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Pohjois-Savon kansanedustajat

Satovahinkotilanne
Suomen sää on ollut poikkeuksellinen koko kasvukauden ajan. Sade- ja
lämpötilaseurannat osoittavat, että terminen kasvukauden lämpötilat ovat olleet 2 astetta
keskiarvon alapuolelle ja sademäärät ovat 1,5 kertaiset normaaliin nähden
(Ilmatieteenlaitos). Paikoin sademäärät ovat vielä huomattavasti suuremmat ja sateet ovat
olleet kuuroluontoisia.
VYR (Vilja-alan yhteistyöryhmä), MTK ja ProAgria arvioivat satovahinkomäärän olevan
suoraan jo 150 - 200 miljoonaa euroa valtakunnan tasolla. Sadonkorjuun lisäkustannukset
pelkästään kuivauksesta nousevat yli 40 milj. euroon. Lisäkustannuksia tulee
kotieläintilojen rehunhankintaan ja tuotannon tappiosta ja sopeuttamisesta
rehutilanteeseen. Lisääntyvät kustannukset merkitsevät viljelijöille merkittäviä tulon
menetyksiä.
Pohjois-Savon maatalouden osuus Suomen maataloudesta on noin 9 %, painottuen
nautakarjatalouteen jonka osuus on noin 14 %. koko maan osuudesta. Pohjois-Savossa
välittömät sadonmenetykset ja laatutappiot arvioidaan olevan n. 13 miljoonaa euroa ja n.
13 miljoonaa euroa tulee lisää välillisistä kustannuksista, kasvaneista
energiakustannuksista, rehuhankinnoista, karjamäärän sopeutuksesta tilan rehunmäärään
sekä lisääntyneistä rahoituskustannuksista. Kokonaistappio liikkuu yli 25 miljoonassa
eurossa.
Suomessa ei ole enää satovahinkolakia. Laki lakkautettiin viime hallituskaudella.
Satovahinkovakuutuksia on ykköskappaleita, joiden ehdot eivät sovellu tähän
vahinkotilanteeseen, koska vakuutus korvaa ainoastaan äkilliset ja poikkeavat
luonnonilmiöt, joihin ei lasketa pitkäaikaisia sateita ja alhaista kasvukauden
lämpötilasummaa.
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MTK - Pohjois-Savo esittää toimenpiteitä, jotka auttavat tässä tilanteessa maatiloja
taloudellisesti ja toiminallisesti.
Esitykset toimenpiteiksi:
-

Korkotukilainojen lyhennysvapaat ja korkojen maksut säästyneistä korkotukivaroista

-

Valtion lainojen lykkäys

-

Satovahinkolainoitus Makeran kautta

-

Energiaveron palautuksen korotus

-

Luonnonhaittakorvauksen leikkausten kokonaan peruminen

-

Kansallisten tukien maksuvaltuuksien täysimääräinen hyödyntämien

-

Eritysjärjestelyt tiloille, jotka ovat menettäneet sadon tukikelvottomilta aloilta

-

Kesälle 2018 siirtyvien tukimaksujen aikaistaminen alkuvuoteen 2018

-

Rehu-, siemenhuollon turvaaminen ja hintavakauden säilyttäminen markkinoilla

- Luomutilojen rehujen saatavuuden varmistaminen tarvittavilla poikkeussäännöksillä.
-

Kuivikehuollon turvaaminen, jatkossa edellyttää uusien turvesoiden käyttöönottoa.

- Sadonkorjuun viivästyminen ja märkyys estävät syksyn lannanlevityksen määräajassa,
lannanlevitykseen pitää saada lisäaikaa marraskuulle ja joustoa kyntämisen aikarajoihin.
- Maataloustuotteiden markkinoiden toiminnan tervehdyttämiseen ja tuottajahintojen
vahvistamiseen tähtäävät toimet saatava pikaisesti käytäntöön.
- Viljelijöiden jaksamisesta ja terveydestä huolehtimien, tarvitaan vertaistuen
järjestämistä, hyvinvointihakkeiden hyödyntäminen pitkäjänteisesti ja lomituspalveluiden
turvaamista ja kehittämistä leikkausten sijaan.
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