -skenaarioissa tilojen ei oleteta toteutta-
van näitä ympäristöohjelman vaatimuksia. 

itämeren rehevöityminen johtuu kahden 
keskeisen kasviravinteen, typen ja fosforin, lii-
allisesta kuormituksesta (esim. tamminen ja 
Andersen 2007). typpi- ja fosforipäästöjen vai-
kutusten erottaminen on monimutkainen kysy-

Taulukko 4. Viljelysmaan ja lannoitteiden käyttö otoksessa toteutuneessa tilanteessa ja ilman maatalouden ympäristötukia 

 toteunut politiikka:  tilanne ilman Ympäristötukien
 Eu:n maataloustuet ja  ympäristötukea aikaansaama
 ympäristötuki  muutos
simuloitu arvo (koko otos) (perusura) (vertailu-ura) (%)
Vilja-ala (ha) 64 396 63 042 2,1
kesantoala (ha) 5 237 6 591 -20,5
Lannoitteiden käyttö (1 000 kg) 35 262 35 803 -1,5

Mar i t a  Laukkanen
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mys, eikä luonnontieteellinen tutkimus tarjoa 
yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka suuri 
suhteellinen merkitys näillä kahdella ravinteel-
la on. tässä tarkastelussa ravinnepäästöjä ko-
konaisuudessaan arvioidaan typen ja fosforin 
päästöjen painottamattomana keskiarvona. 
kunkin ravinteen päästöjä ennustavat ”päästö-
tuotantofunktiot” ja niiden parametrisointi on 
kuvattu julkaisuissa Helin, Laukkanen ja koik-
kalainen (2006) ja Laukkanen ja Nauges 
(2011).

5. Päästövähennysten hyödyt ja 
kustannukset 

Arvio ympäristötuen aikaansaamien päästövä-
hennysten hyödyistä saadaan yhdistämällä si-
muloidut päästövähennykset suomalaisten itä-
meren suojelusta kokemaa hyötyä tutkineen 
arvottamistutkimuksen tuloksiin (kosenius 
2010).  kosenius (2010) toteutti kyselytutki-
muksen, joka mittasi kansalaisten halukkuutta 
maksaa itämeren rehevöitymisen vähentämi-
sestä.  tätä tarkastelua varten koseniuksen 
maksuhalukkuustulosten perusteella laskettiin 
päästövähennyksille vakioksi oletettu rajahyöty 
jakamalla kansallinen maksuhalukkuus kysely-
tutkimuksen taustalla olevalla päästövähennyk-
sellä. kosenius estimoi kansalaisten maksuha-
lukkutta käyttäen multinomial logit ja random 
parameters logit -malleja. Mallit tuottavat hie-
man erilaiset estimaatit kansalaisten maksuha-
lukkuudelle. tässä tarkastelussa esitetään arvio 
ympäristötuen hyödyistä molempia estimaatte-
ja käyttäen. koseniuksen multinomial logit 
-mallin tuloksia käyttäen laskettu vakio raja-
haitta ravinnepäästöistä saa arvon 77 euroa/kg 
ja random parameters logit -mallin tuloksia 
käyttäen laskettu arvon 111 euroa/kg (vuoden 
2005 hinnoissa).3  

kustannuksiin sisältyvät itse tukimaksut, 
tukiin liittyvät hallinnnolliset kustannukset 
sekä julkisten varojen vaihtoehtoiskustannus. 
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tu-
kien hallinnolliset kustannukset ovat noin 10% 
tukisummasta (VtV 2007). julkisten varojen 
vaihtoehtoiskustannuksena käytetään kuisma-
sen (2000) esittämää arviota 1,15. 

simulointimallin tulosten mukaan ympäris-
tötuki laski vuosina 1996–2005 viljatilojen typ-
pipäästöjä 11 % ja fosforipäästöjä 13 % verrat-
tuna siihen, mikä tilanne olisi ollut samalla 
ajanjaksolla ilman ympäristöohjelmaa. taulu-
kossa 5 raportoidaan koseniuksen 2010 mak-
suhalukkuustutkimuksen tuloksiin perustuva 
arvio tiloilta itämereen päätyvien ravinnepääs-
töjen aiheuttamasta haitasta. osa A esittää si-
mulointimallin tulosten pohjalta lasketun arvi-
on otoksen tilojen ravinnepäästöjen aiheutta-
masta haitasta toteutunutta politiikkaa kuvaa-
vassa skenaariossa ja tilannetta ilman ympäris-
tötukea kuvaavassa skenaariossa. osa B näyttää 
ympäristötuen aikaansaaman vähennyksen ra-
vinnepäästöihin liittyvässä haitassa sekä ympä-
ristötukien tuottamien hyötyjen ja kustannus-
ten suhteen.  kaiken kaikkiaan otoksen tiloille 
maksetut ympäristötuet ovat tulosten mukaan 
vähentäneet viljantuotannon aiheuttamaa rehe-
vöitymishaittaa 11 %. 

Multinomial logit -mallin pohjalta lasketut 
hyödyt jäävät selvästi kustannuksia pienem-

3  Koseniuksen (2010) tulokset mittaavat suomalaisten mak-
suhalukkuutta Suomen typpipäästöjen vähentämisestä    
7986 tonnilla vuodessa ja fosforipäästöjen vähentämisestä 
525 tonnilla vuodessa ajanjakson 1997-2002 keskimääräi-
siin päästöihin verrattuna. Estimoidut vuosittaiset maksu-
halukkuudet olivat  652 miljoonaa euroa multinomial logit 
–mallissa ja 945 miljoonaa euroa random parameters logit 
-mallissa, 95%:n luottamusvälien ollessa (602-702) ja (891-
998) miljoonaa euroa.
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miksi, hyötykustannus -suhteen ollessa 0,73. 
Random parameters logit -mallin pohjalta las-
ketut hyödyt ovat samaa luokkaa kuin kustan-
nukset, hyötykustannus -suhteen ollessa 1,05. 
Ympäristötukien aikaansaaman laskun lannoit-
teiden käytössä jäädessä 1,5%:iin päästövähen-
nykset ovat lähinnä vesistöjen varsille jätettyjen 
suojakaistojen ansiota. suojakaistojen kustan-
nus taas on pieni suhteessa tiloille maksettuun 
ympäristötukeen: suojakaistojen on arvioitu 
aiheuttavan kustannuksia ja tulonmenetyksiä 
noin 2,5 euroa hehtaaria kohden (koikkalainen 
2010). sopimuksiin perustuvat erityisympäris-
tötuet ovat kustannuksiin suhteutettuna huo-
mattavasti tehokkaampia kuin ympäristötu-
kiohjelma kokonaisuudessaan. Erityisympäris-
tötukia sai vain osa otoksen tiloista. Niiden 
hyötykustannussuhde oli 2,85 multinomial lo-
git –mallin pohjalta laskettuna ja 4,10 random 
parameters logit –mallin pohjalta laskettuna. 

6. Yhteenveto ja keskustelua

Eu:ssa on käytössä yli sata alueellista tai kan-
sallista maatalouden ympäristöohjelmaa. Nämä 
ohjelmat ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia ja 
niiden tarjoamat kannustimet liittyvät yleensä 
ympäristöystävällisinä pidettyjen maatalous-
käytäntöjen lisäämiseen, eivät mitattaviin tu-
loksiin. Arvostelijat ovat väittäneet maatalou-
den ympäristöohjelmien tavoittelevan enem-
mänkin kauppapoliittisesti hyväksyttävää tapaa 
helpottaa siirtymistä tuotantoon sidotuista 
maataloustuista tuotannosta irrotettuihin tu-
kiin kuin ympäristönsuojelua. 

tämän kirjoituksen tavoitteena on osaltaan 
tuottaa empiiriseen aineistoon perustuvaa näyt-
töä siitä, kuinka ympäristötuet onnistuvat  
maatalouden päästöjen vähentämisessä. tar-
kastelun kohteena oleva suomen ympäristötu-
kiohjelma on yksi Eu:n laajimmista ja sen en-
sisijaisena tavoitteena on vesiensuojelu. ohjel-
man keskeisenä vesiensuojelutoimena pidetään 

Taulukko 5. Ympäristötuen aikaansaamien päästövähennysten hyödyt ja tukien kustannukset, otoksen viljatilat 1996-2005

Hyötyestimaatti Multinomial logit -malli  random parameters logit -malli
A. simuloitu haitta Haitta Haitta Haitta Haitta
 1 000 euroa euroa /ha 1 000 euroa euroa /ha

toteutunut politiikka 83 873 1 205 120 908 1 736
Ei ympäristötukea 94 662 1 359 136 461 1 960

B. Ympäristötukien 
vaikutus

Vähennys rehevöitymiseen 
liittyvässä haitassa (%)a -11  -11
Hyötyjen ja kustannusten  0,73  1,05
suhdeb

a “Ei ympäristötukea”-skenaarion ja “Toteutunut politiikka” –skenaarioiden ennustamien päästöjen erotus jaettuna“Ei 
ympäristötukea”-skenaarion päästöillä.  
b Lasku otoksen tilojen päästöjen aiheuttamassa haitassa jaettuna tukien kustannuksilla. 
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lannoituksen vähentämistä. Ympäristötukien ja 
tuotantopäätösten yhteyttä tarkastellut ekono-
metrinen analyysi yhdistettynä vaihtoehtoisiin 
politiikkaskenaarioihin viittaa siihen, että vilja-
tilojen osalta ympäristötuki on vähentänyt lan-
noitteiden käyttöä vain vähän. Vuosina 1996–
2005 lannoitteita käytettiin viljatiloilla tukien 
ansiosta 1,5% vähemmän kuin niitä olisi käy-
tetty ilman ympäristötukiohjelmaa. samalla 
tuet ovat hieman lisänneet tuotannossa olevaa 
peltoalaa. Ympäristötukea on vuodesta 2000 
alkaen maksettu vain viljelyssä olevalle pelto-
alalle, mikä luo ohjelman tavoitteiden kannalta 
haitallisen kannustimen lisätä tuotannossa ole-
vaa peltoalaa kesannon kustannuksella. 

kun otetaan huomioon ympäristötukiohjel-
man vaatimat konkreettiset vesiensuojelutoi-
met, suojakaistat ja talviaikainen kasvipeittei-
syys, ympäristötuki laski vuosina 1996–2005 
viljatilojen typpipäästöjä 11 prosenttia ja fosfo-
ripäästöjä 13 prosenttia verrattuna siihen, mikä 
tilanne olisi ollut samalla ajanjaksolla ilman 
ympäristöohjelmaa. suurin osa päästövähen-
nyksestä on pienin kustannuksin toteutettavien 
suojakaistojen ansiota, joten ympäristötukeen 
näyttäisi sisältyvän huomattava ylikompensoiva 
osa. saavutetut tulokset jäivät jälkeen ympäris-
tötukiohjelmalle asetetuista tavoitteista ja suo-
men vesiensuojelutavoitteista vuosille 1998-
2005. 

kokonaisuudessaan otoksen tiloille makset-
tujen ympäristötukien hyötyjen ja kustannus-
ten suhde oli 0,73 tai 1,05 hyötyjä mittaavasta 
maksuhalukkuusestimaatista riippuen. on kui-
tenkin huomattava, että tässä esitetty hyöty-
kustannus -tarkastelu ottaa huomioon vain 
tukien aikaansaaman laskun itämereen pääty-
vissä ravinnepäästöissä. Mahdolliset sisävesien 
rehevöitymisen vähenemiseen liittyvät hyödyt 
eivät ole tarkastelussa mukana, koska päästö-

vähennyksiin liitettävissä olevia maksuhaluk-
kuusestimaatteja ei ollut saatavilla. 

Nämä suomalaisia viljatiloja kuvaavaan ai-
neistoon perustuvat tulokset ovat samansuun-
taisia ranskan ja saksan maatalous- ja ympäris-
tötukien vaikutuksia tarkastelleiden tutkimus-
ten tulosten kanssa (Chabé-Ferret ja subervie 
2013, Lacroix ja thomas 2011,  Pufahl ja Weiss 
2009). □
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