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SAATTEEKSI 
 
Maatalouden strategiaprojektin (työryhmämuistio MMM 2001:16) yhteydessä määriteltiin ylei-
set kansalliset strategiat vuosille 2000-2010 sekä kansallinen että EU:n yhteisen maatalous-
politiikan kehittämisen osalta. Tässä yhteydessä käsiteltiin myös sokerisektoria suhteellisen 
yleisellä tasolla. 
 
Sokerin osalta oli tarpeen syventää jo tehtyjä analyysejä ja luoda sektorikohtainen strategia 
vuosille 2002 - 2010 ottaen huomioon alan todennäköinen kehitys myös pidemmällä aikavälil-
lä. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastel-
la erilaisia kehitysvaihtoehtoja ja luoda näiden pohjalta strategia, jonka avulla suomalainen 
sokerin alkutuotanto ja jalostus voisivat säilyä. Työryhmän tuli ottaa huomioon markkinoilla 
tapahtuva kehitys, WTO-neuvottelut ja EU:n tulevan laajentumisen vaikutukset. Työryhmän 
tuli tarkastella myös erilaisia vaihtoehtoja yhteisön sokeripolitiikan kehittämiseksi. Työryhmän 
tehtävänä oli selvittää, miten suomalainen sokerisektori voi selviytyä kannattavasti erilaisten 
kehitysvaihtoehtojen puitteissa ja laatia tähän liittyviä suosituksia ja ehdotuksia. Työryhmän 
työn tuli kattaa sekä juurikassokerin alkutuotanto ja jalostus että ruokoraakasokerin puhdis-
tus. 
 
Työryhmän kokoonpano oli seuraava: 
 
Puheenjohtaja  Maatalousneuvos Matti Hannula, MMM 
 
Jäsenet  Toimitusjohtaja Matti Suokas, Sucros Group 
  Johtaja Lea Lastikka, ETL 
  Johtaja Nils Lindroos, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 
  Johtaja Markku Suojanen, MTK 
  Asiamies Rikard Korkman, SLC 
  Erikoistutkija Kai Karsma, KTM 
  Maatalousneuvos Taina Vesanto, MMM 
  Neuvotteleva virkamies Antero Tuominen, MMM 
  Maatalousylitarkastaja Leena Seppä, MMM 
 
Sihteerit  Tutkija Ellen Huan-Niemi, MTT 
  Maatalousneuvos Osmo Rönty, MMM 
 
Työryhmässä mukana asiantuntijoina ovat toimineet Pekka Myllymäki MTK:n Sokerijuurikas-
valiokunnasta, Juha Peltola MTK:sta, ulkoasiansihteeri Marjut Akola UM:stä, lähetystöneuvos 
Marja Kuosmanen UM:stä, tutkija Leena Riepponen MTT:stä, erikoistutkija Kalle Laaksonen 
PTT:stä, ATK-suunnittelija Maria Jaakkola TIKEstä, ylitarkastaja Sari Lahtinen, MMM:stä, 
ylitarkastaja Hanna Mattila MMM:stä ja ylitarkastaja Marika Säynevirta MMM:stä sekä kuulta-
vina johtajat Niels Nordgaard-Andersen ja Thomas B. Olsen, Danisco Sugar. 
 
Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 30.11.2002 mennessä. Sille myönnettiin jatkoaikaa 
31.10.2004 saakka. 
 
Työryhmä esitti heinäkuussa 2003 väliraportin (MMM 2003:17), jossa esitettiin Suomen kan-
nalta keskeisiä periaatteellisia näkökohtia sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamises-
sa. Loppuraportissa työryhmä on esittänyt politiikan tavoitteet ja strategiset linjaukset juuri-
kassokerituotannon säilyttämiseksi Suomessa myönnettyjen sokerikiintiöiden puitteissa. 
 
Työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa kunnioittavasti maa- ja metsätalousministerille 
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Puheenjohtaja  Matti Hannula 
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TIIVISTELMÄ 
 
EU:n sokerin markkinajärjestely on muuttunut vain hieman sen perustamisesta eli vuodesta 
1968 lähtien. Se ei ollut mukana vuosien 1992 ja 1999 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuk-
sissa eikä myöskään vuonna 2003 päätetyssä uudistuksessa, jolla joukko kasvi- ja eläintuo-
tannon erillisiä tukimuotoja sulautetaan uudeksi, tuotannosta riippumattomaksi tilatueksi.  
 
Heinäkuussa 2004 komissio julkaisi tiedonannon, joka sisälsi sokerisektorin uudistamisen 
päälinjaukset. Komissio päätyi vaihtoehtoon, joka koostuisi sokerin sisämarkkinahinnan 
huomattavasta alentamisesta, interventiohinnan lakkauttamisesta, tuotantokiintiöiden pienen-
tämisestä ja mahdollisuudesta siirtää kiintiöitä jäsenmaasta toiseen. Lisäksi osa sektorin me-
noista siirrettäisiin tilatukijärjestelmän rahoittamiseen ja sokerijuurikkaiden viljelijöille ryhdyt-
täisiin maksamaan suoraa tulotukea. 
 
Työryhmän mielestä tavoitteena Suomen politiikassa tulee olla juurikassokerituotannon säi-
lyttäminen Suomelle myönnettyjen sokerikiintiöiden puitteissa. Tämä edellyttää, että 
 

- sokerin markkinajärjestelyn uudistuksessa sokerin hinnanalennus määrite llään sen 
mukaan kuin on välttämätöntä tehtävistä markkinoillepääsyä koskevista WTO-
sitoumuksista johtuen ja että hinnanalennuksen kompensaatio on Suomessa täysimää-
räinen ja osin tuotantosidonnainen, ja että 
 
- sokerijuurikkaan jalostuksen ja viljelyn osalta tehdään kaikki voitava tuotannon tehos-
tamiseksi ja kustannusten alentamiseksi, ja että 
 
- etuuskohtelun alainen tuonti EU:iin on vakaata ja ennustettavaa, mikä edellyttää tuon-
nin kiintiöinnin säilyttämistä . 

 
Työryhmä on päätynyt seuraaviin strategisiin linjauksiin: 
 

1. Sokerin markkinajärjestelyn uudistaminen on välttämätöntä sekä EU:n sisäisistä että 
ulkoisista syistä. Uudistus on kuitenkin toteutettava tasapainoisella tavalla lähtien siitä, 
että tuotanto voi jatkua kaikilla yhteisön alueilla Eurooppa-neuvostojen päätösten mu-
kaisesti. Päätökset neuvostossa tulee tehdä pyrkien laajaan yksimielisyyteen kuten ai-
emminkin yhteisön maatalouspolitiikan uudistuksista päätettäessä. 
 
2. Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksessa tulisi tehdä vain ne hinnanalen-
nukset ja kiintiöleikkaukset, jotka ovat välttämättömiä WTO-syistä. Komission esittämä 
hintojen leikkaustarve on ylimitoitettu. 

 
3. Suomalaisen tuotannon edellytyksenä on, että etuuskohtelun alainen tuonti voidaan 
pitää vakaana ja ennustettavana, mikä edellyttää kiintiöiden säilyttämistä tuonnissa. 
 
4. Tulojen menetykset tulee kompensoida epäsuotuisilla alueilla täysimääräisesti ja 
osan kompensaatiosta tulee olla tuotantoon sidottua tuotantomotivaation säilyttämisek-
si. Mikäli yhteisön budjettirajoitteista johtuen täysimääräinen kompensaatio ei ole yhtei-
sön tasolla mahdollista, on epäsuotuisilla alueilla annettava oikeus maksaa tuotan-
tosidonnaista tukea täysmääräiseen kompensaatioon saakka.  
 
5. Eurooppa-neuvostojen periaatteiden noudattaminen edellyttää kiintiöjärjestelmän ja 
kansallisten kiintiöiden säilyttämistä. A- ja B-kiintiöitä ei tule yhdistää ja kiintiöleikkaus 
tulee uudistuksessa kohdistaa ensisijaisesti B-kiintiöön, koska se on periaatteessa mää-
rä, jonka yritykset voivat viedä yhteisöstä vientituella. Nykyinen luokituksen alentamis-
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mekanismi ja satovaihteluiden tasaamiseen alun perin suunniteltu siirtojärjestelmä toi-
mivat hyvin ja ne tulisi säilyttää.  
 
6. Komission ehdottama tuotantokiintiöiden siirtomahdollisuus jäsenmaasta toiseen voisi 
johtaa tuotannon siirtymiseen Suomesta EU:n edullisimmille viljelyalueille ja siksi se ei 
ole lähtökohtaisesti hyväksyttävissä.  
 
7. Sokerin hinnanalennus ja lisääntyvä kilpailu johtavat teollisuuden marginaalin supis-
tumiseen, jolloin kannattavan yksikön volyymiraja nousee. Yhdessä kiintiöleikkauksen 
kanssa tämä voi teollisuudessa johtaa tarpeeseen keskittää sokerijuurikkaan käsittely 
Suomessa yhteen tehtaaseen kannattavan tuotannon edellytysten luomiseksi. Tämä 
edellyttäisi teollisuudelta myös investointeja jäljelle jäävään tehtaaseen. Asiaan liittyväs-
sä arvioinnissa tulee ottaa huomioon paitsi tehtaan liiketaloudelliset tekijät, myös luon-
taiset sokerijuurikkaan viljelyedellytykset ja viljelijöiden ha lukkuus jatkaa tuotantoa uu-
distuksen jälkeenkin. Jotta tarvittavat sopeutusinvestoinnit niin viljelyssä kuin jalostuk-
sessakin voidaan tehdä, sokeriuudistus tulee tehdä riittävällä aikaperspektiivillä. 
 
8. Sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuutta tulee parantaa määrätietoisella työllä satota-
son nostamiseksi ja erikoistumisen lisäämiseksi. Myös kuljetuskustannusten alentami-
nen on keskeinen kustannuksia alentava tavoite. 
 
9. Satotasoa voidaan kohottaa nostamalla kalkituksella juurikasmaiden pH-arvoja, te-
hostamalla salaojitusta ja ottamalla viljelykierto systemaattiseen käyttöön. Myös au-
maustekniikkaan tulee kiinnittää huomiota. Kiinteitä kustannuksia voidaan alentaa kas-
vattamalla juurikasalaa ja siirtymällä urakointiin tai muiden viljelijöiden kanssa yhteistyö-
hön kone- ja rakennuskustannuksien alentamiseksi.  
 
10. Yhteisen maatalouspolitiikan, osarahoitteisten tukien ja kansallisten tukien osalta 
mahdollisuuksia suunnata tukia sokerijuurikkaan viljelyyn on hyvin vähän kompensoivaa 
tulotukea ja vuonna 2006 käyttöönotettavaa tilatukea lukuun ottamatta.  Ympäristötukea 
seuraavalle kaudelle pohdittaessa tulee kuitenkin selvittää mahdollisuudet erityistoi-
menpiteeseen sokerijuurikkaan viljelyssä. 

 
Osa työryhmän kannanotoista liittyy asioihin, joista päätetään Euroopan unionin päätöksen-
tekoelimissä, mutta osasta voidaan tehdä päätöksiä kansallisesti viljelijöiden, tehtaiden ja 
valtion välillä. Työryhmä uskoo, että näillä toimenpiteillä sokerin tuotannon on mahdollista 
jatkua Suomessa kiintiöjärjestelmän puitteissa.
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SAMMANDRAG 
 
EU:s marknadsordning av socker har förändrats bara lite sedan dess grundande år 1968. 
Den var inte med när den gemensamma jordbrukspolitiken reformerades år 1992 och 1999 
och inte heller i reformen år 2003 då man beslöt att stöden för jordbruksgrödor och husdjur 
frikopplas från produktionen och överförs till ett nytt gårdsstödsystem.  
 
I juli 2004 gav kommissionen ut ett meddelande, som infattade huvudlinjerna för reformen av 
sockersektorn. Kommissionens föreslag innebar en betydlig nedskärning av marknadspriset 
för socker, avskaffande av det offentliga interventionspriset, en minskning av EU:s produk-
tionskvot och en möjlighet att överföra kvoter från en medlemsstat till en annan. Därtill skulle 
en del av sektorns utgifter flyttas till finansiering av gårdsstödssystemet och sockerbetsodlare 
skulle ha rätt till direkt inkomststöd.  
 
Enligt arbetsgruppen skall den finländska politikens syfte vara att bibehålla sockerbetspro-
duktion inom ramen för de sockerkvoter som Finland har beviljats. Det här förutsätter att: 
 

- i reformen av marknadsordningen för socker måste nedskärningen av priset fastställas 
beroende på WTO-förbindelser, och kompensation av prissänkningar i Finland måste 
vara full och delvis bunden till produktionen och att 
 
- i förädling och odling av sockerbetor skall allt göras för att effektivera produktionen och 
sänka på kostnaderna och att 
 
- importen till EU under preferensordning är stabil och förutsägbar, vilket förutsätter att 
kvotering i importen måste bibehållas 

 
Arbetsgruppen har kommit till följande strategiska linjerna: 
 

1. Reformen av marknadsordning för socker är nödvändig både på grund av interna och 
externa orsaker i EU. Reformen måste ändå genomföras på ett balanserat sätt och ut-
gångspunkten är att produktionen kan fortsätta på hela unionens område enligt de Eu-
ropeiska rådens beslut. I rådens beslut skall man sträva efter enhällighet precis som ti-
digare då man beslutat om den gemensamma jordbrukspolitiken. 
 
2. I reformen av den gemensamma marknadsordningen för socker borde endast de 
pris- och kvotnedskärningar göras som är nödvändiga på grund av WTO och "Allt utom 
vapen" -initiativet. Den prisnedskärning som kommissionen har föreslagit är överdimen-
sionerad. 
 
3. Förutsättningen för den finländska produktionen är att importen under preferensbe-
handling kan hållas stabil och förutsägbar. Det här förutsätter att importkvoterna bibe-
hålls. 
 
4. Inkomstbortfallet måste kompenseras helt och hållet på ogynnsamma områden och 
en del av kompensationen måste utbetalas på basen av produktion för att bevara moti-
vationen att producera. Om full kompensation på gemenskapnivån inte är möjligt bero-
ende på gemenskapens begränsade budget, måste de ogynnsamma områdena ges rätt 
att betala stödet på basen av produktion till fullkompensering.  

 
5. Efterföljandet av Europeiska rådets principer förutsätter att kvotsystemet och natio-
nella kvoter bevaras. A- och B-kvoter borde inte sammankopplas och nedskärning av 
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kvoter i reformen borde i första hand riktas till B-kvoten eftersom det i princip är den 
mängden som företagen kan exportera från gemenskapen med exportstöd. Nuvarande 
nedklassningsmekanismen och överföringsmekanismen, som ursprungligen planerades 
för att jämna variationen i skördarna, fungerar väl och borde därför bibehållas. 
 
6. Överföring av produktionskvoter från en medlemsstat till en annan, vilket kommissio-
nen har föreslagit, kunde leda till flyttning av produktion från Finland till gynnsammare 
områden i EU och är därför inte en acceptabel utgångspunkt. 
 
7. Prisnedskärningen av socker och ökad konkurrens har lett till en minskning i indu-
strins marginal, då volymgränsen för en lönsam enhet höjs. Tillsammans med kvotned-
skärningen kan det här i industrin leda till behovet att centralisera hanteringen av sock-
erbetor i Finland till en fabrik för att skapa förutsättningar till lönsam produktion. Det här 
förutsätter att industrin också investerar i fabriken som blir över. I uppskattningar måste 
man inte bara beakta fabrikens företagsekonomiska faktorer men också naturliga förut-
sättningar för sockerbetsodling och odlarens villighet att fortsätta producera också efter 
reformen. För att göra anpassande investeringar i såväl odling som förädling, måste 
sockerreformen genomföras med tillräckligt långt tidsperspektiv.  
 
8. Sockerbetsodlingens lönsamhet borde förbättras med målmedvetet arbete för att öka 
på skördenivån och specialiseringen. Också nedskärningen av transportkostnader är ett 
centralt syfte när man vill skära ned på kostnaderna. 
 
9. Skördenivån kan ökas med kalkning för att höja på betesmarkens ph-värde, med att 
effektivisera täckdikning och genom att ta cirkulationen i systematiskt bruk. Man bör 
också lägga märke till tekniken vid nedläggning i stuka. Fasta kostnader kan sänkas 
med ökning av sockerbetsarealen och genom att använda mera entreprenörer eller 
samarbeta med andra odlare för att minska på maskin- och byggnadskostnaderna.  
 
10. Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, det EU-delfinansierade stödet 
och det nationella stödet finns lite möjligheter att rikta stöd till odling av sockerbetor med 
undantag av kompenserande inkomststöd och gårdsstöd som tas i bruk år 2006. När 
man funderar på miljöstödet för nästa period måste man klargöra möjligheterna för 
tilläggsåtgärder i odlingen av sockerbetor. 

 
En del av arbetsgruppens ställningstagande anknyter till saker som bestäms i EU:s besluts-
fattande organ, men en del kan bestämmas nationellt mellan odlare, fabriker och staten. Ar-
betsgruppen tror att man med hjälp av de här åtgärderna kan fortsätta med sockerproduktio-
nen i Finland inom ramen för kvotsystemet. 
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1. LÄHTÖTILANNE 
 
Sokerin markkinajärjestely on muuttunut vain hieman sen perustamisesta eli vuodesta 1968 
lähtien. Se ei ollut mukana vuosien 1992 ja 1999 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksissa. 
Neuvosto on päättänyt vuonna 2003 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta , jossa joukko 
kasvi- ja eläintuotannon erillisiä tukimuotoja sulautetaan uudeksi, tuotannosta riippumatto-
maksi tilatueksi. Komissio ehdotti alun perin, joitakin sektoreita lukuun ottamatta, varsin täy-
dellistä tuen irrottamista tuotannosta. Lopullisissa kompromisseissa jätettiin ehdotettua laa-
jempi osuus tuista tilatuen ulkopuolelle. 
 
Heinäkuussa 2004 komissio julkaisi tiedonannon, joka sisälsi sokerisektorin uudistamisen 
päälinjaukset. Komissio päätyi vaihtoehtoon, joka koostuisi sokerin sisämarkkinahinnan 
huomattavasta alentamisesta, interventiohinnan lakkauttamisesta, tuotantokiintiöiden pienen-
tämisestä ja mahdollisuudesta siirtää kiintiöitä jäsenmaasta toiseen. Näiden lisäksi osa sekto-
rin menoista siirrettäisiin tilatukijärjestelmän rahoittamiseen ja sokerijuurikkaiden viljelijöille 
ryhdyttäisiin maksamaan suoraa tulotukea. 
 
Useimmissa maissa sokerin tuotantoa ja jalostusta säännellään erilaisten poliittisten toimien 
ja järjestelmien avulla. EU:n sisämarkkinat ovat erotettu maailmanmarkkinoista tuontitulli- ja 
vientitukijärjestelmän kautta. Sokerin markkinajärjestely pitää EU:n markkinahinnan maail-
manmarkkinahinnan yläpuolella, mikä on kannustanut tuotantoon ja johtanut sokerin ylijää-
mään, joka on vietävä yhteisöstä osittain vientituen avulla. Vaikka sokerin markkinajärjestely 
vaikuttaa protektionistiselta, EU on toisaalta myöntänyt laajan joukon bilateraalisia ja yksipuo-
lisia kauppamyönnytyksiä eräille kehitysmaille. Parhaillaan yhteisö neuvottelee kauppasopi-
muksista tai soveltaa sopimuksia, jotka ovat luonteeltaan yksipuolisia, kahdenvälisiä, alueelli-
sia tai monenkeskisiä. Sokerisektorin kannalta merkittäviä vaikutuksia tulee olemaan ainakin 
WTO:n Dohan neuvottelukierroksella sekä maailman köyhimmille maille annetulla EBA-
myönnytyksellä1. Lisäksi yhteisön laajenemisella on vaikutuksia sen kauppasopimuksiin. 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Sokerin yhteinen markkinajärjestely ja sokeria koskevat kauppasopimukset 

                                                 
1 EBA eli Everything But Arms on yksipuolinen kauppamyönnytys, jonka mukaisesti EU:n kaikkien maataloustuotteiden 
tuonti vähiten kehittyneistä maista vapautetaan tulleista ja tuontikiintiöistä; sokeri-, riisi- ja banaanimarkkinoiden osalta 
tuonnin vapautuksessa noudatetaan siirtymäaikoja (Neuvoston asetus (EY) N:o 416/2001). 

EU:N YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA 
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sopimukset 

MERCOSUR WTO  

MONENVÄLI-
NEN SOPIMUS  
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2. SOKERIN MARKKINAT  
 
2.1. MAAILMANMARKKINAT 
 
Sokeria tuotetaan 135 maassa (FAO Statistics Base 2001) ja sitä käytetään kaikkialla. Soke-
rintuotanto kuuluu maailmanlaajuisestikin tiukimmin ohjattuihin ja suojattuihin tuotteisiin. 
Useissa maissa valtio on osallisena sokerin jalostusteollisuudessa ja kaupassa.  
 
Euroopan unioni on yksi suurimmista toimijoista maailman sokerimarkkinoilla. Vuonna 
2002/2003 (ISO, International Sugar Organization 2004) EU oli maailman toiseksi suurin so-
kerintuottaja, -tuoja ja -viejä. Tuolloin Brasilia, EU, Thaimaa, Australia ja Intia kattoivat 
70 prosenttia maailman sokeriviennistä. EU ja Brasilia hallitsevat markkinoita, sillä ne ovat 
sekä suurimmat tuottajat että viejät. EU on myös merkittävä sokerintuoja, kun taas tuonti 
Brasiliaan on merkityksetöntä. 
 
Taulukko 1. Maailman sokerimarkkinat 2002/2003 (raakasokeriekvivalenttina, milj. tonnia) 
 

Kuusi suurinta tuottajaa Kuusi suurinta viejää Kuusi suurinta tuojaa 
Brasilia            25,3 Brasilia            13,3 Venäjä             4,6 
EU-15              21,1 EU-15                6,2 EU -15             2,7 
Intia                 15,0 Thaimaa            4,9 Indonesia        1,9 
Kiina                11,4 Australia            4,0 Korea              1,7 
Thaimaa            7,7 Intia                   1,9 Japani             1,6 
USA                   7,6 Kuuba                1,8 USA                1,5 
Maailma yht.  148,3 Maailma yht.    43,6 Maailma yht. 43,6 

Lähde: ISO 2004 
 
EU:n asema sokerin maailmanmarkkinoilla on seurausta sen korkeasta tuesta omalle soke-
risektorilleen verrattuna muihin WTO:n jäseniin. EU käyttää vientitukia, jotta se pystyisi kat-
tamaan eron sisämarkkinahinnan ja sitä huomattavasti alhaisemman maailmanmarkkinahin-
nan välillä.  
 
Viime vuosina maailmanmarkkinoita ovat leimanneet huomattava ylituotanto ja kasvavat va-
rastot. Varastojen suhde maailman sokerinkulutukseen prosentteina on vaihdellut 36 prosen-
tista 47 prosenttiin viimeisen vuosikymmenen aikana. Maailman sokerivarastot ovat korkealla 
tasolla, mikä alentaa hintoja. Maailman sokerintuotanto vuosina 2002/2003 oli 148 milj. ton-
nia (136 milj. tonnia vuosina 2001/2002) ja kulutus 141 milj. tonnia (134 milj. tonnia vuosina 
2001/2002). Noin 29 prosenttia maailman sokerista  kaupataan maailmanmarkkinoilla. 
  
OECD:n ennusteiden mukaan maailman sokerinkulutus kasvaa noin kahden prosentin vuosi-
vauhtia, mutta kulutuksen kasvu tapahtuu pääosin kehitysmaissa. Vähemmän kehittyneissä 
maissa on suuria eroja, esimerkiksi vuonna 2008 Kuubassa käytetään sokeria 60 
kg/henkilö/vuosi ja Kiinassa vain 8 kg/henkilö/vuosi. Teollisuusmaissa sokerin kulutuksen 
kasvu on voimakkaasti hidastunut tai jopa pysähtynyt; samaan aikaan kuitenkin sokeria kor-
vaavien lähinnä viljaperäisten makeuttajien kulutus on kasvanut. EU:n markkinoita pidetään 
kyllästettyinä. Muiden makeutusaineiden kysyntä on kasvussa myös kehitysmaissa ja tulee 
täten vaikuttamaan sokerin kysyntään.  
 
Suurin osa kaupasta tapahtuu osana bilateraalisia sopimuksia. Pieni osa sokerista kaupataan 
vapaasti ja siksi maailmanmarkkinoita leimaavatkin epävakaisuus ja hinnan alhaisuus verrat-
tuna tuotantokustannuksiin. Sokerin tuotanto vaatii huomattavat pääomakustannukset sa-
maan aikaan, kun sato vaihtelee mm. sääolojen vuoksi vuosittain. Näin ollen tarjonta on jous-
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tamatonta kysyntään ja hintojen vaihteluun nähden, mikä on omiaan jyrkentämään vuotuisia 
heilahduksia. 75 prosenttia maailman sokerista tuotetaan monivuotisesta ruo'osta, minkä ta-
kia tuotantoa ei keskeytetä, vaikka kustannukset joinakin vuosina ylittäisivät markkinoilta 
saadun hinnan. 

 
Kuvio 2. Raakasokerin maailmanmarkkinahinta 1970-2001 (US senttiä/naula) 
Lähde: UNCTAD, Monthly commodity price bulletin 

 
Syyskuussa 2004 raakasokerin maailmanmarkkinahinta oli 11,82 euroa/100kg (7,69 US sent-
tiä/naula) ja valkosokerin 17,12 euroa/100kg (11,12 US senttiä/naula ). Euroopan unionin in-
terventiohinta on 63,19 euroa/100kg ja se on tällä hetkellä yli kolminkertainen maailman-
markkinahintaan verrattuna. Myös muissa maissa, kehitysmaissakin, on vastaavanlaisia hin-
taeroja. Tuotanto- ja jalostuskustannukset muodostuvat kaikissa maissa korkeammiksi kuin 
maailmanmarkkinahinta. 
 
Maailman sokerista yhä suurempi osa jalostetaan ruokosokerista. Sokeriruo’on osuuden 
nousun myötä kehitysmaiden osuus kokonaistuotannosta kasvaa vähitellen, vaikka suuria 
ruokosokerin tuottajia on myös eräissä pitkälle kehittyneissä maissa kuten Australiassa. So-
keriruokoa kasvatetaan jo yli sadassa kehitysmaassa. Kehitysmaiden osuus myös kulutuk-
sessa ja tuonnissa on kasvamassa, millä on puolestaan ollut vakauttava vaikutus sokerin 
kansainvälisiin hintoihin. Kehitysmaiden tuonnin hintajousto on teollisuusmaita suurempi. Te-
ollisuusmaissa, erityisesti Euroopan unionissa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa, tuonti- ja 
vientimarkkinat ovat säädeltyjä, joten kansainväliset hintavaihtelut eivät juuri vaikuta kotimai-
seen tarjontaan ja kysyntään.  
  
Taulukko 2. Maailman ruokosokerin ja sokerijuurikkaan tuotanto, milj. tonnia (raaka-arvo). 
 

 1960-
luku  

1970-
luku 

1980-
luku 

1990-
luku 

2001/02 

 keskim. keskim. keskim. keskim.  
Maailman sokerin tuo-
tanto 

61.6 81.9 101.8 118.4 131.9 

Sokerijuurikastuotanto 26.8 32.6 37.9 37.4 32.7 
Ruokosokerituotanto 34.8 49.3 63.9 81.0 99.2 
Ruokosokeri, % maail-
man sokerista 

56.5 60.2 62.8 68.4 75.2 

Lähde: International Sugar Organisation: Key Drivers of the World Sugar Market, May 2002 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

US senttiä/pauna 
 



 12 

 
Maailmanmarkkinahinnat ovat edelleen alhaisia keskipitkällä aikavälillä. OECD:n vuoteen 
2013/2014 ulottuvassa ennusteessa raakasokerin maailmanmarkkinahintojen arvioidaan 
vaihtelevan 10,8 -13,8 euroa/100kg ja valkosokerin maailmanmarkkinahintojen 13,1 - 16,2 
euroa/100 kg2, mikä merkitsee reaalisten hintojen laskua. Tuotannon arvioidaan edelleen 
kasvavan nopeammin kuin kulutuksen ja vuonna 2013/2014 sen ennustetaan olevan 174 
milj. tonnia. Sokerisektorin rakenteellisen ylijäämän ennustetaan hieman pienenevän nyky-
tasosta, millä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta maailmanmarkkinahintojen kehitykseen.   
 
OECD:n mukaan Brasilian nousu suureksi raakasokerin ja valkoisen sokerin viejäksi tulee 
olemaan markkinoilla määrittävä tekijä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Brasilian 
tuotanto kasvaa vuosittain noin 4,7 prosenttia, ja vuonna 2008 se on noin 30 milj. tonnia. Toi-
saalta Brasilian vienti riippuu kotimaisesta etanolin kysynnästä sekä öljyn ja sokerin maail-
manmarkkinahinnoista. Viennin ennustetaan kasvavan myös Australiasta, Thaimaasta, Mek-
sikosta ja Etelä-Afrikasta. Tuotanto kasvaa myös Intiassa, mutta vientimarkkinoilla sen arvi-
oidaan olevan aktiivinen vain ajoittain esimerkiksi pyrkiessään eroon ylijäämätuotannostaan. 
  
Raakasokerin tuonti ei ole niin keskittynyttä kuin vienti. Suurimmat tuojat ovat Venäjä, EU ja 
Indonesia. OECD:n mukaan Venäjä tulee jatkossakin olemaan maailman suurin sokerin tuo-
ja, vaikka sen oma juurikassokerin tuotanto kasvaa koko ajan. Myös Kiinan, Korean ja Indo-
nesian tuonnin uskotaan selvästi lisääntyvän vuoteen 2013/2014 mennessä. USA:n sokeri-
tuontia lisää lähinnä NAFTA-sopimuksen mukainen tullien poistuminen vuonna 2008. 
 
2.2. EU:N MARKKINAT 
 
EU:ssa tuotettu sokeri on lähes kokonaan juurikassokeria. Juurikassokerin kilpailukyky on 
ruokosokeriin verrattuna heikko, sillä sen tuotantokustannukset ovat lähes 70 prosenttia kor-
keammat kuin ruokosokerilla. EU:n onkin pitänyt turvata oma sokerintuotantonsa hintatuen, 
rajasuojan ja vientitukien avulla. Euroopan sokerintuottajajärjestön (CEFS) mukaan sokerin 
hinta yhteisössä on ostovoimapariteetilla mitattuna samalla tasolla kuin monissa muissa ke-
hittyneissä maissa ja jopa alhaisempi kuin useissa kehitysmaissa. 
 
Vuosittainen sokerin tarjonta EU:ssa koostuu seuraavasti:  

a) 17,3 milj. tonnia kiintiösokeria, joka on tuotettu EU:ssa  
b) 1,7 milj. tonnia etuustuontikohtelua nauttivaa sokeria  
c) 28 000 tonnia tuotua sokeria, joka ei nauti etuustuontikohtelusta  ja 
d) 74 000 tonnia verotonta tuontisokeria espanjalaisilta tai portugalilaisilta saarilta.  

 
OECD ennustaa EU:n sokerintuotannon kasvavan vuoteen 2013/2014 mennessä 20,6 milj. 
tonniin.  
 
Sokerin kulutus EU:ssa on noin 35,9 kg:aan asukasta kohti vuodessa ja sen ennustetaan 
laskevan 33,7 kg:aan asukasta kohti vuoteen 2013/2014 mennessä. Teollisuusmaiden eri-
tyispiirteenä on jalostettujen tuotteiden suuri osuus sokerin kokonaiskulutuksesta. EU:ssa 
tämä ns. välillinen kulutus on 73 prosenttia, ja se on kasvanut vuodesta 1986 alkaen 2,4 pro-
senttia vuodessa, kun samaan aikaan taas sokerin nauttiminen sellaisenaan on vähentynyt 
0,7 prosentilla vuodessa. 
 
EU:n vanhojen jäsenmaiden sokeriteollisuutta hallitsee alle 10 yritystä, joiden osuus EU:n 
sokerituotannosta on 80 prosenttia. Omistus sokeriteollisuudessa on yhä keskittyneempää: 
                                                 
2 1 EUR = USD 1,30 
raakasokeri: 7-9 US senttiä/naula 
valkosokeri: 8,5-10,5 US senttiä/naula 



 13 

kaksikymmentä vuotta sitten sokerialalla toimivia yritysyksiköitä (itsenäisiä yrityksiä tai yhtiö-
muodossa konsernin osana toimivia yrityksiä) oli EU:ssa yli sata, nyt enää viisikymmentä. 
Noin puolessa sokeria tuottavista vanhoista jäsenmaista oli vain yksi yritys, joka piti siis hal-
lussaan koko sokerijuurikaskiintiötä. Toisaalta ilman EU:n sokerimarkkinajärjestelmää yrityk-
siä saattaisi olla vieläkin vähemmän, sillä järjestelmä pitää yllä juurikkaan tuotantoa epäsuo-
tuisilla alueilla.  
 
Sokeriteollisuus työllistää EU:ssa suoraan tehtailla 22 000 - 35 000 ihmistä ja sokerijuurik-
kaan viljelijöitä on yhteensä 220 000. Sokeriteollisuuden välillisesti työllistämien ihmisten 
määrä on moninkertainen.  
 
Sokerin tuotantokustannukset ovat alhaisimmat niillä EU-mailla, joilla on suuri B-kiintiö ja jot-
ka sen lisäksi tuottavat C-sokeria. Ero rajakustannuksissa voi olla jopa 40 prosenttia. Kaik-
kein korkeimmat rajakustannukset ovat Portugalissa, Kreikassa ja Suomessa. Ruotsin kilpai-
luviraston mukaan sokerin interventiohinta määritellään siten, että saadaan myös korkeiden 
tuotantokustannusten maiden kulut korvatuiksi. Tällöin suotuisilla alueilla viljelevät hyötyvät 
hintaerosta, joka syntyy heille syntyvistä todellisista kustannuksista ja interventiohinnan kat-
tamista korkeista kustannuksista.  
 
Ruokosokerin tuonti  
 
EU:ssa on viisi maata, jotka puhdistavat ruokoraakasokeria: Yhdistynyt kuningaskunta, Por-
tugali, Ranska, Suomi ja Slovenia. Näille on määrätty enimmäistuontitarpeet (neuvoston ase-
tus 1260/2001 art. 39 ja seuraavasti (tonnia): 
 
Taulukko 3. Ruokosokerin enimmäistuontitarpeet (tonnia). 
 

Suomi 59 925 
Ranska 296 627 
Portugali   291 633 
Yhdistynyt kuningaskunta 1 128 581 

 
Uusista jäsenmaista Slovenialle on myönnetty raakasokerin tuontioikeudeksi 19 585 tonnia, 
minkä se saa poikkeuksellisesti puhdistaa juurikassokeritehtaassa. 
 
Nämä enimmäistuontitarpeet täytetään usealla etuuskohtelutuontijärjestelyllä: 
 
1) DOM-tuonti eli Ranskan merentakaisten departementtien tuotanto tuodaan puhdistetta-

vaksi EU:hun. Tämä määrä vaihtelee kunkin vuoden sadon mukaan, mutta on noin 
200 000 - 250 000 tonnia (DOM-tuotantokiintiö 480 244,5 tonnia). 

 
2) AKT-maista ja Intiasta Cotonou-sopimuksen pöytäkirjan 3 mukainen tuonti on  
 1,3 milj. tonnia ja tuonti on tullitonta. Tästä sokerista maksetaan vähintään vuosittain so-

vittava takuuhinta, joka vastaa EU:n raakasokerin interventiohintaa. Puhdistamoille mak-
setaan tämän sokerin osuudelta puhdistamotukea. 

 
3) MFN (most favoured nations) on entinen Suomen Gatt-tuontisitoumus, mikä siirtyi yh-

teisön sitoumukseksi Suomen liittyessä unioniin. Määrä on 85 000 tonnia ja tulli sama 
kuin mihin Suomi aikanaan sitoutui. 

 
4)  EBA-tuonti perustuu EU:n maailman köyhimmille (LDC, Least Developed Countries) 

maille antamaan yksipuoliseen myönnytykseen (Everything But Arms). Vaikka kaikkien 
maataloustuotteiden tuonti näistä maista vapautettiin maaliskuussa 2001, sokerilla, riisillä 
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ja banaanilla on siirtymäjärjestelyjä. Raakasokeria voi tuoda puhdistettavaksi tullitta kiinti-
öidyn määrän, joka oli noin 74 000 tonnia vuonna 2001/2002, ja joka kasvaa 15 prosenttia 
vuodessa alla olevan taulukon mukaisesti. Tästä kiintiösokerista maksetaan EU-hinta. 
Tullia alennetaan 2006 kaikelta sokerilta 20 prosenttia, seuraavana vuonna 50 prosenttia 
ja seuraavana 80 prosenttia. Vuonna 2009 sokeriakin saa tuoda ilman kiintiö- tai tullirajoi-
tuksia vapaasti.  

 
Taulukko 4. EBA-myönnytyksen mukaiset sokerin tuontikiintiöt ja tullien alennukset 
 

Markkinointivuosi Kiintiö ilman tul-
lia, tonnia 

Tulli 

2001/2002      74 185  
2002/2003      85 313  
2003/2004      98 110  
2004/2005    112 826  
2005/2006    129 750  
2006/2007    149 213 tulli - 20 % 
2007/2008    171 594 tulli - 50 % 
2008/2009    197 334 tulli - 80 % 
2009/2010   
2010/2011   
2011/2012   

 
5) SPS (Special Preferential Sugar) - sokeri  
Jos edellä mainituista neljästä lähteestä tuotu sokeri ei riitä kattamaan enimmäistuontitarpei-
ta, loppuosa täytetään vuosittain vaihtelevalla määrällä SPS-sokeria. Se on tuotu tähän men-
nessä AKT-maista, mutta eri ehdoilla kuin pöytäkirjasokeri. SPS-sokerista puhdistamo mak-
soi aiemmin AKT-maiden kanssa sovitun hinnan ja pienen tullin. Koska osa AKT-maista on 
myös LDC-maita, jotka hyötyvät EBA-myönnytyksestä, tämän tuonnin ehtoja muutettiin 
markkinointivuoden 2001/2002 alusta lukien. Nyt tuonti on tullitonta, jolloin tuottaja saa tullin 
verran aiempaa korkeamman hinnan. Minimihinta on 49,68 euroa/100 kg raakasokeria. Sa-
malla SPS-sokerin tuonti yhteisöön on pienentynyt EBA-kiintiön verran vuosittain. AKT-maat 
vastustivat EBA-myönnytykseen liittyvää sokerituonnin vapauttamista. 
 
Vaikka ruokosokeria tuodaan monella eri järjestelyllä ja eri ehdoilla, käytännössä puhdista-
mot maksavat sokerista vähintään EU:n raakasokerin hinnan, mikä on 2-3 kertaa maailman-
markkinahintaa korkeampi. Monille AKT-maille etuuskohtelutoimitukset ovat erittäin tärkeitä.   
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Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja. 
Kuvio 3. EU:n sokerin tuonti, tuotanto, kulutus ja vienti  
 
2.3. SUOMEN MARKKINAT 
  
Kotimainen tuotanto on viime vuosikymmeninä vastannut noin 75-prosenttisesti kotimaisesta 
kulutuksesta. Kotimainen sokerintuotanto perustuu sokerijuurikkaaseen, jota viljellään noin 
30 000 hehtaarilla. Vuotuinen juurikassato on yli miljoona tonnia. Kotimainen sokerintuotanto 
perustuu tilojen kanssa tehtyihin viljelysopimuksiin, joita on kaikkiaan noin 2500 tilalla. Juuri-
kas jalostetaan kahdessa sokeritehtaassa, jotka sijaitsevat Salossa ja Säkylässä. Sopimus-
ten ja tehtaiden sijainnin vuoksi sokerijuurikkaan tuotanto on alueellisesti hyvin keskittynyttä. 
Varsinais-Suomen, Hämeen ja Satakunnan TE-keskusten alueilla sijaitsee yli 80 prosenttia 
juurikkaan tuotannosta. Kirkkonummen Kantvikissä sijaitsee sokerinpuhdistamo, jossa tuotu 
raakasokeri jalostetaan valkoiseksi sokeriksi ja kauppaan menevä sokeri pakataan kuluttaja-
pakkauksiin. 
 
Markkinointivuosina 2001/2002 - 2003/2004 sokerintuotanto vaihteli Suomessa 135 952 ton-
nista 162 657 tonniin (vrt. noin 4 milj. tonnia Ranskassa). Sokerijuurikassato puolestaan vaih-
teli vuosina 1998-2003 seuraavasti: 
 
Taulukko 5. Suomen sokerijuurikassato vuosina 1998-2003, milj. kg 
 

Vuosi Sokerijuurikassato 
1998                       892,1 
1999                     1172,1 
2000                     1046,0 
2001                     1105,2 
2002                     1066,3 
2003                       892,3 

 
1990-luvulla sokerijuurikastuotannon kokonaisarvo oli 50-60 milj. euroa vuodessa eli noin 
1,5 prosenttia koko maataloustuotannon arvosta. Suomi on Euroopan unionin jäsenmaista 
kuudenneksi pienin sokerin tuottajamaa. Suomessa tuotettu sokeri vastaa alle yhtä prosenttia 
kaikesta EU:ssa tuotetusta sokerista. Sokerituotannon osuus Suomen koko maataloustuo-
tannosta on melko pieni, mutta kuten edellä on todettu, alueellisesti sillä on merkittävä vaiku-
tus. Myös jalostusteollisuus ja sokerijuurikkaiden kuljetukset ovat alueellisesti merkittäviä 
työllistäjiä. 
 
Ennen unioniin liittymistään Suomi toi satovaihtelun tasaajaksi raakasokeria sen verran, että 
oma kulutus saatiin katetuksi. Nyt raakasokerin tuontioikeus on kiinteä. Sokerin kulutus on 
noin 200 000 tonnia. Juurikassokerin tuotantokiintiö on noin 146 000 tonnia ja raakasokerin 
tuontioikeus noin 60 000 tonnia. 
 
Juurikkaan viljelijät ovat investoineet peltojensa kunnostukseen ja erikoiskoneisiin huomatta-
van pääoman.  Juurikas vaatii hyvin kalkitut ja ojitetut maat. Myös satokauden tuotanto-
panoksiin sijoitetaan selvästi enemmän rahaa kuin viljan viljelyssä. Riskinotto on suurempi, 
alkukesän hallat ja syystalven hankalat korjuuolosuhteet ja varastointiolot hankaloittavat toi-
sinaan viljelyä. Jotta juurikkaan viljely olisi tuottajalle kiinnostavaa, hänen pitää saada siitä 
parempi taloudellinen tulos kuin viljan viljelystä. Juurikkaan viljelyn katetuotto onkin ollut sel-
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västi korkeampi kuin esimerkiksi kevätvehnällä. Kun pääomakustannukset ja suurempi työ-
menekki sekä maatalouden tukielementit otetaan huomioon, täsmällistä kannattavuuseroa 
juurikkaan hyväksi on vaikea arvioida.  
 
Karkean arvion mukaan sokerijuurikkaan viljelyn lopettamisesta ja korvaamisesta muilla vilje-
lykasveilla aiheutuisi suomalaiselle maataloudelle lyhyellä aikavälillä 15-25 milj. euron vuo-
tuinen nettomenetys. Pitkällä aikavälillä menetys voisi olla 10-15 milj. euroa vuodessa.    
 
Suomen ongelma sokerijuurikkaan tuotannossa, niin kuin muidenkin kasvien tuotannossa, on 
alhainen hehtaarisato (ks. liite 1). Suomen valkosokerisato hehtaaria kohti on EU:n 
kolmanneksi alhaisin. Suomen sato on 1990-luvulla ollut keskimäärin noin 4,5 tonnia/ha, kun 
EU:n (15 jäsenmaata) keskiarvo on samalla ajanjaksolla ollut noin 7,7 tonnia valkosokeria/ha, 
Ranskassa yli 10,0 tonnia/ha ja Ruotsissa 6,5 tonnia/ha. Suomessa sokerijuurikkaan tuotan-
tokustannus hehtaaria kohti on lähes samaa luokkaa muiden EU-maiden kanssa, mutta ma-
talan satotason seurauksena kustannus sokerikiloa kohti on huomattavasti korkeampi. Suo-
malaisen sokerijuurikkaan viljelijän tuloista tuet kattavat suuremman osan kuin muiden EU-
maiden viljelijöiden tuloista.  
 
Juurikassokerin viljelyn mahdollinen loppuminen kannattamattomana tarkoittaisi Säkylän ja 
Salon sokeritehtaiden sulkemista. Kirkkonummen sokeritehdas voisi mahdollisesti jatkaa 
tuontiraakasokerin jalostusta ja valkoisen sokerin pakkaamista riippuen uudistuksessa sovit-
tavista sokerin tuonti- ja puhdistamojärjestelyistä. Tällä hetkellä Suomen sokeriteollisuus on 
yhden yrityksen, Sucros Oy:n, hallussa. Sen omistavat Danisco (80 prosenttia) ja Lännen 
Tehtaat (20 prosenttia).  
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3. SOKERIN YHTEINEN MARKKINAJÄRJESTELY JA SIIHEN KOHDISTUVAT 
MUUTOSPAINEET 
 
3.1. SOKERIN NYKYINEN MARKKINAJÄRJESTELY 
 
Sokerin yhteinen markkinajärjestely eroaa muiden maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä 
siten, että se ei niinkään säätele itse maataloustuotetta eli sokerijuurikasta, vaan sokerijuu-
rikkaasta jalostettua tuotetta, sokeria. Tuki on rajoittunut kiintiöiden rajoissa tapahtuvaan tuo-
tantoon. 
  
EU:n sokerialan markkinajärjestely perustuu tuotantokiintiöihin ja hintajärjestelmään, joka 
määrittelee sokerijuurikkaiden hinnat sekä sokerin interventiohinnan. Vientitukea maksetaan 
EU:ssa tuotetun kiintiösokerin ja etuustullilla tuodun puhdistetun raakasokerin viennille. Kiin-
tiösokerin tuki rahoitetaan tuotantomaksujen avulla. Etuustulleilla tuodun sokerin vienti rahoi-
tetaan kehitysyhteistyövaroista. Omaa tuotantoa ja korkeita sisämarkkinahintoja suojataan 
korkeilla tulleilla. 
 
Sokerin tuotantokiintiöt 
 
EU:n sokerin yhteinen markkina järjestely takaa sokerille vähimmäishinnan interventiojärjes-
telmän avulla. Tuotantokiintiöjärjestelmä muodostettiin rajoittamaan hintatukeen oikeutetun 
sokerin määrää. EU:n sokerintuottajat (viljelijät ja jalostajat yhdessä) maksavat tuotantomak-
sua EU:lle tuottamastaan kiintiösokerista. Kiintiöitä on kahdentyyppisiä, A- ja B-kiintiöt. Aino-
astaan kiintiösokeria voidaan myydä sisämarkkinoilla ja se on oikeutettu interventiojärjestel-
män hintatukeen ja vientitukeen. A- ja B-kiintiöiden ylimenevää sokeria, C-sokeria, ei voi 
pääsääntöisesti myydä sisämarkkinoilla vaan se tulee myydä maailmanmarkkinoilla ilman 
vientitukia. Kiintiöt siis rajoittavat sokerintuotantoa EU:n sisämarkkinoilla.  
  
A-kiintiöiden yhteenlaskettu määrä vastaa suurin piirtein yhteisön sokerin kulutusta. B-kiintiöt 
luotiin alun perin liikkumavaraksi, jonka puitteissa yritykset voisivat tasata vuosittaisia sato-
vaihteluita. Teoriassa B-kiintiö on siis määrä, jonka yritykset voivat viedä yhteisöstä vientituel-
la ja se on siten mahdollistanut yritysten tuotannon laajentamisen. Ainoa käytännön ero A- ja 
B-kiintiösokerin välillä on tuotantomaksujen suuruus.   
 
Yhteisön tuotantokiintiöt (taulukko 6) on määritelty sokerina, ei juurikkaina. Kiintiöt eivät pe-
rustu kulutukseen, vaan historiallisiin tuotantomääriin (Ks. myös 3.3 Uudet jäsenmaat ja 
Bulgaria ja Romania, s. 24). A-kiintiöiden osuus EU:n kokonaiskiintiöstä on 84 prosenttia ja 
B-kiintiöiden 16 prosenttia. Vanhoissa jäsenmaissa B-kiintiöiden osuus kokonaiskiintiöistä on 
suurempi (18 prosenttia) kuin uusissa jäsenmaissa (4 prosenttia). 
 
Isoglukoosikiintiö3 on Saksalla, Kreikalla, Espanjalla, Ranskan emämaalla, Italialla, Alanko-
mailla, Manner-Portugalilla, Suomella, Belgian ja Luxemburgin talousliitolla, Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla, Unkarilla, Puolalla ja Slovakialla. 
 
WTO:ssa EU:n sokerin vientituellinen vienti on rajoitettu 1 273 500 tonniin. Vientitukea saa 
maksaa 499,1 milj. euroa vuodessa. Jotta näissä rajoissa pysytään, tuotantokiintiöitä voidaan 
leikata vuosittain. Tätä varten sokerin pääsäädöksessä 1260/2001 on määritetty kertoimet, 
joilla jäsenmaiden kiintiöitä leikataan. Leikkaukset kohdistuvat sokerin lisäksi isoglukoosi- ja 
inuliinisiirappikiintiöihin. Myös ruokosokerin tuontioikeutta leikataan samassa suhteessa kuin 
                                                 
3 Isoglukoosin tuotanto on ollut kiintiöity vuodesta 1977 alkaen. Koska viljasta valmistettava isoglukoosi on suoraan soke-
ria korvaava aine, sen tuotantomäärää rajoittamalla pyritään estämään sokerin markkina-aseman heikentyminen.  Myös 
sikurista valmistettavalle inuliinisiirapille asetettiin kiintiöt vuonna 1994.  
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sokerin A-kiintiöitä. Tuotantokiintiöitä leikattiin vuodeksi 2000/2001 noin 500 000 tonnilla. 
Vuoden 2001 reformissa kiintiöitä leikattiin pysyvästi 115 000 tonnilla, minkä lisäksi vuoden 
2002/2003 kiintiöitä leikattiin noin 860 000 tonnilla ja vuoden 2003/2004 kiintiötä noin 
216 000 tonni lla. 
 
Kiintiöitä ei saa siirtää jäsenmaiden kesken, mutta jäsenmaiden sisällä vaihtoja voidaan teh-
dä. Kuitenkaan minkään yrityksen kiintiö ei saa vähentyä yli 10 prosentilla.  
 
Taulukko 6. Sokerin tuotantokiintiöt EU:ssa, tonnia 
 

Jäsenmaa (EU-15) A-kiintiö B-kiintiö Yhteensä 
Tanska 325 000,0 95 745,5 420 745,5 
Saksa 2 612 913,3 803 982,2 3 416 895,5 
Kreikka 288 638,0 28 863,8 317 501,8 
Espanja 957 082,4 39 878,5 996 960,9 
Ranska (emämaa) 2 506 487,4 752 259,5 3 258 746,9 
Ranska (merentakaiset) 463 872,0 46 372,5 510 244,5 
Irlanti 181 145,2 18 114,5 199 259,7 
Italia 1 310 903,9 246 539,3 1 557 443,2 
Alankomaat 684 112,4 180 447,1 864 559,5 
Itävalta 314 028,9 73 297,5 387 326,4 
Portugali (manner) 63 380,2 6 338,0 69 718,2 
Azorien itsehallintoalue 9 048,2 904,8 9 953,0 
Suomi 132 806,3 13 280,4 146 086,7 
Ruotsi 334 784,2 33 478,0 368 262,2 
Belgia+Luxemburg 674 905,5 144 906,1 819 811,6 
Yhdistynyt kuningaskunta 1 035 115,4 103 511,5 1 138 626,9 
Yhteensä,  EU-15 11 894 223,3 2 587 919,2 14 482 142,5 
Tsekki 441 209,0 13 653,0 454 862,0 
Unkari 400 454,0 1 230,0 401 684,0 
Latvia 66 400,0 105,0 66 505,0 
Liettua 103 010,0  103 010,0 
Puola 1 580 000,0 91 927,0 167 927,0 
Slovakia 189 760,0 17 672,0 207 432,0 
Slovenia 48 157,0 4 816,0 52 973,0 
Yhteensä, uudet jäsenmaat 2 828 990,0 129 403,0 2 958 393,0 
Yhteensä , EU-25 14 723 213,3 2 717 322,2 17 440 535,5 

 
Carry over 
 
C-sokerista jäsenmaa voi siirtää seuraavan vuoden kiintiöksi osuuden, joka voi olla enintään 
20 prosenttia A-kiintiöstä. Samoin se sokeri, joka muuttuu kiintiöleikkauksen takia A- tai B-
sokerista C-sokeriksi, voidaan kokonaan tai osittain siirtää seuraavan vuoden tuotannoksi. C-
sokeri on vietävä satokautta seuraavan vuoden kuluessa yhteisön ulkopuolelle maailman-
markkinahinnalla. Varastoitu C-sokeri eli carry over -sokeri voidaan myydä vasta 12 kuukau-
den pakollisen varastointijakson jälkeen. Varastoitu sokeri muodostaa ensimmäisen osan 
uudesta A-sokerikiintiöstä.  
  
Aiemmin, kun carry over -sokerille maksettiin varastointikorvausta, siirron määrä oli 1,2-1,6 
milj. tonnia vuosittain. Vuodesta 2001 lähtien yhteisön maksamista varastointikorvauksista 
luovuttiin, minkä seurauksena carry over -sokerimäärät ovat pienentyneet (ks. Kansalliset 
tuet s. 19). 
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Hintajärjestelmä 
 
Interventiojärjestelmä toimii sokerijärjestelmässä samalla tavoin kuin muidenkin CAP-tukien 
osalta eli kansalliset interventio-elimet sitoutuvat ostamaan niille tarjotun kiintiösokerin. Soke-
rin osalta interventiota on käytetty vain kolme kertaa, viimeksi markkinointivuonna 1986/87. 
 
Sokerijärjestelmässä käytetään kolmea hallinnollista tukihintaa, jotka ovat olleet nykyisellään 
vuodesta 1984/1985 saakka. Kuluvalle kiintiökaudelle 2001/2002 - 2005/2006 valkosokerin 
interventiohinnaksi on vahvistettu 63,19 euroa/100 kg ja raakasokerin interventiohinnaksi 
52,37 euroa/100 kg. Koska juurikasta ei voida varastoida, interventiohinta on asetettu valmiil-
le tuotteelle, eli sokerille. Jalostajat kuitenkin sitoutuvat maksamaan tuottajalle juurikkaasta 
perushinnan. Vakiolaatuisen juurikkaan perushinnaksi on vahvistettu 47,67 euroa/100 kg. 
Tätä hintaa juurikkaan viljelijä ei kuitenkaan saa, koska hän maksaa 60 prosenttia tuotanto-
maksusta. A-juurikkaan vähimmäishinta on 46,72 euroa/tonni ja B-juurikkaan 32,42 eu-
roa/tonni, jollei tuotantomaksua jouduta korottamaan. Lopullinen B-juurikkaan hinta tiedetään 
vasta markkinointivuoden päätyttyä ja se on vuosina 1998-2003 vaihdellut 27,26 euros-
ta/tonni 39,38 euroon/tonni. 
 
Alueellistamislisä 
 
Yhteinen interventiohinta on muita jäsenmaita korkeampi Irlannissa, Portugalissa, Espanjas-
sa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa ja Suomessa. Alun perin alueellistamislisän 
tarkoituksena oli ohjata sokeria ylituotantoalueilta alituotantoalueille. Nykyään se on lisähinta, 
joka pitää yllä juurikkaanviljelyä alituotantoalueilla. Alueellistamislisä, jonka maksavat sokeri-
tehtaat, on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Portugalissa ja Suomessa 2,31 
prosenttia interventiohinnasta sekä Espanjassa 2,67 prosenttia ja Italiassa 4,70 prosenttia 
interventiohinnasta.  
 
A- ja B-juurikkaan vähimmäishintoja korotetaan määrällä, joka on kyseisen alituotantoalueen 
johdetun interventiohinnan ja yleisen interventiohinnan välinen erotus kerrottuna kertoimella 
1,30. Alueellistamislisän suuruus euroina on Suomessa, Irlannissa, Portugalissa ja Isossa-
Britanniassa 1,9 euroa/tonni, Espanjassa 2,20 euroa/tonni ja Italiassa 3,04 euroa/tonni. Kun 
A-juurikkaan vähimmäishinta yhteisössä on 46,72 euroa/tonni on se Suomessa 48,62 eu-
roa/tonni. Ruokoraakasokerilla ei ole interventiohinnan alueellistamislisää.  
 
Vientituki 
 
EU:n vientituet kattavat maailmanmarkkinahinnan ja sisämarkkinoiden hinnan välisen erotuk-
sen. Vientitukea maksetaan sekä yhteisössä tuotetusta sokerista sekä osasta kolmansista  
maista tuotua raakasokeria, joka jalostuksen jälkeen viedään maailmanmarkkinoille. (Ks. 
myös kohdat Sokerin tuotantokiintiöt sivulla 17 ja Tuotantomaksut sivulla 20) 
 
Kansalliset tuet 
 
Neuvosto pääsi toukokuussa 2001 sopimukseen sokerin yhteisen markkinajärjestelyn minire-
formista, jossa varastointitukijärjestelmä päätettiin lopettaa. Neuvosto tunnusti kuitenkin 
Suomen ilmasto-ongelmat ja antoi mahdollisuuden kansalliseen varastointitukeen. Suomi voi 
maksaa kansallista tukea carry over -sokerin varastoinnista. Komission päätös 2002/99/EY 
on voimassa 2001/2002 – 2005/2006. Tuki maksetaan sokeritehtaalle ja sen suuruus voi olla 
korkeintaan 0,33 euroa/100 kg/kk. Esimerkiksi vuonna 2003 tukea maksettiin yhteensä 
792 000 euroa. 
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Kansallista tukea saavat maksaa myös Espanja, Italia ja Portugali. Espanja saa maksaa ruo-
kosokerin tuotannosta 7,25 euroa/100 kg valkoista sokeria vuosittain. Italia maksaa tukea 
juurikassokeriteollisuudelle ja Portugali juurikkaan viljelijöille.   
 
Kemian teollisuuden tuotantotuki  
 
Kemian teollisuuden käyttämän sokerin hinta alennetaan maailmanmarkkinahintatasolle 
maksamalla kemian teollisuudelle tuotantotukea. Tuki rahoitetaan kokonaan tuotantomaksuil-
la ja sitä maksetaan noin 360 000 - 600 000 tonnille vuosittain.  
 
Suomessa kemian teollisuudelle on maksettu tuotantotukea 3 200 - 4 500 sokeritonnin ja 90 -
140 isoglukoositonnin (kuiva-aineena) käytöstä markkinointivuosina 1999/2000 - 2003/2004. 
Täällä valmistetut tuotteet ovat lähinnä entsyymejä, entsyymien kantajaytimiä, rakennuslevy-
jä ja lääkkeitä.  
 
Tuotantomaksut 
 
Tuotantomaksuja kerätään, jotta pystyttäisiin kattamaan vientituen ja kemian teollisuuden 
tuotantotuen aiheuttamat kustannukset. Sokerin yhteinen markkinajärjestely rahoittaakin osit-
tain itse itsensä. AKT-maista tuotua raakasokeria vastaava sokerivienti yhteisöstä katsotaan 
kehitysavuksi, joka rahoitetaan yhteisön budjetista. A- ja B-sokerista kerätään perusmaksu, 
jonka suuruus on korkeintaan 2 prosenttia valkosokerin interventiohinnasta. Silloin kun tällä 
tavalla kerätyllä rahamäärällä ei voida kustantaa vientiä ja käyttäjätukea, kerätään B-maksu, 
jonka suuruus on 30 prosenttia valkosokerin interventiohinnasta. Tätä määrää voidaan tarvit-
taessa nostaa, mutta B-maksu ei saa ylittää 37,5 prosenttia valkosokerin interventiohinnasta. 
Myös isoglukoosista ja inuliinisiirapista peritään tuotantomaksu, joka vastaa teollisuuden 
osuutta tuotantomaksuista. Jos edellä mainitut perus- ja B-maksut eivät kata vientituesta ja 
käyttäjätuesta aiheutuneita menoja, voidaan poikkeuksellisesti kerätä vielä lisämaksu kaikes-
ta sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin kiintiötuotannosta.  
 
Tuotantomaksut kerätään juurikkaiden jalostajilta, mutta nämä voivat siirtää 60 prosenttia 
maksuista juurikkaiden viljelijöille. 
 
3.2. MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖ (WTO)  
 
Uruguayn neuvottelukierroksella luotiin uusia sääntöjä maataloudelle tarkoituksena vähentää 
maatalouden vientitukia, luoda uutta maatalouden vientipolitiikkaa sekä siirtää kansallista 
maataloustukea pois niistä tuista , jotka vaikuttavat tuotantoon ja kauppavirtoihin. Tällöin 
myös perustettiin Maailman kauppajärjestö WTO. 
 
3.2.1. Uruguayn neuvottelukierros maatalouden osalta 
 
Uruguayn neuvottelukierroksen mukainen vientitukien tonni- ja euromäärien vähentäminen ei 
aluksi aiheuttanut EU:lle vaikeuksia. Toimeenpanokauden lopussa vientitukivelvoitteiden 
noudattaminen kuitenkin hankaloitui. Jotta olisi pysytty lopullisissa markkinointivuoden 
2000/2001 velvoitteissa, oli tehtävä väliaikainen 498 800 tonnin leikkaus A- ja B-
sokerikiintiöissä. Vuonna 2001 EU:n tuotantokiintiöihin tehtiin pysyvä 115 000 tonnin leikka-
us, minkä lisäksi vuoden 2002/2003 kiintiöitä leikattiin 860 000 tonnilla. Näin ollen EU:n tue-
tun sokerinviennin (A- ja B-kiintiösokeri) määrä on vähentynyt Uruguayn kierroksen aikana, 
kun taas ilman tukea jäävän sokerin (C-sokeri) vienti on lisääntynyt.  
 
Uruguayn neuvottelukierroksen aikana EU:n piti korvata muuttuvat tuontimaksut kiinteällä 
perustariffilla. Näiden perustariffien tuli asteittain vähentyä kuudessa vuodessa yhteensä 
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20 prosenttia. Nämä tullimaksut asetettiin korkealle perustasolle, koska tarkoitus oli muuttaa 
tariffittomia esteitä vastaava määrä kiinteiksi perustariffeiksi.  
 
Kiinteät tariffit ja erityissuojalausekkeen mukainen tuontitulli ovat tehneet tuonnin etuustuonti-
kohtelun ulkopuolisista maista kannattamattomaksi verrattuna EU:n sisämarkkinoiden kiintiö-
sokerin hintaan. Todellisuudessa sokerin erityissuojalauseke (Special Safeguard Provision) 
on ollut käytössä vuodesta 1995 sokerin alhaisesta maailmanmarkkinahinnasta johtuen. 
Myöskään vähimmäismarkkinoillepääsyvelvoitteet eivät ole lisänneet sokerintuontia Urugu-
ayn kierroksen aikana, koska EU-15 toi yli 10 prosenttia (mikä on selvästi yli vuosien 
2000/2001 viiden prosentin vaatimuksen) kulutuksestaan etuustuontisopimusten alaisista 
AKT-maista ja Intiasta.  
 
Uruguayn kierroksella EU:lta ei ole vaadittu sokerin sisämarkkinahintatuen alentamista, kos-
ka sisämarkkinatuki lasketaan AMS-tukeen, joka ulottuu kaikkiin tuotteisiin ja politiikkainstru-
mentteihin. Kuuden vuoden aikana tehty 20 prosentin sisäisen tuen leikkaus tapahtui tuen 
kokonaistasolla, mutta ei yksittäisissä tuotteissa. Sokerisektorin markkinatuki on ollut korkea 
verrattuna muihin EU:n maataloushyödykkeisiin, mikä johtuu sokerin korkeasta interven-
tiohinnasta. Sokerin markkinatuki pysyy korkeana, ellei interventiohintaa lasketa lähemmäs 
maailmanmarkkinahintaa tai poisteta kokonaan. 
 
3.2.2 Dohan neuvottelukierros 
 
Meneillään oleva Dohan neuvottelukierros koki takaiskun vuonna 2003, kun ministerit eivät 
Cancunin kokouksessaan päässeet sopuun neuvottelujen puitteista ja tavoitteesta neuvotte-
lun päättämisestä vuonna 2004. Vasta vuoden 2004 elokuussa WTO:n yleisneuvosto saavut-
ti yhteisymmärryksen neuvotteluita koskevista kehyksistä. Kehysratkaisu asetti merkittäviä 
reunaehtoja sille, miten kaupan vapauttamisesta ja tukien alentamisesta tullaan jatkossa so-
pimaan. Toisaalta maataloussektorilla lopputuloksen kannalta hyvin olennaiset kysymykset, 
kuten tukia koskevat viitevuodet, alennusaikataulut ja -prosentit sekä tullienalennuskaava, 
jäivät vielä jatkoneuvotteluiden varaan.  Seuraava ministeritason kokous pidetään vuoden 
2005 joulukuussa Hong Kongissa ja neuvotteluiden uskotaan jatkuvan vielä senkin jälkeen.  
 
Sisäinen tuki 
 
Sisäistä tukea koskevien rajoitusten ei uskota aiheuttavan ongelmia EU:lle, jonka vuosina 
2003 ja 2004 tekemä maatalouspoliittinen reformi mahtuu sovitun kehysratkaisun puitteisiin. 
Sisäistä kauppaa vääristävää tukea (ml. keltainen, sininen ja de minimis -tuki) tullaan alen-
tamaan asteittain siten, että ne maat, joiden tukitaso on korkeampi, alentavat tukiaan enem-
män. Ensimmäisestä toimeenpanovuodesta lähtien kaikkien kauppaa vääristävien tukien 
summa (keltainen ja sininen laatikko sekä de minimis -tuki) ei saa olla yli 80 prosenttia nykyi-
sen AMS-sitoumuksen, de minimis-tuen ja sinisen laatikon tuen summasta. Sinisen laatikon 
tuet rajataan viiteen prosenttiin jäsenmaan viitevuosien (määritellään myöhemmin) keskimää-
räisestä maatalouden kokonaistuotannosta.  
 
Vientitukivelvoitteiden lisäleikkaukset 
 
Sokerisektorille paineita tulee luomaan jäsenmaiden sitoutuminen neuvottelemaan yksityis-
kohtaisista säännöistä vientitukien lopettamiseksi. Vientitukien ja muiden myöhemmin tar-
kennettavien viennin tukemisen muotojen käytölle tullaan asettamaan loppupäivämäärä. 
Vientituista luopuminen edellyttää, että myös muista viennin tukemisen muodoista ja niiden 
eliminoimisesta päästään yhteisymmärrykseen ja että kaikkia viennin tukemisen muotoja kä-
sitellään tasapuolisesti.  
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EU on aiemmin neuvotteluissa ehdottanut vientitukien leikkausta 45 prosentilla , mutta Cairns-
ryhmä on vaatinut vientitukien lopettamista kokonaan kierroksen loppuun mennessä. WTO:n 
maatalouskomitean entisen puheenjohtajan ensimmäinen luonnos modaliteeteiksi uudelle 
WTO-kierrokselle, eli niin sanottu Harbinsonin paperi, ehdotti vientitukien lopettamista viides-
tä yhdeksään vuoden kuluessa. 
 
Tuontitariffien lisäleikkaukset 
 
Tullinalennukset tulevat Dohan kierroksella perustumaan asteittaiseen alennuskaavaan, jos-
sa korkeita tulleja alennetaan alhaisia enemmän ja alennukset tehdään tullien sidotusta ta-
sosta. Varsinaisia alennusprosentteja tai tuotteiden sijoittumista alennuskaavaan ei ole vielä 
päätetty. Jäsenmaat voivat lisäksi määritellä tietyn määrän tullinimikkeitä, joita käsitellään 
herkkinä. Herkillä tuotteilla Dohan neuvottelukierroksen tavoite merkittävästä markkinoiden 
avaamisesta taataan tariffikiintiöiden ja tullien alennusten avulla; kiintiön ulkoiselle tullille ei 
aseteta vähimmäisalennusta. Herkkien tuotteiden valinta jää EU:n sisäiseksi asiaksi. Kysy-
mys maatalouden erityissuojasta (special agricultural safeguard, SSG) jää niin ikään neuvo-
teltavaksi jatkossa. Kehitysmaille taataan erityiskohtelu, mikä merkitsee esim. pienempiä tul-
linalennuksia tai tariffikiintiöitä. LDC-mailta ei vaadita tullienalennuksia ollenkaan. 
  
EU:n komissio ehdotti aiemmin neuvotteluissa Uruguayn kierroksen mukaista keskimääräistä 
tariffileikkausta 36 prosenttia sekä minimileikkausta 15 prosenttia, ja torjui "Sveitsin tul-
linalennuskaavan", jota Cairns-ryhmä ehdotti tariffileikkauksille. "Sveitsin tullinalennuskaava" 
leikkaisi enemmän korkeampia tariffeja kuin alempia tariffeja ja varmistaisi sen, että mikään 
yksittäinen tariffi ei ylittäisi 25 prosenttia. Jos tämä malli otetaan käyttöön uuden maatalous-
kierroksen aikana, sokerin yhteisen markkinajärjestelyn tulee dramaattisesti uudistua, jotta se 
pystyisi suojautumaan uhkaavalta tuonnilta. Harbinsonin paperissa on ehdotettu tuontitariffi-
en leikkaamista keskimäärin 60 prosenttia. Kuitenkin vähintään 45 prosentin leikkausta tarif-
feille, jotka ovat yli 90 prosenttia.  
 
EU ei ole ainoastaan ehdottanut Uruguayn kierroksen mallin jatkamista tulevissa tariffileikka-
uksissa, vaan se on myös ehdottanut, että erityissuojalausekkeiden käyttöä voisivat jatkaa 
sekä kehittyneet että kehitysmaat. Cairns-ryhmän "Sveitsin tullinalennuskaava" sitä vastoin 
tuo lisäleikkauksia tariffeille ja poistaa kehittyneiltä mailta erityissuojalausekkeiden käytön. 
Myös Harbinsonin ehdotus poistaisi kehittyneiltä mailta mahdollisuuden käyttää erityissuoja-
lauseketta ja siten ainoastaan kehitysmailla säilyisi tämä mahdollisuus.   
 
Arvioita pohjautuen EU:n ehdotukseen: Uruguayn kierroksen malli ja "Special Safeguard 
Provisions" 
 
Edellisen WTO-kierroksen mukainen 36 prosentin tariffileikkaus merkitsisi sitä, että EU:n 
632 euroa/tonni valkosokerin interventiohintaa pitäisi laskea. Tarvittavan interventiohinnan 
alennuksen suuruuteen vaikuttavat myös sokerin maailmanmarkkinahinnan kehitys, erityis-
suojalausekkeen käyttömahdollisuus ja euron ja dollarin välisen vaihtokurssin kehittyminen.  
 
MTT taloustutkimuksen laskelmien mukaan ilman erityissuojalausekkeen käyttömahdollisuut-
ta ja valkosokerin maailmanmarkkinahinnan ollessa 240 USD/tonni, olisi interventiohinnan 
alennustarve heikon euron4 vallitessa nolla prosenttia ja vahvan euron vallitessa 22 prosent-
tia. Jos erityissuojalausekkeen käyttö olisi mahdollista, olisi interventiohinnan alennustarve 
heikon euron vallitessa nolla  prosenttia ja vahvan euron vallitessa 7 prosenttia. 
 

                                                 
4 heikko euro : EUR 1 = USD 0,80 
   vahva euro : EUR 1 = USD 1,30 
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Arvioita pohjautuen Cairns-ryhmän ehdotukseen: "Sveitsin tullinalennuskaava" 
 
Jos tulevalla WTO-kierroksella EU:n raakasokerin perustariffileikkaukset tehtäisiin Cairns-
ryhmän ehdotuksen mukaisesti "Sveitsin tullinalennuskaavaa" käyttäen, EU menettäisi pää-
osan raakasokerin rajasuojastaan. Tällöin 25 prosentin raakasokerin interventiohinnan leik-
kaus ei olisi riittävä sokerijärjestelmän yhteisöpreferenssin ylläpitämiseksi. Interventiohintaa 
tulisi alentaa 67 prosenttia, jotta yhteisöpreferenssi säilyisi. Tällöin EU:n raakasokerin inter-
ventiohinta olisi vahvan euron vallitessa lähellä maailmanmarkkinahintaa. Heikon euron valli-
tessa interventiohinta olisi maailmanmarkkinahintaa alhaisempi.  
 
Arvioita pohjautuen Harbinsonin paperiin 
 
Harbinsonin paperi ei ole enää neuvottelupöydällä, mutta jos sen mukaisesti tulevalla WTO-
kierroksella EU:n raakasokerin perustariffiin olisi tehty 60 prosentin leikkaus , EU olisi menet-
tänyt varmasti raakasokerin yhteisöpreferenssin. Lisäksi 25 prosentin raakasokerin interven-
tiohinnan leikkaus ei olisi riittävä yhteisöpreferenssin ylläpitämiseksi. Interventiohintaa tulisi 
alentaa 45 prosentilla tai puoleen, jotta yhteisöpreferenssi säilyisi tariffileikkauksen ollessa 
60 prosenttia. 
 
Harbinsonin paperin pohjalta EU olisi voinut valita minimileikkauksen 45 prosenttia. Tälläkin 
leikkauksella EU olisi menettänyt raakasokerin yhteisöpreferenssin uudella WTO-kierroksella. 
EU olisi pystynyt  pitämään yhteisöpreferenssin 25 prosentin raakasokerin interventiohinnan 
leikkauksella heikon euron valli tessa, mutta vahvan euron vallitessa yhteisöpreferenssin yllä-
pito ei enää olisi ollut mahdollista. Tässä tapauksessa interventiohintaa olisi tullut alentaa 
35 prosenttia, jotta raakasokerin yhteisöpreferenssi olisi säilynyt. 
 
Mahdollisuudet EU:n sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen ja interventiohinnan 
leikkausten torjumiseen uudella WTO-kierroksella olivat heikot. Tämä olisi ollut mahdollista 
vain jos seuraavat kolme ehtoa olisivat samanaikaisesti täyttyneet: 1) Uruguayn kierroksen 
malli olisi hyväksytty leikkausmetodiksi uudella WTO-kierroksella ja EU saisi käyttää sokerin 
osalta minimileikkausta eli 15 prosenttia; 2) Sokerin maailmanmarkkinahinta nousisi lähiai-
koina; 3) Sekä kehitysmaat että kehittyneet maat saisivat käyttää erityissuojalauseketta 
(Special Safeguard Provision). 
 
3.2.3. Australian, Brasilian ja Thaimaan EU:n sokerivientiä koskeva WTO-kanne 
 
Australia, Brasilia ja Thaimaa ovat tehneet WTO:hon valituksen EU:n sokerijärjestelmän vien-
tituista. Ensinnäkin nämä maat katsovat, että C-sokeria (ilman tukea vietävä sokeri) voidaan 
viedä EU:sta hinnalla, joka on alle tuotantokustannusten A- ja B-kiintiöiden sokerin korkean 
tuen vuoksi. Toiseksi ne vaativat Intiasta ja AKT-maista peräisin olevan sokerin jälleenvientiä 
vastaavien vientitukien sisällyttämistä EU:n tuetun viennin rajoitteisiin.  
 
Lokakuussa 2004 WTO:n riitojenratkaisuelin julkaisi asiasta päätöksensä, joka oli EU:lle tap-
piollinen. Siinä EU:n todetaan ylittäneen sekä määrään että arvoon perustuvat WTO-
vientitukirajoitteensa. EU on ilmoittanut valittavansa päätöksestä. Mahdollisen valituskäsitte-
lyn jälkeen lopullinen ratkaisu WTO:n valituselimeltä tullee loppukeväästä 2005. Jos EU vel-
voitettaisiin muuttamaan sokerijärjestelmäänsä, olisi se tehtävä 15 kuukauden kuluessa. 
  
WTO-kanne on merkittävä uhka EU:n sokerin yhteisen markkinajärjestelyn mukaiselle C-
sokeriviennille ja kielteinen ratkaisu loisi lisää paineita EU:n sokerin tuotantokiintiöiden pie-
nentämiseen. WTO:ssa on jo olemassa aikaisempi tapaus viennin ristiintukemisesta. C-
sokerin ja kiintiösokerin hinnoittelu vastaa Kanadan maidon kaksihintajärjestelmää. WTO:n 
mukaan Kanadan maito-ohjelmat tukivat maidonjalostajien ja tuottajien vientiä yli WTO-
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velvoitteiden. Kanadan maidontuottajat möivät maidon alennettuun hintaan kanadalaisille 
jalostajille kaupallisen maidonvientiohjelman puitteissa, mikä hyödytti kanadalaisia meijereitä 
niiden myydessä maitoa ulkomaisille markkinoille. Nyt Kanada on lopettanut tuetun maidon 
viennin USA:han ja aikoo huomattavasti rajoittaa tätä vientiä muihin maihin. Rajoitukset ovat 
osa maidon tukiohjelmien uudistusta, mitkä todettiin WTO:ssa laittomiksi.  
 
3.3. EU:N UUDET JÄSENMAAT JA BULGARIA JA ROMANIA 
 
Kymmenen uutta jäsenmaata, Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovenia, Viro, Latvia, Liettua, 
Slovakia, Kypros ja Malta, liittyivät EU:hun toukokuussa 2004. Bulgarian ja Romanian odote-
taan liittyvän EU:in vuoteen 2007 mennessä.  
 
Osa yhteisön uusista jäsenmaista on sokerin alituotanto-, osa ylituotantoalueita. Uusien jä-
senmaiden sokerin tuotanto on noin 20 prosenttia EU-15:n tuottamasta sokerimäärästä, vaik-
ka niiden viljelyala on lähes 37 prosenttia EU-15:n viljelyalasta. Huomattavin sokerin tuottaja 
on Puola; Kyproksella, Virolla ja Maltalla ei ole sokerin tuotantoa ollenkaan. Suuri osa uusien 
jäsenmaiden sokeriteollisuudesta on vanhojen EU-maiden yritysten hallussa. Tuottajahinnat, 
mutta myös tuotantokustannukset, ovat uusissa jäsenmaissa alhaisemmat kuin vanhoissa 
jäsenmaissa.  
 
Uusien jäsenmaiden myötä kasvoivat EU:n tuotantokiintiöt 2,96 miljoonalla tonnilla, josta 
yli 95 prosenttia on A-kiintiötä. Uusien jäsenmaiden tuotantokiintiöiden katsotaan vastaavan 
näiden maiden kokonaiskulutusta, mutta se on 11 prosenttia alhaisempi kuin maiden sokerin 
kokonaistuotanto oli vuosina 1995-2000. Tšekin tasavallan, Unkarin, Liettuan ja Puolan A-
kiintiö vastaa maiden kulutusta ja B-kiintiö on WTO-sopimuksen mukaisen tuetun viennin ja 
toisiin uusiin EU-jäsenmaihin viedyn sokerimäärän summa, tosin Liettualla ei ole B-kiintiötä 
ollenkaan. Slovakian ja Slovenian A-kiintiö vastaa maiden tuotantoa ja B-kiintiö on määrite lty 
noin 10 prosentiksi A-kiintiöstä. Lisäksi ruokosokerin enimmäistuontitarpeita korotettiin Slo-
venialle myönnetyllä raakasokerin 19 585 tonnin tuontioikeudella. Bulgarian ja Romanian yh-
teenlaskettu sokerintuotanto on noin 258 200 tonnia. Näiden maiden liittymisneuvotteluissa 
A- ja B-tuotantokiintiöt on sovittu määriteltäviksi noudattaen samaa periaatetta kuin tehtiin 
Latvian, Slovakian ja Slovenian tuotantokiintiöiden kanssa. 
 
Uusien jäsenmaiden tuotantokiintiöt ovat alhaisemmat kuin mitä ne alun perin pyysivät ja ne 
ovat vain 50 000 tonnia maiden yhteenlaskettua kulutusta suuremmat. Seuraava laajentumi-
nen helpottaa EU:n sokerin ylituotantotilannetta. Kun Bulgaria ja Romania liittyvät jäseniksi 
vuonna 2007, EU:n sokerin kulutus ylittää sokerin tuotantokiintiöt 575 000 tonnilla . Laajentu-
misen ei siis voi katsoa aiheuttavan painetta muuttaa EU:n sokeripolitiikkaa. 
 
WTO-sääntöjen mukaan kolmansille maille täytyy kompensoida markkinoillepääsy maihin, 
jotka liittyvät tulliliittoihin (kuten EU), jos tämä markkinoillepääsy on tulliliitosta johtuen vaa-
rassa. Suomen, Ruotsin ja Itävallan liityttyä EU:hun vuonna 1995 markkinoillepääsykiintiöt 
myönnettiin Brasilialle, Kuuballe ja muille kolmansille maille. EU tuo 85 463 tonnia raakaso-
keria osana GATT-sopimukseen liittyvää pääsysitoumustaan.  
 
Kymmenen uutta jäsenmaata eivät tuoneet aiemmin sokeria ainoastaan EU:n jäsenmaista 
vaan myös Brasiliasta, Guatemalasta, Nicaraguasta, Meksikosta, Kuubasta ja Australiasta. 
Tästä johtuen EU:n täytyy joko myöntää Brasilian, Guatemalan, Nicaraguan, Meksikon, Kuu-
ban ja Australian sokerintuonnille kiintiöitä tai näille maille on muuten kompensoitava markki-
noillepääsyn menetys. Kompensointi voi tarkoittaa pääsyä joillekin muille EU:n markkinoille 
tai rahallista korvausta.  
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EU:n laajentuneessa sokerijärjestelmässä kolmansien maiden mahdollisten kiintiöiden arvioi-
daan olevan 490 000 tonnia (taulukko 7). Uusien jäsenmaiden sekä Bulgarian ja Romanian 
kiintiötuotannon ylittävä sokerinkulutus sovitetaankin yhteen siinä vaiheessa kun kolmansille 
maille myönnetään kiintiöitä korvaukseksi menetetystä markkinoillepääsystä. Jos nykyinen 
kolmansien maiden markkinoillepääsy kompensoidaan muutoin kuin myöntämällä sokerin 
tuontikiintiöitä, lievittää uusien jäsenmaiden sekä Bulgarian ja Romanian lisäkulutus EU:n 
tämänhetkisiä ylituotantopaineita. WTO-maille EU:n vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen 
takia myönnettävistä hyvityksistä ei ole vielä tehty päätöstä lokakuussa 2004. 
 
Taulukko 7. Uusien jäsenmaiden ja Bulgarian ja Romanian sokerin tuotantokiintiöt, kulutus ja 
mahdollinen kolmansien maiden pääsy markkinoille (tonnia).  
 

 
 Lähde: CEC 2002, EUROSTAT COMEXT, FAOSTAT, Interactive TradeMap, PC-TAS. 
 
*  Viro, Malta ja Kypros eivät tuota sokeria, siksi EU komissio ei ole antanut niille sokerintuotantokiintiöitä.  
** Tuotantokiintiöt ja kulutusluvut on arvioitu EU komission sääntöjen mukaan.  
*** Historialliset määrät KIE -maista tuotua sokeri voivat mahdollisesti muodostaa pääsykiintiöitä laajentumisen 

jälkeen EU:n ulkopuolelle jääville maille.   
 
3.4. AFRIKAN, KARIBIAN JA TYYNENMEREN MAAT SEKÄ INTIA  
 
Vuonna 2001 EU:n kauppa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) kanssa oli 
yli 58 mrd. euroa. EU:n tuonti oli 31 mrd. euroa ja vienti 27 mrd. euroa. Lähes kaikille AKT-
maille ja käytännössä kaikille afrikkalaisille AKT-maille EU on tärkein kauppakumppani.  
 
77 AKT-maata allekirjoitti vuonna 2000 Cotonoun sopimuksen. Näistä maista 48 on Afrikassa 
(koko Saharan eteläpuolinen Afrikka), 15 maata Karibialla ja 14 maata Tyynellämerellä. Täs-

 A kiintiöt B kiintiöt Kokonais -
kiintiöt Kokonais - 

kulutus 

Tuotanto Mahdollinen 

(Tuotanto) 
miinus kolmansien maiden*** 
kulutus pääsy 

Tšekki 441209 13653 454862 441409 13453 

Viro* - - - 50000 -50000 

Unkari 400454 1230 401684 378791 22893 

Latvia 66400 105 66505 70000 -3495 11410 

Liettua 103010 - 103010 96241 6769 

Puola 1580000 91927 1671927 1590533 81394 

Slovakia 189760 17672 207432 195000 12432 

Slovenia 48157 4816 52973 87000 -34027 2875 

Bulgaria** 7000 700 7700 206000 -198300 196345 

Romania** 225000 25500 250500 532000 -281500 278049 

YHT. 3060990 155603 3216593 3646974 -430381 488679 

YHT. 
ei mukana 2828990 129403 2958393 2908974 49419 14285 
Bulgaria &  
Romania 
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tä huolimatta vain 19 AKT-maata on mukana AKT/EU-sokeripöytäkirjassa, jossa EU on sitou-
tunut 1,3 milj. tonnin raakasokerin tullittoman kiintiösokerin tuonnin AKT-maista taattuun hin-
taan. Tällä AKT-maiden etuoikeutetulla kohtelulla on pitkälle ulottuvat historialliset juuret: 
suurin osa AKT-maista on entisiä EU:n jäsenmaiden siirtomaita. Intian kanssa on tehty vas-
taavanlainen sopimus kuin AKT-maiden kanssa ja sen tuontikiintiön koko on tällä hetkellä 
10 000 tonnia. 
 
Uruguayn kierroksen aikana erityissuojalausekkeen mukaiset kiinteät perustariffit ja ylimää-
räiset tuontitullit ovat saaneet aikaan sen, että sokerintuonti ilman etuuskohtelua on epäta-
loudellista verrattuna EU:n sisämarkkinoiden kiintiösokerin hintaan. Tästä johtuen ainoastaan 
pieni osa sokeria tuodaan ilman etuuskohtelua. Uruguayn kierroksen minimipääsyvelvoitteet 
eivät ole myöskään lisänneet sokerintuontia EU:hun. AKT-maille myönnetyt tuontikiintiöt oli-
vat 10 prosenttia EU:n sokerinkulutuksesta, mikä on huomattavasti korkeampi kuin Uruguayn 
kierroksen vaatima 5 prosentin markkinoillepääsy. Markkinoille pääsyä lisää edelleen SPS-
sopimuksen5 (Agreement on Special Preferential Sugar) mukainen kiintiötuonti, jossa on mu-
kana 17 AKT-maata ja Intia. Näin ollen EU on pystynyt estämään muun kuin AKT-maiden 
etuuskauppasopimusten mukaisesti tuodun sokerin tuonnin.  
 
AKT-sokerin etuoikeutetun pääsyn EU:n markkinoille ja taatun hinnan on syytetty vääristävän 
maailmanmarkkinoita. AKT-maiden raakasokerista saatu korkeampi hinta johtaa korkeam-
paan tuottoon ja täten korkeampaan tuotantoon. Ylimääräinen tuotanto syötetään epäsuoras-
ti maailmanmarkkinoille EU:n tuettuna sokerivientinä . Lisääntynyt sokeri maailmanmarkkinoil-
la pienentää markkinahintoja niissä maissa, joilla ei ole pääsyä EU-markkinoille. Tämä on 
yksi syistä, joiden vuoksi Brasilia alun perin haastoi EU:n sokerinviennin WTO:ssa.  
 
Edistääkseen kaupan panosta kehitykseen AKT-maat ja EU päättivät kokonaisuudessaan 
tarkistaa aiemmat kauppasuhteensa. Aiemmat kauppasuhteet ovat pääasiassa perustuneet 
vastavuorottomaan etuuskohteluun, jonka EU oli myöntänyt AKT-maille. Nyt osapuolet ovat 
sopineet taloudellisten vapaakauppasopimuksien neuvottelemisesta (uudet WTO-kelpoiset 
kauppasopimukset). Tämä tarkoittaa kumppaneiden välisten kaupanesteiden poistamista ja 
yhteistyön edistämistä kaikilla kaupan alueilla. AKT-maiden kanssa neuvotellaan taloudelliset 
yhteistyösopimukset (Economic Partnership Agreement = EPA) ja sitoudutaan alueelliseen 
talouden integrointiprosessiin. Viralliset EPA-neuvottelut alkoivat syyskuussa 2002 ja sopi-
mukset astuvat voimaan viimeistään 1.1.2008. Yksipuoliset kauppaetuudet ovat voimassa 
vuoden 2007 loppuun asti. Samalla on ratkaistava sokeripöytäkirjan kohtalo. 
 
AKT-maat eivät ole kovin innokkaita sitoutumaan alueelliseen talouden integraatioon, joka 
johtaa vapaakauppa-alueen luomiseen. Ne epäilevät kaupan vapauttamisen vaikuttavan ne-
gatiivisesti talouksiinsa. Tutkimukset osoittavat, että EU:n ja AKT-maiden välisen kaupan va-
pauttamisella on negatiivinen vaikutus AKT-maiden bruttokansantuotteeseen. Kielteinen vai-
kutus johtuu pääasiassa AKT-maiden hyödykkeiden hintatason alenemisesta. Aikaisempi 
Lomén sopimus sitä vastoin sai aikaan positiivisia vaikutuksia. Lomén sopimus loi AKT-
maiden tuotteille pääsyn EU:n markkinoille.  
 

                                                 
5 AKT-maiden kanssa sovittiin SPS -sopimuksesta 1. kesäkuuta 1995. SPS -sopimus on AKT/EU sokeripöytäkirjan mukai-
nen hallitustenvälinen sopimus, mutta pöytäkirjasta poiketen, sillä on sovittu kestoaika ja AKT-maat yhdessä toimittavat 
SPS -sopimuksen kattavan sokerimäärän. Nykyinen SPS -sopimus on voimassa kuusi vuotta, yhteen sovitettuna sokerijär-
jestelmän kanssa (loppuu kesäkuussa 2006) ja jalostajien oikeuksiin jalostaa sokeria. SPS -sokerin tuonti on vaihdellut 344 
000 tonnista (vuosina 1995/1996) 217 000 tonniin (2002/2003). 
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3.5. VÄHITEN KEHITTYNEET MAAT  
 
Vuodesta 1971 YK on luokitellut maailman vähiten kehittyneet maat (Least Developed Count-
ries = LDC-maat) niiden kehitysprosessissa olevien rakenteellisten häiriöiden mukaan. LDC-
maita on 49 kappaletta. 
 
"Everything But Arms" (EBA)6 on yksipuolinen kauppamyönnytys, jolla EU pyrkii paranta-
maan LDC-maiden kauppamahdollisuuksia. EU:n aloite lopettaa tullit ja kiintiöt kaikilta LDC-
maiden tuotteilta paitsi aseilta ja ammuksilta astui voimaan maaliskuussa 2001. Kaikki maa-
taloustuotteet on sisällytetty myönnytykseen, mikä on uutta verrattuna alkuperäiseen yleiseen 
tullietuusjärjestelmään (GSP), joka keskittyi vain teollisesti valmistettuihin tuotteisiin. EBA:n 
myötä kaikki maataloustuotteet vapautetaan ad valorem tai erityisistä tulleista sekä tuontikiin-
tiöistä. Sokeri-, riisi- ja banaanimarkkinoiden täysi liberalisointi toteutuu kuitenkin vasta siir-
tymäajan jälkeen. Sokerin tulliton ja kiintiötön markkinoillepääsy toteutuu vasta vuonna 2009 
( Ks. Ruokosokerin tuonti s. 13)  
 
LDC-maiden valkoisen sokerin tuotanto on tällä hetkellä noin 2,4 milj. tonnia, kulutus 3,7 milj. 
tonnia, tuonti 160 000 tonnia ja vienti 600 000 tonnia. Nykyisin 13 LDC-maata7 on oikeutettu 
SPS-tariffikiintiön alaiseen raakasokerin vientiin. EBA-myönnytyksessä mukana olevista 49 
LDC-maasta 39 maata hyötyy myös AKT/EU-kumppanuussopimuksesta (Cotonoun sopi-
mus), jolla AKT-maille on suotu etuoikeutettu markkinoillepääsy EU:ssa. 
 
Arviot EBA-aloitteen vaikutuksista EU:n sokerituonnin kasvuun ovat vaihdelleet suuresti. 
EU:n komission arviot LDC-maiden sokerinvientipotentiaalin kehittymisestä yhteisöalueelle 
ovat vaihdelleet 2,9 milj. tonnista 900 000 tonniin. Syksyllä 2004 komissio esitti, että LDC-
maiden vientipotentiaalista 2,2 milj. tonnia olisi seurausta kotimaisen kulutuksen korvaami-
sesta maailmanmarkkinahintaisella sokerituonnilla, jolloin kotimainen tuotanto voidaan viedä 
tuottavammille EU:n markkinoille (ns. SWAP-kauppa). Tämän lisäksi miljoona tonnia tulisi 
LDC-maiden keskipitkän aikavälin sokerituotantokapasiteetin parannuksista ja uusista inves-
toinneista. Komission aiemmin esittämä 900 000 tonnin arvio perustui LDC-maissa vallitse-
viin infrastruktuurikustannuksista ja poliittisesta epävakaisuudesta johtuviin epäsuotuisiin in-
vestointiolosuhteisiin. Monet LDC-maat ovat myös vailla meriyhteyttä.   
 
LDC- ja AKT-maiden etuuskohtelutuonnissa on todistettava sokerin alkuperä. Joustoa alku-
peräsäännöksiin tarjoaa kuitenkin niin sanottu alkuperäkumulaation mahdollisuus, jonka tar-
koituksena on edistää LDC- ja AKT-maiden alueellista taloudellista integroitumista. Sen mu-
kaan alkuperävaatimus täyttyy, vaikka osa tuotteesta olisi peräisin muualta, mutta sitä olisi 
jalostettu vaadittava määrä alkuperästatuksen saaneessa maassa. Alkuperäkumulaatiosään-
nökset voidaan edelleen jakaa bilateraaliseen, alueelliseen ja täyteen kumulaatioon. Komis-
sion mukaan alkuperäkumulaation vaikutuksia on vielä vaikea arvioida LDC-maiden tuon-
tiennusteissa, mutta esim. Intian sijainti lähellä muutamia LDC-maita on huomioitava seikka 
tässä suhteessa. 
 
 UNCTAD:in (2002) arvioiden mukaan LDC-maiden vienti EU:n markkinoille kasvaisi vain 
50 - 100 000 tonnia (tulokset perustuvat SMART -malliin). Tulos osoittaa, että sisäiset raken-

                                                 
6 EBA-asetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 416/2001 säännökset, annettu 28 helmikuuta 2001) on sisällytetty yleiseen 
tullietuusjärjestelmään (GSP) (Neuvoston Asetus (EY) N:o 2501/2001). EBA-asetus ennakoi, että LDC-maille annettujen 
erityisjärjestelyjen tulisi olla voimassa rajoittamattoman ajan ja että niihin ei tulisi kohdistaa yhteisön ajoittaisia yleisten 
etuusjärjestelyjen uudistuksia. Siksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2501/2001 päättyminen ei kosketa sen EBA-
säännöksiä. 
 
7 Nämä maat ovat allekirjoittaneet EU:n kanssa kehyssopimuksen. 
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teelliset esteet riittävät rajoittamaan LDC-maiden sokerinvientiä huomattavasti myös EU:n 
LDC-maille antaman tulli- ja kiintiövapaan markkinoillepääsyn jälkeen. 
 
Tärkeitä kaupan esteitä ovat myös EU:n vakavia markkinahäiriöitä koskevat suojatoimet. 
EU:n komissio on ilmoittanut, että jos jonakin markkinavuonna LDC-maiden sokerin, riisin tai 
banaanin vienti EU:hun ylittää tai oletettavasti tulee ylittämään edellisen markkinavuoden 
viennin yli 25 prosentilla , EU:n komissio automaattisesti tutkii mahdollisuuksia soveltaa ylei-
sen tullietuusjärjestelmäasetuksen mukaista suojatoimien8 käyttöönottoa. Sen lisäksi EU voi-
si soveltaa vuoden 1994 GATT -sopimuksen (Artikla XIX) mukaista erityissuojalauseketta.  
 
Nykyisen markkinajärjestelmän voimassa ollessa mikä tahansa LDC-maiden 900 000 ja 
2,9 milj. tonnin välillä tapahtuva tuonti EU:hun aiheuttaisi vakavia häiriöitä ja laukaisisi suoja-
toimenpiteet. Yleisen tullietuusjärjestelmäasetuksen mukaiset suojatoimet keskeyttäisivät 
väliaikaisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille. Tällöin voitaisiin ottaa 
käyttöön EU:n normaali rajasuoja sokerille. Lisäksi jos normaali rajasuoja ei olisi riittävä, EU 
voisi ottaa käyttöön vuoden 1994 GATT -sopimuksen mukaisia määrärajoituksia tai lisätulleja 
sokerin tuonnille. Toisaalta EU on sitoutunut markkinoidensa täydelliseen avaamiseen maa-
ilman köyhimmille maille, minkä takia olisi poliittisesti epätodennäköistä, että EU ottaisi käyt-
töön suojatoimia LDC-maita vastaan. On myös otettava huomioon sokeriteollisuuden ja jalos-
tajien paine EU:ta kohtaan.  
 
Etuoikeutettu markkinoillepääsy on hyvin kannattavaa johtuen EU-sokerin korkeasta hinnasta 
ja hyvin suojatuista sokerimarkkinoista. AKT/EU-sokeripöytäkirja edellyttää, että EU hankkii 
sovitun määrän AKT-sokeria EU:n interventiohintaan. LDC-tuonnin kasvu saattaa aiheuttaa 
muutoksia AKT-sokerikauppaan, sillä EU:n jalostamot saattavat siirtyä ostamaan LDC-
maiden raakasokeria AKT-maiden raakasokerin sijaan.  
 
EU:n sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksella on suuri vaikutus LDC-maiden soke-
rivientiin. Huomattava sokerin sisämarkkinahinnan leikkaus johtaisi LDC-maiden EU:hun vie-
dystä sokerista saatavien tulojen merkittävän pienenemiseen. Osa LDC-maista onkin ilmais-
sut halunsa jatkaa kiintiöjärjestelmää päästäkseen hyötymään EU:n korkeasta sisämarkkina-
hinnasta tulevaisuudessakin. 
 
3.6. BALKANIN MAAT  
 
Vuonna 2000 EU antoi itsenäisiä kauppamyönnytyksiä viidelle Balkanin maalle (Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Makedonia, Serbia ja Montenegro). Tämä mahdollisti sen, että 
95 prosenttia näiden maiden viennistä EU:hun on tullitonta. EU on tarjonnut näille maille 
mahdollisuutta integroitua täysin sen rakenteisiin. Maat ovat mahdollisia ehdokkaita uusiksi 
jäsenmaiksi ja niille on tarjottu räätälöityjä vakautus- ja assosiaatiosopimuksia. Nämä sopi-
mukset muuttavat kauppamyönnytykset siirtymäajan jälkeen vastavuoroisiksi, täten vähitellen 
avaten alueen markkinoita EU:n tuotteille.  
 
Balkanin sopimus käsittää kiintiöjärjestelmän viinille ja naudanlihalle, mutta sokerikauppa on 
täysin vapautettu. Balkanin sokerivienti kasvoi tullittoman markkinoillepääsyn myöntämisen 
jälkeen 613 tonnista (vuonna 2000) 228 332 tonniin (vuonna 2002). Huhtikuussa 2003 EU 
komissio päätti OLAF:in neuvosta keskeyttää kolmeksi kuukaudeksi tuonnin, koska Serbiasta 

                                                 
8 Yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alaiset etuuskohtelujärjestelyt voidaan väliaikaisesti poistaa, jos järjestelyjen kattama 
tuonti ylittää huomattavasti kyseisen maan tavanomaisen tuotanto- ja vientikapasiteetin tason (GSP-asetus: Artikla 30:1:b). 
Jos edunsaajamaasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteisöön siten, että yhteisön samankaltaisten tai suoraan kilpailevien 
tuotteiden tuottajille aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa 
käyttöön uudelleen tälle tuotteelle milloin tahansa jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta (GSP-asetus: Artikla 
31). 
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ja Montenegrosta tullitta EU:hun tuotavan sokerin alkuperää ei pystytty tarkastamaan9. So-
pimus edellytti tuotavan sokerin alkuperän olevan balkanilaista. Myös sokerivirta vastakkai-
seen suuntaan kasvoi. EU reagoi tähän helmikuussa 2003 lakkauttaessaan Länsi-Balkaniin 
meneviltä valkoisen sokerin, raakasokerin ja siirapin toimituksilta vientituen. EU:n komissio 
sekä Serbian ja Montenegron toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet valvontajärjes-
telmiä ja tullietuus palautettiin elokuussa 2004. Komissio on antanut ehdotuksen näiden mai-
den tuonnin kiintiöimisestä. 
 
Suojatoimenpiteet ovat poliittisesti hankalia, sillä etuuskauppajärjestelyt muodostavat EU:n 
strategian ytimen, jolla tuetaan alueen tasapainoa Balkanin sodan jälkimainingeissa.  
 
3.7. MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET  
 
Merentakaiset maat ja alueet10 (MMA-maat) ovat maita ja alueita, joilla on erityissuhde jo-
honkin EU:n jäsenmaahan. MMA-maat ovat olleet yhteistyössä EU:n kanssa vuoden 1957 
Rooman sopimuksesta ajoilta; sopimuksessa määritellään näiden maiden asema. MMA-maat 
ovat perustuslaillisesti sidoksissa neljään EU:n jäsenmaahan: Tanskaan, Ranskaan, Alan-
komaihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. AKT-maista poiketen MMA-maat eivät ole 
itsenäisiä valtioita. 
 
MMA-maat nauttivat etuoikeutetusta pääsystä EU:n markkinoille. MMA-maista peräisin olevil-
la ja EU:hun tuoduilla tuotteilla ei yleensä ole tuontitulleja tai määrärajoituksia. Nämä järjeste-
lyt eivät ole vastavuoroisia eli MMA-maihin viedyillä EU:n tuotteilla on MMA-maiden asetta-
mat tuontitullit. Lisäksi MMA-maat hyötyvät AKT-maiden kanssa alkuperäkumulaatiosta. Al-
kuperäkumulaatiomahdollisuuden mukaan MMA-maista tuotu tuote, joka on valmistettu AKT-
maista, toisesta MMA-maista tai Euroopan yhteisöstä peräisin olevista tuotteista, voi hyötyä 
näistä etuuskohtelujärjestelyistä.  
 
Yhteisön markkinat häiriintyivät 1990-luvun lopussa, kun markkinoille tuotiin sokeria ja riisiä, 
jotka oli viljelty pääosin muissa kolmansissa maissa, mutta jalostettu ja viety alkuperätuottei-
na MMA-maista. Tammikuussa 1998 MMA-maista tuodulle sokerille asetettiinkin 3000 tonnin 
vuosittainen tulliton tuontikiintiö. Kiintiön ulkopuolinen tuonti on normaalin rajasuojan mukais-
ta, ellei sokeria jalosteta voimakkaasti joksikin muuksi tuotteeksi, jolloin se ei enää kuulu so-
kerin tullitariffinimikkeen alle. Vuonna 1999 MMA-maat yrittivät kiertää sokerille määrättyjä 
tuontikiintiöitä, mutta EU:n komissio otti käyttöön suojatoimenpiteet estääkseen sokerin ja 
kaakaon sekoituksen tuonnin MMA-maista. Tällä hetkellä EU komissio on kasvattanut tuonti-
kiintiötä 4848 tonniin, mutta se pitää sisällään sekä sokerin että sellaiset sekoitukset, joissa 
on korkea sokeripitoisuus. 
 
Uusi MMA-asetus (Neuvoston päätös 2001/822/EY) toi merkittäviä muutoksia ja kaupan-
käynnissä havaittujen ongelmien seurauksena sokerin alkuperäkumulaatiomahdollisuus pää-
tettiin poistaa vähitellen, eikä kumulaatio ole enää mahdollinen vuodesta 2011 lähtien.  
 
Sekä MMA-maiden että Balkanin tapaukset osoittavat, että EU:n komissio on valmis käyttä-
mään kyseisten maiden kanssa tehdyissä etuussopimuksissa määriteltyjä suojatoimenpiteitä.  
                                                 
9 Komission asetus (EY) N:o 764/2003, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2003, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden 
käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja 
alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 soveltamisen lykkäämisestä Serbia ja Montenegrosta tuotavan 
yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvan sokerin osalta kolmen kuukauden ajaksi. 
10 Merentakaisia maita ja alueita on Yhdistyneellä kuningaskunnalla Anguilla, Brittiläinen Antarktiksen alue, Brittiläinen 
Intian valtameren alue, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret, Falklandinsaa-
ret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha ja Turks- ja Caicossaaret; Ranskalla Mayotte, Ranskan 
eteläiset ja antarktiset alueet, Ranskan Polynesia, Saint-Pierre ja Miquelon, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna; Alankomail-
la Alankomaiden Antillit (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba) ja Aruba; Tanskalla Grönlanti 
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4. EU:N SOKERIPOLITIIKAN TULEVA KEHITYS 
 
4.1. KOMISSION VUONNA 2003 ESITTÄMÄT UUDISTUSVAIHTOEHDOT 
 
EU:n sokerijärjestelmää ei ole juuri uudistettu sen perustamisen jälkeen. Syyskuussa 2003 
komissio antoi neuvostossa ja Euroopan parlamentissa käytävän keskustelun pohjaksi tie-
donannon11, jossa esitettiin kolme uudistusvaihtoehtoa sokerisektorin uudistamiseksi. Komis-
sio teki myös laajemman vaikutusanalyysin sokerisektoriin liittyvien taloudellisten, sosiaalis-
ten ja ympäristötekijöiden osalta12. Näiden julkaisujen pohjalta käydyn keskustelun jälkeen 
komissio esitti heinäkuussa 2004 uuden tiedonannon, joka sisälsi ehdotuksen sokerisektorin 
uudistamisen päälinjauksista. Tiedonannosta keskustellaan neuvoston työryhmissä ja maata-
louden erityiskomiteassa syys-, loka- ja marraskuun aikana. Neuvostossa asia on uudelleen 
marraskuun lopulla. Komissio antanee varsinaisen asetusehdotuksen sokerisektorin uudis-
tuksesta vasta vuoden 2005 alkupuoliskolla. 
 
Komission perustelut uudistukselle  
 
Komission vuoden 2003 tiedonannon mukaan sokerikiintiöiden asettaminen oli aikoinaan po-
liittinen valinta, jolla haluttiin varmistaa tuotannon jakautuminen kaikkialle yhteisöön. Nykyi-
sen sokerijärjestelmän korkean hintatuen ansiosta EU:n vähemmän kilpailukykyisillä alueilla 
toimivat tuottajat, joilla ei ole suhteellista etua sokerijuurikkaan tuotannossa, pystyvät katta-
maan ainakin tuotantokustannukset. Komission mukaan nyt keskustelussa sokerin tuotanto-
kapasiteetin jakamista tuli tarkastella kilpailukykyisemmän ja kestävämmän sokerialan tavoit-
teisiin nähden. 
 
Nykyinen järjestelmä on taannut varman, vakaan ja korkealaatuisen sokerintarjonnan sekä 
vakaat tulot EU:n tuottajille. Myös etuuskohtelusta hyötyvät maat ovat olleet tyytyväisiä hin-
toihin ja vakaisiin tuontimääriin. 
 
Tähän politiikkaan on kohdistunut kuitenkin kasvavaa painetta. Komission mukaan sokerijär-
jestelmää arvostellaan erityisesti siitä, että se kannustaa tuottamaan EU:ssa huomattavia 
määriä sokeria hinnoilla, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. Lisäksi EU on tehnyt sokerin tuontia 
koskevia sitoumuksia, joiden vuoksi EU:n oma ylijäämäinen tuotanto on tarjottava kansainvä-
lisille markkinoille maailmanmarkkinahinnoilla. EU:n sokerijärjestelmää on näihin perustelui-
hin vedoten arvosteltu siitä, että se vääristää vapaata kauppaa ja estää alkutuotannon kas-
vun eräissä kehitysmaissa.  
 
EU:n tuottajille on taattu korkeat hinnat kuluttajien kustannuksella. Sen lisäksi, että EU:n in-
terventiohinta on maailmanmarkkinahintaa huomattavasti korkeampi, EU:n markkinahinta on 
pysynyt interventiohintaa korkeammalla. Komission mukaan jäsenvaltiokohtaisiin tuotanto-
kiintiöihin perustuva yhteinen markkinajärjestely vähentää markkinasuuntautuneisuutta ja 
suosii markkinoiden jakautumista. Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet hintakannustinta vilje-
lyn intensiteettiä lisäävänä tekijänä ja tuoneet esiin myös huolenaiheensa sokeripolitiikan ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden välisen johdonmukaisuuden puuttumisesta. 
 
Komission mukaan EU:n sokeripolitiikan muutosta edellyttäviä tekijöitä ovat ensinnäkin ny-
kyisen sokeripolitiikan ja YMP:n kesäkuun 2003 uudistuksen epäjohdonmukaisuus. Toiseksi 
on otettava huomioon EU:n tekemät yksipuoliset tuontimyönnytykset EBA-aloitteen mukai-
                                                 
11 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen 
YMP:n uudistuksella - tupakka -, oliiviöljy-, puuvilla -  ja sokerialat (KOM(2003) 554 lopullinen, 23.9.2003)  
12 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Kohti Euroopan unionin sokeripolitiikan uudistusta - Tiivistelmä vaikutus-
tenarvioinnista (SEC(2003) 1022, 23.9.2003) 
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sesti vähiten kehittyneille maille sekä Balkanin maille, mikä saattaa johtaa EU:n sokerimark-
kinoiden epätasapainoon jo vuonna 2007. Kolmas tekijä on yhteisön sokeripolitiikkaa vastaan 
esitetty WTO-kanne sekä käynnissä olevat WTO-neuvottelut, joiden tulosten mukaisesti EU:n 
vientijärjestelmää on muutettava ja markkinoillepääsyä helpotettava. Uudistusvaihtoehtoja on 
lisäksi tarkasteltava hiljattain hyväksytty biopolttoaineita koskeva yhteisön politiikka sekä 
AKT-maihin ja muihin kolmansiin maihin kohdistuvat vaikutukset huomioon ottaen. 
 
Komission vuoden 2003 tiedonannossaan esittämät uudistusvaihtoehdot  
 
Komissio esitti vuoden 2003 tiedonannossaan seuraavat kolme vaihtoehtoa EU:n sokerijär-
jestelmälle (ks. myös liite 2).  
 
Vaihtoehto 1: Nykyisen järjestelmän jatkaminen vuoden 2006 jälkeenkin 
 
Nykyinen, kiintiöihin ja interventioon perustuva yhteinen markkinajärjestely säilytettäisiin en-
nallaan. EU:n markkinat pidettäisiin avoimina tuonnille jo tehtyjen tai vastaisuudessa tehtävi-
en kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tämän seurauksena tulleja, sisämarkkinahintoja 
ja tuotantokiintiöitä olisi alennettava. Komission laskelman mukaan EU:n valkosokerin mark-
kinahinta laskisi noin 600 euroon/tonni, koska tullien laskeminen WTO:ssa jatkuu. EBA-tuonti 
kasvaisi ehkä pariin miljoonaan tonniin ja EU:n oma tuotanto laskisi vastaavalla määrällä. 
Tuotannon laskiessa myös sokeritehtaiden määrä vähenisi Euroopassa. Tuetun viennin pie-
nentyessä tuotantomaksujen määrä pienenisi, jo lloin juurikkaan hinta nousisi. Tuotantomah-
dollisuus olisi kuitenkin rajattu. 
 
Komission esittämät edut ja haitat tässä vaihtoehdossa olisivat seuraavat: 
 

 
Edut 

 
Haitat 

• Useimmilla alueilla tuotanto ja 
tuottajatulot säilyisivät, mutta nii-
tä olisi alennettava asteittain. 

• Järjestelmän talousarviomenot 
vähenisivät asteittain. 

• AKT/EBA-maiden nykyiset 
etuusmenettelyt säilyisivät. 

 

• Alan rakenneuudistus ja kilpailukyvyn parantaminen viivästyisivät. 
• EU:hun tuotaisiin etuuskohtelusopimusten mukaisesti rajoittamattomia 

tuontimääriä hinnoilla, jotka eivät olisi kilpailukykyisiä. 
• EU:n tuotannon säilyminen vaarantuisi. 
• Kilpailun vääristyminen ja tuottajien välinen eriarvoisuus säilyisivät. 
• Sokerin yhteinen markkinajärjestely säilyisi monimutkaisena. 
• Ympäristönsuojelu ei etenisi. 
• Ne kehitysmaat, joiden kilpailukyky on heikko, olisivat edelleen EU:n 

markkinoista riippuvaisia, mikä hidastaisi tarvittavaa rakenneuudistusta . 
 

 
Vaihtoehto 2: EU:n sisämarkkinahintojen alentaminen  
 
Tässä vaihtoehdossa sisämarkkinahintaa alennettaisiin ja tuonnin ja tuotannon vakiinnuttua 
tuotantokiintiöt lakkautettaisiin. Sisämarkkinahinnan annettaisiin mukautua tuontihintoihin 
aina tasapainon takaavalle tasolle asti eli noin 450 euroon tonnilta. Tällöin EU:n markkinat 
menettäisivät houkuttavuuttaan vähiten kilpailukykyisten sokerintuottajamaiden kannalta. 
Neuvoston sokerityöryhmässä 18.2.2004 todellisena tasapainon takaavana hintana, jolloin 
tuonti ei enää olisi kiinnostava vaihtoehto, pidettiin 370 euroa/tonni. Hinnanalennuksen vaiku-
tusten lieventämiseksi komissio tarkasteli myös mahdollisuutta ottaa sokerialalla käyttöön 
tilatuki kesäkuun 2003 YMP:n uudistuksen mukaisesti.  
 
Tähän vaihtoehtoon sisältyi paljon elementtejä, joita oli hahmoteltu komission vaikutusana-
lyysin kaksivaiheisessa hinnanalennusskenaariossa. Siinä valkosokerin sisämarkkinahintaa 
alennettaisiin ensin 632 eurosta 600 euroon tonnia kohden, ja sitten edelleen 450 euroon 
tonnia kohden. Tullimaksuja leikattaisiin suhteellisesti yhteisön markkinahintojen kanssa. 
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Kiintiöjärjestelmä säilyisi aluksi, kun taas vientituet lakkautettaisiin. Lopputuloksena vuonna 
2013 ei enää olisi kiintiöitä eikä interventiohintaa ja valkoisen sokerin hinta olisi 40 prosenttia 
nykyistä alhaisempi. Ottaen huomioon uuden valkoisen sokerin markkinahinnan, kilpailuky-
kyiset sokeritehtaat olisivat toimintakykyisiä, jos keskimääräinen sokerijuurikkaan hinta olisi 
noin 25 euroa. Loppuvaiheessa yhteisön 25 jäsenmaata tuottaisivat noin 14 miljoonaa tonnia 
sokeria ja toisivat noin 2,5 miljoonaa tonnia etuustuontikohteluiden alaista sokeria. Vienti olisi 
käytännöllisesti katsoen tyrehtynyt. Ensimmäisessä vaiheessa hinnanlaskusta aiheutuvia 
menetyksiä ei korvattaisi viljelijöille tukena, vaan se tapahtuisi tuotantomaksujen alentumi-
sen, halvan C-juurikaan tuotannon pienenemisen ja kiintiöiden vuokrauksen tai myynnin kaut-
ta. Toisessa vaiheessa otettaisiin käyttöön tuotannon määrästä irrotettu tuki. 
 
Komission esittämät edut ja haitat tässä vaihtoehdossa olisivat seuraavat: 
 

 
Edut 

 
Haitat 

• Alan rakenneuudistus ja kilpailukyvyn parantaminen helpottuisivat. 
• EU:n markkinoiden tarjonta ja kysyntä tasapainottuisivat, tuotannon 

ylijäämä ja maailmanmarkkinoiden vääristyminen vähenisivät. 
• Kilpailun vääristyminen ja tuottajien välinen eriarvoisuus vähenisivät. 
• Sokerin kuluttajahinnat alenisivat. 
• Makeutusaineiden markkinat monipuolistuisivat. 
• Järjestelmän talousarviomenot vähenisivät. 
• Kilpailukykyiset LDC/AKT-tuottajat säilyttäisivät etuuskohteluun pe-

rustuvan markkinoillepääsyn. 
 

• Sokeria koskevasta pöytäkirjasta 
hyötyvien AKT-maiden tulot laski-
sivat, ja vähiten kilpailukykyiset 
maat saattaisivat lopettaa viennin 
kokonaan. 

• Rakenneuudistus - ja / tai tuotan-
non uudelleen-
suuntaamistoimenpiteet saattaisi-
vat olla tarpeen. 

 
 
Vaihtoehto 3: Markkinoiden täydellinen vapauttaminen  
 
Tässä vaihtoehdossa EU:n hintatuki ja tuotantokiintiöt lakkautettaisiin, tuontitullit ja tuonnin 
määrälliset rajoitukset poistettaisiin kokonaan. Kuten hinnanalennusvaihtoehdossa, myös 
tässä tarkasteltiin tulotuen käyttöönottomahdollisuutta sekä vapauttamisen vaikutuksia maa-
ilmankauppaan ja unioniin suuntautuvaa vientiä harjoittavien maiden sokerista saamiin tuloi-
hin. Komission esittämät edut ja haitat tässä vaihtoehdossa olisivat seuraavat: 
 

 
Edut 

 
Haitat 

• Alan kilpailukyky paranisi keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälil lä. 

• Maailmanmarkkinoiden vääristyminen 
vähenisi. 

• Vientituet poistettaisiin. 
• Järjestelmän talousarviomenot rajoittuis i-

vat korvauksesta aiheutuviin menoihin. 
• Sokerin yhteinen markkinajärjestely yksin-

kertaistuisi. 
• Lisää markkinamahdollisuuksia edulliselle/ 

kilpailukykyiselle tuotannolle 

• Hintojen vakautta ei enää taattaisi. 
• Suuri osa EU:n sokeriteollisuudesta katoaisi. 
• Tuottajan tulot vähenisivät tietyissä maaseutuyhteisöissä huomat-

tavin seurauksin. 
• Sokeria koskevasta pöytäkirjasta hyötyvien AKT-maiden tulot laski-

sivat ja suurin osa todennäköisesti menettäisi kilpailukykynsä. 
• Rakenneuudistus - ja/tai tuotannon uudelleen-

suuntaamistoimenpiteet saattaisivat olla tarpeen, myös asianomais-
ten AKT-maiden osalta. 

• Makeutusaineiden tuotanto ei enää olisi kilpailukykyistä ja häviäisi. 
• Sokerin puhdistamoiden kannattavuus vaarantuisi. 
• Viljelykierto saattaisi vähentyä . 
 

 
Vaikutusanalyysissä komissio käsitteli näiden lisäksi neljännen vaihtoehdon, jossa LDC-
maille määriteltäisiin vapaan tuontioikeuden sijaan kiinteät tuontikiintiöt, jolloin paine yhteisön 
hintojen alentamiseen olisi pienempi ja ko. maat voisivat hyötyä yhteisön korkeasta hinta-
tasosta. Vuoden 2003 tiedonannossa tämä vaihtoehto oli jätetty pois.  
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4.2. KOMISSION TIEDONANTO UUDISTUKSEN PÄÄLINJOISTA HEINÄKUUSSA 2004 
JA SEN ANALYSOINTIA SUOMEN NÄKÖKULMASTA 
 
Heinäkuussa 2004 komissio esitteli tiedonannon sokerisektorin uudistuksen päälinjauksista. 
Komissio päätyi ehdottamaan vaihtoehtoa, joka koostuisi huomattavasta sokerin sisämarkki-
nahinnan alentamisesta, interventiovarastoinnin lakkauttamisesta, kiintiöiden pienentämises-
tä, sokerijuurikkaan viljelijöille maksettavasta tulotuesta ja mahdollisuudesta siirtää tuotanto-
kiintiöitä jäsenmaasta toiseen. Varsinaisen asetusehdotuksen odotetaan valmistuvan vuoden 
2005 alkupuoliskolla. Komission mukaan uuden sokerin markkinajärjestelmän tulisi astua 
voimaan jo markkinointivuoden 2005/2006 alusta lukien. 
 
Koska tässä vaiheessa ei vielä voida ottaa huomioon kaikkia lähitulevaisuuden sokerialaan 
mahdollisesti vaikuttavia kehityssuuntauksia, kuten C-sokerin WTO-paneelin ja WTO:n Do-
han neuvottelukierroksen seuraamuksia, etanolin tuotannon tulevaisuutta tai maailmanmark-
kinoiden hintakehityssuuntauksia, komissio ehdottaa, että uudistuksen hinta- ja kiintiötasoja 
tarkasteltaisiin uudelleen vuonna 2008. 

Uudistuksen perusteluissa komissio toi esille sen, että jos korkeat EU:n hinnat säilytetään 
ennallaan, lisääntyy sokerin tuonti tulevaisuudessa dramaattisesti oman tuotannon kustan-
nuksella. Edelleen komission näkemys oli se, että nykyistä järjestelmää soveltamalla kiintiön 
alainen sokerintuotanto vähenisi suhteellisesti enemmän EU:n kilpailukykyisimmillä sokerin-
tuotantoalueilla, joilla B-sokerin tuotanto on suhteellisesti korkeampi kuin kilpailukyvyltään 
heikommilla tuotantoalueilla. Komission mielestä tällainen tilanne johtaisi vähitellen EU:n so-
kerialan näivettymiseen ja saattaisi sen entistä suurempaan ristiriitaan YMP:n uudistuksen 
vallitsevan linjan kanssa muiden uudistettujen alojen kilpailukyvyn parantuessa ja markki-
nasuuntautuneisuuden lisääntyessä. Komissio esittääkin lähtökohtaisesti mallia, jolla tavoitel-
laan tuotannon siirtymistä EU:n kilpailukykyisemmille alueille. Komission mukaan kilpailuky-
kyistä tuotantoa ei voida säilyttää yhteisön heikkotuottoisemmilla alueilla. 

 

Komission esitys poikkeaa muiden sektorien reformiesityksistä ja reformista vuodelta 2003 siinä, 
että aiemmin on lähdetty periaatteesta, jonka mukaan tuotannon tulee voida jatkua kaikilla yhtei-
sön alueilla. Tarpeen sitä edellyttäessä on tehty erityistoimenpiteitä tuotannon jatkuvuuden tur-
vaamiseksi. CAP-reformiin vuodelta 2003 liitettiin tuotantosidonnaisia tukia tästä syystä. Edelleen 
annettiin mahdollisuus rakenneohjelmiin liittyen myöntää kansallisesta varannosta tukioikeuksia. 
Aiemmat uudistukset on tehty myös tavalla, joka on mahdollistanut kaikkien jäsenmaiden mu-
kanaolon ja hyväksynnän.  

Suomen lähtökohtana on, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa on kunnioitettava 
Luxemburgin vuoden 1997 Eurooppa-neuvoston hyväksymää ja Berliinin (1999) sekä Brysselin 
vuoden 2002 Eurooppa-neuvoston vahvistamaa periaatetta, jonka mukaan maataloustuotan-
non on voitava jatkua kaikilla yhteisön alueilla, mukaan luettuna alueet, joilla on erityisiä on-
gelmia. Lisäksi Brysselin vuoden 2002 Eurooppa-neuvosto edellytti, että yhteisön epäsuotuisilla 
alueilla toimivien tuottajien tarpeet reformien yhteydessä turvataan. 
 
Suomi katsoo, että sokeripolitiikan uudistus on tehtävä tasapainoisella tavalla ottaen huomioon 
kaikkien jäsenmaiden näkökohdat.  
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Hinnat 
 
Komissio ehdottaa interventiomekanismien ja -hinnan lakkauttamista, ja näiden korvaamista 
uudella sokerin viitehinnalla, joka määriteltäisiin kolmanneksen alemmaksi kuin mikä nykyi-
nen interventiohinta on. Viitehintaa alennettaisiin kahdessa vaiheessa kolmen vuoden siirty-
mäjakson aikana. Se olisi perusta tuottajille sokerijuurikkaasta maksettavan vähittäishinnan, 
yksityisten varastointitoimien kynnyshinnan, rajasuojan ja etuuskohtelutuonnin takuuhinnan 
määrittelemiselle. Komissio aikoo myöhemmin tehdä ehdotuksen erityisestä hintojenseuran-
tajärjestelmästä, joka otettaisiin käyttöön markkinointivuodesta 2005/06 alkaen ja jota käytet-
täisiin arvioitaessa yksityisen varastoinnin tarvetta. 
 
Ehdotetut muutokset EU:n hallinnollisissa hinnoissa olisivat seuraavanlaiset: 
 
Taulukko 8. Komission tiedonannossa (heinäkuu 2004) esitetyt muutokset hallinnollisiin hin-
toihin 

 Viitekausi 2005/06 2006/07 2007/08 
Sokerin hallinnollinen 
hinta (euroa/tonni) 

632 506 506 421 

Kumulatiivinen vähennys 0 % -20 % -20 % -33 % 
Sokerijuurikkaan vähim-
mäishinta (euroa/tonni) 

43.6 32.8 32.8 27.4 

Kumulatiivinen vähennys 0 % -25 % -25 % - 37 % 
 
Komission mukaan sokerin hinnanalennus vastaa sokerijuurikkaan 37 prosentin hinnanalen-
nusta, koska EU:n sokeritehtaiden perimä sokerin markkinahinta on keskimäärin 655 eu-
roa/tonni, mikä on suurempi kuin nykyinen interventiohinta eli 632 euroa/tonni. 
 
Dohan WTO-neuvottelukierroksen tullinalennuskaavoista ja määristä ei ole vielä tarkemmin sovittu. 
Komission ehdottama kolmanneksen hinnanalennus sokerin hallinnollisessa hinnassa vaikuttaa kui-
tenkin suurelta, jos vertailukohtana käytetään esim. Uruguayn kierroksella sovittua 36 prosentin kes-
kimääräistä tullienalennusvaatimusta. Lisäksi olisi huomioitava mahdollisuus määritellä sokeri niin 
sanotuksi herkäksi tuotteeksi, jolloin tullin alennus jäisi pienemmäksi, sekä mahdollinen erityissuoja-
lausekkeen käytön jatkaminen. MTT Taloustutkimuksessa Dohan kierroksesta aiheutuva sokerin hin-
nanlaskutarve on haarukoitu 0 ja 22 prosentin välille (ks. kappale 3.2.2 Dohan neuvottelukierros sivul-
la 21). 
 
WTO:n Dohan neuvottelukierros on kesken ja seuraava ministeritason kokous pidetään vuoden 2005 
joulukuussa. Komission ehdottama uudistuksen toteuttaminen jo markkinointivuoden 2005/2006 alus-
ta lukien on tähän nähden liian aikainen. 
 
Todellinen hinnanalennus olisi suurempi niissä jäsenmaissa, joissa A-kiintiön osuus kokonaiskiintiöstä 
ja kokonaistuotannosta on suuri. Komission laskujen mukaan A- ja B-juurikkaiden painotettu keskihin-
ta tuotantomaksujen jälkeen on viitevuosina 1999/2000 - 2001/2002 vaihdellut EU-15 jäsenmaissa 
42,68 - 45,96 euroa/tonni. Jos C-sokerin tuotantomäärät otettaisiin huomioon laskelmissa, olisivat 
sokerijuurikkaan keskimääräiset hintaerot jäsenmaiden välillä vieläkin suuremmat. 
 
Suomessa komission ehdottama juurikkaan hinnanalennus merkitsee käytännössä lähes 40 prosentin 
hinnanalennusta. Sokerijuurikkaan tilityshinta mm. kuljetus- ja aumauskorvaus ja sokeripitoisuuslisä 
mukaan luettuina on ollut noin 58 euroa tonnilta ja uudistuksen jälkeen sen arvioidaan olevan noin 35 
euroa tonnilta. Tällä hinnalla pystyisi enää vain noin kymmenen prosenttia suomalaisista sokerijuurik-
kaan viljelijöistä kattamaan muuttuvat kustannuksensa. 
 
Komissio on aikaisempinakin vuosina ehdottanut sokerin hintaseurantajärjestelmän käyttöönottoa, 
mutta käytännön toteutusta hankaloittaa se, että useissa maissa sokerintuotantoa harjoittaa vain yksi 
yritys. 
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Komissio on perustellut sokerin markkinajärjestelmän uudistustarvetta järjestelmää kohtaan yleisesti 
esitetyllä kritiikillä. Kuitenkin esimerkiksi kansalaisjärjestöjen arvostelu on suuntautunut yksinomaan 
EU-tuotantoon ja esimerkiksi EU:n ulkopuolisten tuottajamaiden tuotannon ympäristönäkökohtiin ei 
ole kiinnitetty ollenkaan huomiota.  
 
 
Muutokset kiintiöjärjestelyissä 
 
Markkinointivuodesta 2005/06 lähtien tuotantokiintiöt on tarkoitus sopeuttaa vastamaan EU-
maiden kulutusta. Komissio ehdottaa, että nykyisestä 17,4 milj. tonnin tuotantokiintiöstä teh-
dään vaiheittain markkinointivuoteen 2008/2009 mennessä yhteensä 2,8 milj. tonnin vähen-
nys. Aluksi tuotantokiintiöitä vähennettäisiin 1,3 miljoonalla tonnilla ja sen jälkeen tehtäisiin 
kolme 0,3 miljoonan tonnin suuruista vähennystä. A- ja B-kiintiöt yhdistettäisiin yhdeksi kiinti-
öksi, mutta C-sokeria koskevat säännökset pysyisivät muuttumattomina.  
 
Taulukko 9. Komission tiedonannossa (heinäkuu 2004) esitetyt muutokset kiintiöjärjestel-
mään, milj. tonnia 
 

Määrä, milj. 
tonnia 

Perusvuosi  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Kulutus 16,3 16,1 16,1 16,1 16,1 
Kiintiö 17,4 16,1 15,6 15,1 14,6 
EU:n tuotanto 
kiintiössä 

17,3 16,0 15,5 15,0 14,5 

 
Isoglukoosikiintiötä nostettaisiin asteittain ja suhteellisesti 100 000 tonnia/vuosi kolmen vuo-
den ajan, jotta sektori voisi hyötyä tuotannon mittakaavaeduista hinnanalennusten jälkeen. 
EU.n kokonaiskiintiö nousisi 507 000 tonnista 800 000 tonniin. 
 
Komission ehdotuksessa EU:n tuotantokiintiöt alittaisivat kulutuksen 1,5 miljoonalla tonnilla 
vuonna 2008/2009. Etuuskohtelutuonnin komissio arvioi pienenevän nykyisestä 1,9 miljoo-
nasta tonnista 1,5 miljoonaan tonniin, mikä kattaisi kiintiöiden ja kulutuksen välisen eron. 
Tuotantomaksujärjestelmä loppuu vähitellen kokonaan, kun sokerin vientituet vähenevät. 
 
EU:n sokerikiintiöiden kokoon tulee vaikuttamaan ratkaisevasti WTO-paneelin C-sokerin vientiä ja etuuskohtelu-
tuontia vastaavan sokerimäärän vientitukia koskeva päätös. Jos päätös on EU:lle tappiollinen mahdollisen vali-
tuskierroksen jälkeenkin, on EU:n leikattava tuotantokiintiöitään vastaamaan paremmin omaa kulutusta ja 
etuuskohtelutuontia. Komissio ei huomioi tiedonannossaan WTO-kiistaa. 
 
Nykyisin WTO-vientitukirajoitteiden takia asetetut kiintiöiden vähennyskertoimet ovat suurempia B-
kiintiöissä. Komission kiintiöiden yhdistämistä koskevan ehdotuksen takana on EU:n sokerinviljelyn 
kannalta suotuisimpien alueiden markkina-aseman parantaminen. A- ja B-kiintiöiden yhdistäminen 
suosii Saksaa, Ranskaa, Tanskaa, Alankomaita, Itävaltaa, Belgiaa ja Italiaa, eli maita, joiden B-kiintiö 
on suuri; Suomelle kiintiöiden yhdistäminen on epäedullista.  
 
A-kiintiöiden yhteenlaskettu määrä vastaa suurin piirtein EU:n tämänhetkistä sokerin kulutusta. Alun 
perin B-kiintiöiden tarkoituksena oli antaa yrityksille mahdollisuus tasata vuosittaisia satovaihteluitaan. 
B-kiintiön voi teoriassa sanoa olevan se määrä, jonka yritykset voivat viedä yhteisöstä vientituella, 
minkä perusteella olisi ollut perusteltua kohdistaa kiintiöleikkaukset B-kiintiöihin. Jäsenmaiden nykyis-
ten yhteensä 2,7 miljoonan tonnin B-kiintiöiden poistaminen riittäisi tarvittaviin kiintiöleikkauksiin. On-
gelmana olisi kuitenkin B-kiintiön osuuden vaihtelu jäsenmaasta toiseen (23 prosenttia Saksan, 
Ranskan ja Tanskan kokonaiskiintiöistä ja Liettualla ei ole B-kiintiötä ollenkaan). 
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Nykyinen tuotantomaksujärjestelmä on suosinut ylituotantomaita ja ollut epäedullinen alituotantomail-
le. Suomi ei ole sokerin nettoviejä, mutta siltä on kerätty EU:n sokerivientitukien kattamiseksi tuotan-
tomaksuja vuosina 1995/1996- 2002/2003 yhteensä 35,5 miljoonaa euroa. Suomen nettotuoja-asema 
perustelee edelleen B-kiintiön leikkauksen ensisijaisuutta. 
 
EU:iin lähitulevaisuudessa tuotavan sokerin määrää on vaikea arvioida. Komission ehdotuksen mu-
kaan tuonti kasvaa 0,5 miljoonaa tonnia erityisesti EBA-aloitteen mukaisen sokerituonnin kasvun ta-
kia. Komission arviot EBA-tuonnin suuruudesta vuonna 2008/2009 ovat vaihdelleet status quo -
tilanteen 2,5 - 2,9 miljoonasta tonnista reformivaihtoehdon 0,7 miljoonaan tonniin. Komissio on myös 
maininnut, että AKT-tuontijärjestelyissä jouduttaneen tekemään muutoksia EBA-järjestelyjen myötä. 
AKT-maat ovat olleet huolissaan etuuskohtelunsa arvon suhteellisesta vähentymisestä. 
 
Isoglukoosin käyttöpotentiaali on sen alhaisten tuotantokustannusten takia EU:n makeuttajamarkki-
noilla arvioitu jopa kuudeksi miljoonaksi tonniksi. Komission voi katsoa haluavan tukea juurikassoke-
rin viljelyä, koska sen ehdottama kiintiökorotus on käyttöpotentiaalin nähden pieni. Juurikassokerituo-
tanto ei ole ilman tukea ja kiintiöitä isoglukoosin tuotantoon verrattuna kannattavaa edes EU:n suotui-
simmilla viljelyalueilla. 
 
Markkinoiden tasapainottamisen välineet 
 
Ehdotuksen mukaan luokituksen alentamismekanismi, eli mahdollisuus siirtää osa kiintiöso-
kerista C-sokeriksi, poistettaisiin. Toisaalta komissio ehdottaa yksityisen varastointijärjestel-
män ja keskitetyn siirtojärjestelmän käyttöönottoa.  
 
Keskitetyssä siirtojärjestelmässä komissio korjaisi markkinoiden epätasapainoa siirtämällä 
ylijäämäsokerin seuraavalle markkinointivuodelle, siten että kyseiset määrät luettaisiin soke-
rintuottajan kiintiöön ja vähennettäisiin suhteellisesti kaikista kiintiöistä. 
 
Komissio ehdottaa yksityisen varastointijärjestelmän käyttöönottoa sokerisektorilla, ja siihen 
turvauduttaisiin silloin, kun markkinahinta laskee alle kynnyshinnan.  
 
Nykyisin WTO-vientitukirajoitteiden takia asetetut kiintiöiden vähennyskertoimet ovat suurempia B-
kiintiöissä kuin A-kiintiöissä. Tämä järjestely johtaa komission mielestä siihen, että EU:n sokerijuurik-
kaan viljelyn kannalta suotuisimpien alueiden tuotantokiintiöitä leikataan liikaa, mikä puolestaan on 
ristiriidassa CAP-reformin yleisen suuntauksen kanssa. Nykyjärjestelmä on ollut melko edullinen 
Suomelle. 
 
Nykyinen ns. carry over -siirtojärjestelmä, jossa yritys voi siirtää kiintiöiden yli tuotettua B- tai C-
sokeria osaksi seuraavan vuoden A-kiintiötä, on toiminut hyvin Suomessa. Suomessa järjestelmää on 
käytetty sen alkuperäiseen tarkoitukseen eli satovaihteluiden tasaamiseen. Tähän tarkoitukseen sitä 
tulisi jatkossakin käyttää. 
 
Komission ehdottama keskitetty siirtojärjestelmä tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että päätös siirron te-
kemisestä siirtyy komissiolle ja sitä, että muissa jäsenmaissa ylituotetun sokerin siirto seuraavalle 
markkinointivuodelle vähentäisi tasaisesti kaikkien jäsenmaiden kiintiöitä.  
 
Viime vuosien maatalouspolitiikan uudistuksissa on pyritty luopumaan julkisesta interventiovarastoin-
nista. Näin tehtiin mm. riisin ja naudanlihan markkinajärjestelmissä; viljoista ohran ja vehnän interven-
tiojärjestelmä on säilytetty. Sokerisektorilla interventiotoimiin on jouduttu turvautumaan kolme kertaa, 
viimeksi 1980-luvulla, ja kullakin kerralla interventiotoimia on sovellettu vain yhdessä jäsenmaassa. 
Yksityisen varastoinnin käynnistävä kynnyshinta olisi EU:n sokerin viitehintaa alhaisemmalla tasolla ja 
komissio tekisi päätöksen tarjouskilpailun avaamisesta. 
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Kemian- ja lääketeollisuutta koskevat erityistoimenpiteet 
 
Komissio esittää, että jatkettaisiin nykyistä järjestelmää, missä alkoholin, rommin, bio-
etanolin ja hiivan tuotantoon käytettyä sokeria ei lueta kiintiötuotantoon. Lisäksi järjestel-
mä ulotettaisiin koskemaan sokeria, joka käytetään kemian- ja lääketeollisuudessa run-
saasti sokeria sisältävien tuotteiden valmistamiseen. Vastapainoksi nykyinen kemian teol-
lisuuden tuotantotuki lopetettaisiin.  
 
Komission esitys mahdollistaisi sen, että jatkossa voitaisiin tuottaa ja käyttää yhteisön sisällä huomat-
tava määrä kiintiöiden ulkopuolella tuotettua sokeria. Kemian teollisuuden käyttäjätukea on maksettu 
noin 400 000 - 600 000 tonnille sokeria vuosittain. Esimerkiksi Ranskassa polttoaine-etanolin tuotta-
miseksi viljellään juurikasta noin 20 000 hehtaarin alalla. Määrä vastaa noin 230 000 tonnia sokeria.  
 
Biopolttoaineiden käytön lisääminen EU:ssa voi tuoda lisää mahdollisuuksia juurikkaalle alhaisten 
tuotantokustannusten alueilla, varsinkin, jos sille maksetaan tilatukea tai sitä tuetaan muuten.  

 
Rakenneuudistus: kiintiöiden siirrettävyys ja tuotantosuunnan muuttamisohjelma 
 
Komissio ehdottaa mahdollisuutta siirtää sokerikiintiöitä jäsenvaltiosta toiseen, koska hinnan-
alennuksen jälkeen alhaisen kilpailukyvyn alueilla toimivat tehtaat tulisivat tuottamaan pitkällä 
aikavälillä tappiota. Kiintiön myyjä vastaisi edelleen henkilöstön uudelleenjärjestelystä ja siitä, 
että tehdasalue täyttää ympäristövaatimukset. Tiedonanto ei anna tarkempaa tietoa siitä, mi-
ten järjestelmä toimisi käytännössä. Kiintiöt on jaettu jäsenmaittain eikä niihin ole kenelläkään 
subjektiivista oikeutta. 
 
Taloudellisesti kannattamattomille tehtaille, joiden kiintiö ei siirry toiselle toimijalle, luotaisiin 
erityinen viisivuotinen jäsenvaltiotasolla toteutettava turvaverkkojärjestely. Yhteisö osallistuisi 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat tehdasalueen palauttamisesta ympäristön kannalta hyvään 
kuntoon ja henkilöstön uudelleenjärjestelystä. Laskelmissa jalostettavan sokerin yksikköar-
vona pidettäisiin 250 euroa/tonni ja yhteisön rahoitusosuus tästä olisi 50 prosenttia (75 pro-
senttia tavoite 1 -alueilla). Turvaverkkojärjestelyyn osallistuvan tehtaan kiintiö peruttaisiin. 
 
Nykyisessä neuvoston asetuksessa on määritetty jäsenmaittain sokerin A- ja B-tuotantokiintiöt. Jä-
senmaat myöntävät kiintiöt alueellaan sijaitseville sokerintuotantoyrityksille. Sokeriyritys ja sokerijuu-
rikkaan viljelijöiden järjestö tekevät toimialasopimuksen, joka määrittää juurikkaan toimitusehdot. Yri-
tys solmii kunkin viljelijän kanssa viljelysopimuksen, joka noudattaa toimialasopimuksen ehtoja. Kiinti-
öiden siirrot on rajattu nykyisin jäsenvaltioiden sisäisiksi.  
 
Kiintiöiden siirtomahdollisuus voisi johtaa sokerijuurikkaan tuotannon siirtymiseen alhaisen kilpailuky-
vyn alueilta EU:n suotuisimmille tuotantoalueille. Kiintiöiden keskittyminen vain muutamiin jäsenmai-
hin keskittäisi EU:n sokerintuotantoa liiaksi ja heikentäisi kilpailua sisämarkkinoilla.  
 
Kiintiöt ovat jäsenmaakohtaisia. Valtio jakaa objektiivisin kriteerein kiintiöt tehtaille, jotka toimialaso-
pimuksen puitteissa tekevät viljelysopimuksia viljelijöiden kanssa. Komission esityksestä kiintiösiirros-
ta jäsenmaasta toiseen ei käy ilmi, kuka voisi olla aloitteellinen kiintiösiirron osalta ja keille hyödyn 
kiintiösiirrosta pitäisi tulla. Näistä syistä ajatukseen kiintiösiirrosta jäsenmaasta toiseen ei voi suhtau-
tua muuten kuin torjuvasti. Mikäli tällaista mahdollisuutta edes ajatellaan, tulee sen tapahtua kaikkien 
osapuolien yhteisellä päätöksellä. 
 
Sokerijuurikkaantuottajille maksettava suora tulotuki 
 
Reformista viljelijöille aiheutuvien tulonmenetysten korvaamiseksi komissio ehdottaa, että 
osa sektorin menoista siirrettäisiin tilatukijärjestelmän rahoittamiseen. Rahoituskirjekuorilla, 
joissa on huomioitu muutokset sokerijuurikkaiden vähimmäishinnoissa ja kunkin jäsenva ltion 
A- ja B-tuotantokiintiömäärät, pystyttäisiin korvaamaan komission laskelmien mukaan 60 pro-
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senttia viljelijöiden tulonmenetyksistä. Vuotuinen tuki otettaisiin käyttöön kahdessa vaihees-
sa. Suomelle myönnettävä rahoituskirjekuori tuen maksamiseksi olisi markkinointivuosina 
2005/06 ja 2006/07 kahdeksan miljoonaa euroa ja markkinavuodesta 2007/08 lähtien 12 mil-
joonaa euroa.  
 
Tuki maksettaisiin vain viljelijöille, joilla on ollut kiintiötuotantoa historiallisina viitevuosina 
2000-2002. Jäsenvaltiot voisivat siirtää sokerisektorin suorat tuet tilatukijärjestelmään joko 
kiintiön puitteissa tapahtuneen viljelyalan tai sokerijuurikkaiden kokonaisviljelyalan perusteel-
la. Jos on päädytty alueellisen tilatukimallin käyttöönottoon, jäsenvaltio voisi päättää tuen 
kohdistamisesta tilakohtaisiin tukiin ja alueellisiin tai kansallisiin keskiarvoihin. EU:n syrjäi-
simmillä (merentakaisilla) alueilla suora tuki voitaisiin jättää tilatukijärjestelmän ulkopuole lle 
kuten myös muiden sektorien uudistuksissa. 
 
Rahoituskirjekuoren komissio on laskenut ns. todellisen juurikkaan hallinnollisen hinnanlaskun perus-
teella. A- ja B-juurikkaan vähimmäishinnoista on vähennetty tuotantomaksut ja näiden "nettohintojen " 
ja vuoden 2001 A- ja B-kiintiöiden määrillä on laskettu juurikkaan painotettu keskiarvo jokaisessa jä-
senmaassa. Tämän jälkeen painotettua keskiarvoa on verrattu uusiin ehdotettuihin juurikkaan hallin-
nollisiin hintoihin ja erotus on kerrottu vuoden 2001 A- ja B-kiintiön yhteenlasketulla juurikastonnimää-
rällä ja 60 prosentilla (komission ehdottama tulonmenetysten korvaustaso, (ks. liite 4). 
 
Suomen viitevuosien todellinen juurikkaan nettohinta on 45,10 euroa/tonni ja Suomen rahoituskirje-
kuoret on laskettu seuraavasti: 
 
- markkinavuodet 2005/2006 ja 2006/2007  
 
60 % * (45,10 euroa/tonni - 32,8 euroa/tonni) * 1 123 076,9 tonnia = 8,29 milj. euroa ?  8 miljoonaa 
euroa 
 
- markkinavuodesta 2007/2008 lähtien 
 
60 % * (45,10 euroa/tonni- 27,4 euroa/tonni) * 1 123 076,9 tonnia = 11,93 milj. euroa ?  12 miljoonaa 
euroa 
 
Suomen kokonaisviljelyalan hehtaaria kohti laskettu tuki olisi 256 ja 384 euroa. Korkeammasta sato-
tasosta ja näin ollen suhteellisesti pienemmästä sokerijuurikkaan kokonaisviljelyalasta johtuen Ruot-
sissa tuet olisivat 394 ja 563 euroa/ha ja Portugalissa 533 ja 800 euroa/ha, vaikka näissä maissa B-
kiintiön osuus kokonaiskiintiöstä on sama kuin Suomessa.  
 
Komissio on tulojen menetystä laskiessaan jättänyt kokonaan huomioimatta mm. Suomessa makset-
tavan alueellistamislisän. Se on ollut Suomessa noin 1,9 euroa/tonni eli Suomen rahoituskirjekuoresta 
puuttuu noin 1,3 miljoonaa euroa (60 % * 1 123 076,9 tonnia* 1,9 euroa/tonni). 
 
Suomi on lähtenyt uudistuksessa siitä, että tulonmenetykset tulee kompensoida viljelijöille tavalla, 
joka johtaa ainakin epäsuotuisilla alueilla täysimääräiseen kompensaatioon. Lisäksi osan tuesta tulisi 
olla tuotantoon sidottua tuotantomotivaation säilyttämiseksi. Vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitii-
kan uudistuksessa komissio ehdotti alun perin varsin täydellistä tuen irrottamista tuotannosta. Neu-
voston lopullisessa ratkaisussa jätettiin jäsenmaille mahdollisuus eräiden tukimuotojen, kuten pelto-
kasvituen ja eräiden eläinpalkkioiden sekä tärkkelysperunan tuen, sitomisesta osittain tuotantoon. 
Tätä perusteltiin maataloustuotannon säilyttämisellä. 
 
 
Kansainväliset sitoumukset 
 
Komission ehdotuksessa EU:n nykyiset tuontisitoumukset AKT-maista ja Intiasta säilyisivät 
ennallaan, mutta raakasokerista maksettava takuuhinta alenisi EU:n uuden sokerin viitehin-
nan mukaisesti 329 euroon/tonni. Samaa takuuhintaa sovellettaisiin myös EBA-aloitteen mu-
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kaiseen kiintiötuontiin. Sokerinpuhdistajille maksettu puhdistamotuki lakkautettaisiin. Länsi-
Balkanin tuonnille määriteltäisiin tariffikiintiö, jonka avulla pyrittäisiin säilyttämään kyseisten 
maiden nykyisen EU:hun suuntautuvan viennin taso ja turvaamaan niiden tuotannon ja kulu-
tuksen välinen taloudellisesti kestävä tasapaino. Tästä komissio on tehnyt esityksen 
26.10.2004. 
 
Etuuskohtelualkuperäsääntöjen väärinkäytön estämiseksi teki komissio 20.10.2004 ehdotuk-
sen GSP-järjestelmän täytäntöönpanosta.  
 
Komissio toteaa, että sokerireformin seurauksena AKT-maiden ja Intian sokerialalla on tehtä-
vä mukautustoimenpiteitä uuteen markkinatilanteeseen sopeutumiseksi. Komissio aikoo 
käynnistää kyseeseen tulevien maiden kanssa keskustelut kauppaan ja kehitystyöhön liitty-
vistä toimenpiteistä ja toimintasuunnitelma on tarkoitus laatia vuoden 2004 loppuun mennes-
sä. Komission mukaan toimenpiteiden tulisi keskittyä sokerialan kilpailukyvyn parantamiseen, 
jos se on taloudellisesti kannattavaa, ja monipuolistumisen tukemiseen silloin, kun kilpailuky-
vyn lisääminen sokerialalla ei ole kestävä tavoite. 
 
Komissio ehdottaa myös, että puhdistamojen enimmäistuontitarpeen määrittelymekanismi 
(Maximum Supply Needs) lakkautetaan. Sokerin tuontimäärien ja maakohtaisen alkuperän 
seurantaa kuitenkin jatkettaisiin. 
 
Etuuskohtelutuonnin takuuhinnan laskiessa nykytasosta harvat AKT- ja EBA-maat pystyisivät tuo-
maan sokeria EU:hun. Yksi tärkeimmistä perusteista komission ehdottamaan sokerin hallinnollisen 
hinnan laskuun on ollut juuri potentiaalisen EBA-tuonnin määrän vähentäminen. EBA-tuonnissa vain 
tuontikiintiöiden sisällä tuoduista määristä maksetaan EU-hinta. Kiintiöt ovat voimassa vuoteen 
2008/2009, jonka jälkeen tuonti on vapaata.  
 
EBA-myönnytys on EU:n GSP-järjestelmän laajennus, jolloin GSP-alkuperäsäännöt koskevat EBA-
tuontia. Niihin kuuluu alkuperäkumulaatio toisaalta LDC-maiden ja toisaalta ASEAN- ja SAARC- mai-
den ja EU:n välillä. Tietyn jalostuksen jälkeen, ASEAN- tai SAARC-maista tai EU:sta tuotu sokeri saa 
LDC-alkuperän ja voidaan tuoda vapaasti EU-alueelle. LDC- ja AKT-mailla on myös mahdollisuus 
harjoittaa niin sanottua SWAP-kauppaa, jossa kotimaiseen kulutukseen tarvittava sokeri ostetaan 
maailman markkinoilta ja kotimainen tuotanto viedään tuottavimmille EU-markkinoille. 
 
Cotonou-sopimuksen liitteenä oleva sokeripöytäkirja velvoittaa AKT-maat toimittamaan EU:lle ja EU:n 
ostamaan 1,3 miljoonaa tonnia ruokosokeria vuosittain. Samalla kun AKT-maat ja EU neuvottelevat 
vähittäisestä siirtymisestä keskinäiseen vapaakauppaan vuodesta 2008 lähtien, pitää ratkaista soke-
ripöytäkirjan kohtalo. 
 
SPS-tuontijärjestelystä ei komission ehdotuksessa mainita mitään, mutta sitä ei ilmeisesti jatkettaisi. 
Näin AKT-maiden vienti pienenisi SPS-sokerin verran eli 200 000 tonnia ja vientitulot laskisivat (1,3 + 
0,2) miljoonaa tonnia x (524 - 329) euroa/tonni = 292 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Tähän saakka viidellä jäsenmaalla on ollut ruokosokerin tuontioikeus puhdistamojen tarpeisiin (Suo-
men osuus noin 60 000 tonnia). Komissio ehdottaa näiden tuontikiintiöiden lakkauttamista. Epäselvää 
on, voivatko jatkossa myös juurikassokeritehtaat puhdistaa ruokosokeria. Ne pystyisivät pidentämään 
käyntikauttaan kolmesta kuukaudesta aina kahteentoista kuukauteen ja maksamaan ruokosokerista 
korkeamman hinnan kuin mihin puhdistamoilla on varaa. Myös puhdistamotuen lakkauttamista esite-
tään. Nämä toimet muuttaisivat EU:n sokeriteollisuuden rakenteen perusteellisesti ja vaikuttaisivat 
myös juurikkaan viljelijöiden neuvotteluasemaan teollisuuden kanssa. 
 
Reformin vaikutukset talousarvioon 
 
Vuoden 2003 toteutuneet sokerisektorin menot, sekä talousarviossa esitetyt menot vuosille 
2004 ja 2005 ovat seuraavanlaiset: 
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Taulukko 10. Sokerisektorin menot vuosina 2003-2005 
 

Sokerisektorin menot, € 2003 2004 (e) 2005 (e) 
Sokerin ja isoglukoosin vien-
tituet 

1.021.320.895 1.285.000.000 1.331.000.000 

Varastointikorvaukset             15.171 - - 
Kemianteollisuudessa käyte-
tyn sokerin tuotantomaksut 

   200.258.490    194.000.000    232.000.000 

Raakasokerin kuljetustuki      19.674.971      18.000.000      18.000.000 
Non-Annex I tuotteiden so-
kerin vientituki 

   162.821.450    183.000.000    193.000.000 

Puhdistamotuki      40.407.014      41.000.000      41.000.000 
Muut sokerisektorin menot - - - 
Yhteensä 1.444.497.991 1.721.000.000 1.815.000.000 

 
Komission mukaan uudistuksen kustannukset eivät ylitä vuoteen 2013 ulottuvaa YMP:n 
menoennustetta, joka perustuu CAP-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen. Kun ehdotetut 
toimenpiteet on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön, muodostaa suurimman osan kus-
tannuksista, eli 1 340 miljoonaa euroa, tuottajille maksettava suora tuotannosta irrotettu 
tuki. Näitä kustannuksia tasapainotetaan säästöillä, jotka aiheutuvat vientitukimenojen 
merkittävästä vähenemisestä ja kemian- ja lääketeollisuudelle maksettavan tuotantotuen 
sekä puhdistustuen lakkauttamisesta. Sellaisenaan viedyn sokerin ja jalosteisiin sisälty-
vän sokerin vientitukien komissio arvioi kummankin olevan enää noin 100 miljoonaa eu-
roa. Vientitukien komissio arvioi tästäkin edelleen pienenevän, jos uudistusten myötä kiin-
tiömääriä perutaan ja vientimäärät vähenevät. Yksityisestä varastoinnista komissio ei ar-
vioi juuri tulevan kustannuksia. Näin ollen sokerisektorin kustannukset uudistuksen jäl-
keen vastaisivat kutakuinkin nykyistä menotasoa. 
 
Tällä hetkellä sokerisektorilla vientitukien kattamiseksi perityistä tuotantomaksuista kertyy 
vuosittain noin 360 miljoonaa euroa EU:n omiin varoihin. Näiden maksujen määrän ko-
missio toteaa tulevaisuudessa kiintiötuotannon ja viennin pienentyessä vähenevän jyrkästi 
tai häviävän kokonaan.  
 
Komission tekemä ehdotus sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamiseksi on maa-
talousbudjetin sisällä tarkasteltuna budjettineutraali tai synnyttää komission mukaan jopa 
hieman säästöjä nykyiseen menotasoon verrattuna. Mikäli kompensaatioastetta nostet-
taisiin komission esittämästä 60 prosentista, jouduttaisiin todennäköisesti leikkaamaan 
menoja yhteisen maatalouspolitiikan muilla sektoreilla, esimerkiksi tila tukijärjestelmän 
osalta. 
 
Komission aikaisemmin laatimien menoennusteiden perusteella näyttäisi siltä, että kaikkia 
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia jouduttaisiin alentamaan jonkin verran vuodesta 
2007 lukien maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003 päätetyllä rahoitusku-
rimekanismilla. Mikäli Eurooppa-neuvoston vahvistama markkinatoimenpiteitä ja suoria tukia 
koskeva (budjettiotsakkeen 1a) enimmäismäärä vähennettynä 300 miljoonalla eurolla uhkaa 
ylittyä, tekee neuvosto komission esityksestä päätöksen maatalousmenojen alentamisesta. 
 
Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisen kustannusvaikutukset alkaisivat mahdolli-
sesti vuodesta 2007 lukien. Näin ollen mahdollinen päätös tukien leikkaamisesta voitaisiin 
tehdä joskus vuoden 2006 aikana. Leikkauksen tarvetta on vaikea ennakoida. Tämä riippuu 
menojen kehittymisestä yhteisen maatalouspolitiikan muilla sektoreilla ja mm. maailman-
markkinahintojen tasosta sekä euron ja dollarin välisestä vaihtosuhteesta.  
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Vaikutukset EU:n kulutukseen, tuotantoon ja vientiin 
 
Komission mukaan sisäisten hintojen alentamisesta huolimatta kiintiösokerin kulutus ei li-
sääntyisi merkittävästi. Tähän vaikuttaisi osaltaan myös kemian- ja lääketeollisuuden mah-
dollisuus käyttää tuotannossaan kiintiön ulkopuolista sokeria.  
 
Tuonnin komissio arvioi kasvavan vain 0,5 miljoonaa tonnia eli nykyisestä 1,9 miljoonasta 
tonnista 2,4 miljoonaan tonniin. Suurin osa tuonnin kasvusta aiheutuisi EBA-myönnytyksen 
mukaisista tullittomuusjärjestelyistä. Hintojen ja kiintiöiden alennusten seurauksena EU:n 
kiintiötuotanto vähenisi 17,3 miljoonasta tonnista 14,5 miljoonaan tonniin vuodessa. Komissio 
pitää todennäköisenä, että ehdotetun uudistuksen seurauksena sokerijuurikkaan viljely ei 
jatkuisi kaikilla EU:n tuotantoalueilla. EU:n tuetun sokeriviennin ennustetaan alenevan noin 
kaksi miljoonaa tonnia. 
 
Komission mukaan sokeritase uudistuksen jälkeen on seuraavanlainen: 
 
Taulukko 11. Sokeritase komission esityksen mukaisen uudistuksen jälkeen 
 
  Viite-

vuosi 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Hinnat %, kumulat.  - 20 % - 20 % -33 % - 33 % 
Sokeri €/t 631,9 506 506 421 421 
Sokerijuurikas, 
vähimmäishinta 

€/t 43,6 32,8 32,8 27,4 27,4 

Määrät, milj. t       
Kulutus C 16,3 16,1 16,1 16,1 16,1 
Kiintiö Q 17,4 16,1 15,6 15,1 14,6 
EU- kiintiötuo-
tanto 

P 17,3 16,0 15,5 15,0 14,5 

Tuonti 
 josta: 
- AKT/Intia 
- EBA/SPS 
- MFN 
- Balkanin maat 
 

I 1,9 
 
1,3 
0,2 
0,1 
0,3 

1,9 
 
1,3 
0,2 
0,1 
0,3 

1,9 
 
1,3 
0,2 
0,1 
0,3 

2,0 
 
1,3 
0,3 
0,1 
0,3 

2,4 
 
1,3 
0,7 
0,1 
0,3 

Vienti 
josta: 
- non annex 1 
- vientituellinen 

E 2,9 
 
0,4 
2,5 

1,8 
 
0,4 
1,4 

1,3 
 
0,4 
0,9 

0,9 
 
0,4 
0,5 

0,8 
 
0,4 
0,4 
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5. TUKIPOLITIIKAN MUUTOKSET SUOMESSA 
 
Suomessa maatalouden tukijärjestelmä muodostuu paitsi EU:n kokonaan rahoittamista CAP-
tuista, myös EU:n osittain rahoittamista luonnonhaittakorvauksesta (LFA-korvaus) ja maata-
louden ympäristötuesta sekä EU:n tukimuotoja täydentävistä kansallisista tuista. 
 
Sokerijuurikkaan viljelijälle lähitulevaisuudessa maksettavien tukien tasoon ja perusteisiin 
vaikuttavat monet viime aikojen tukipolitiikan uudistukset (ks. liite 5).  EU:n yhteistä maatalo-
uspolitiikkaa uudistetaan vuosina 2003 ja 2004 tehtyjen muutosten perusteella, mikä merkit-
see CAP-tukien osalta uuteen tilatukijärjestelmään siirtymistä. Komission sokeriuudistusta 
koskevassa tiedonannossa pääosa myös sokerialan menoista  on ehdotettu siirrettäväksi uu-
den tilatukijärjestelmän rahoitukseen. Lisäksi muutoksia tullaan lähiaikoina tekemään epä-
suotuisten alueiden LFA-tukeen ja maatalouden ympäristötukeen.  
 
5.1. YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUKSEN TOTEUTUS SUOMESSA 
 
Suomessa tehtiin päätös yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen toteuttamisen pää-
linjoista kesäkuussa 2004. Sen mukaan Suomi ottaa käyttöön tilatukijärjestelmän vuodesta 
2006 lähtien ns. yhdistelmämallin pohjalta käyttäen nykyisiä peltokasvien viitesatoalueita, 
jotka ovat A, B-C1 ja C2-C4. Yhdistelmämallissa viljelijän tukioikeus muodostetaan alueelli-
sesta tasatukiosasta ja tilakohtaisesti määräytyvästä mahdollisesta lisäosasta. Tasatukiosan 
suuruus määräytyy alueen tuotanto- ja tukirakenteen perusteella. Tasatukiosan kautta mak-
setaan 85 prosenttia EU:n maksamista suorista tuista eli CAP-tuista vuonna 2006. 
 
Siirtymävaiheen alussa 70 prosenttia maitopalkkioista, ja 25 prosenttia sonni- ja härkäpalkki-
oista sisällytetään tilakohtaiseen lisäosaan. Viitevuosina käytetään vuosin 2000-2002 tuotan-
tomääriä sonni- ja härkäpalkkioiden osalta. Maidon lisäosa määräytyy 31.3.2006 tilakohtai-
sen kiintiön perusteella. Tilakohtaiset lisäosat ovat alkuvuosina edellä mainitulla tasolla, mut-
ta sen jälkeen ne alenevat asteittain. Siirtymävaiheen jälkeen ne poistuvat kokonaan ja pää-
dytään alueelliseen tasatukeen, jolloin kullakin alueella kaikkien tukioikeuksien arvo on sa-
mansuuruinen. Naudanlihantuotannon tuista noin 30,5 miljoonaa euroa voidaan jatkossakin 
maksaa tuotantoon sidottuna nykyisenkaltaisen sonnipalkkion ja emolehmille maksettavan 
tuen muodossa. Tärkkelysperunan tuesta 60 prosenttia maksetaan tuotantosidonnaisena. 
 
Sokerijuurikkaan kannalta ns. yhdistelmämallin käyttöönotto merkitsee alueellisen tasatuen 
maksamista myös sokerijuurikashehtaareille. Alueelliset tasatuet tarkentuvat vasta vuonna 
2006, kun tiedetään mm. kuinka monelle hehtaarille tasatuki jaetaan ja paljonko tukioikeuksia 
leikataan varantoon. Alueelliset tasatuet on alustavasti arvioitu seuraaviksi: 
 
Taulukko 12. Arvio tilatukijärjestelmän alueellisista tasatuista vuonna 2006 
 

Viitesatoalue euroa/ha 
A-alue 253 
B- C1 -alueet 203 
C2-C2P -alueet 177 

 
Komissio ehdottaa sokerisektorin uudistuksessa sokerijuurikkaan viljelijöille maksettavan 
suoran tulotuen käyttöönottoa. Suorat tuet tulisi sisällyttää tilatukeen joko kiintiöjuurikasalan 
tai kokonaisviljelyalan perusteella. Jos tila tukea myönnetään aluekohtaisesti, kuten Suomes-
sa, jätetään jäsenvaltioille joustovaraa yksittäisten tukien ja alueellisten tai kansallisten kes-
kimääräisten tukien välisen tasapainon määrittelyyn.  
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Suomen sokerijuurikkaan kokonaisviljelyalan (keskimääräisesti noin 31 250 ha viitevuosina 
2000-2002) mukaan laskettu hehtaarikohtainen korvaus olisi komission ehdotuksen 8 ja 12 
miljoonan euron rahoituskirjekuorien perusteella 256 euroa markkinointivuosina 2005/2006 ja 
2006/2007 ja 384 euroa markkinointivuodesta 2007/2008 lähtien.  
 
Käytännössä olisi esimerkiksi mahdollista maksaa alueellisen tasatuen ylijäävä hehtaarikoh-
tainen tukiosuus tilakohtaisena lisäosana sokerijuurikastiloille tai lisätä rahoituskirjekuori nii-
den alueiden tasatukeen, joilla sokerijuurikasta on viljelty. Mahdollista olisi myös näiden mal-
lien yhdistelmä, jossa aluksi maksettaisiin tilakohtaista lisäosaa ja vähitellen siirrettäisiin lisä-
osa tasatukeen. Suomi on vaatinut mahdollisuutta maksaa osan sokerisektorin tuista tuotan-
tosidonnaisena, jolloin tämä osuus maksettaisiin sokerijuurikkaanviljelijöille tilatuen lisäksi. 
Tuotantoon sidotun tuen ongelmana, mikäli se olisi yhteisörahoitteinen, olisi tuotannon vä-
hentyessä Suomen EU:lta saaman rahamäärän pieneneminen.   
 
5.2. KANSALLISET TUET JA OSARAHOITTEISET TUET 
 
Etelä-Suomen kansallisten tukien ratkaisu 
 
Lokakuussa 2003 tehtiin päätös Etelä-Suomen kansallisista tuista vuosille 2004-200713. So-
pimuksesta aiheutuu useita muutoksia myös sokerijuurikkaan tukeen.  
 
Ympäristötuki ja sen kansallinen lisäosa 
 
Kansallista tukea on maksettu sokerijuurikkaalle kasvinviljelyn kansallisena tukena alueilla A 
ja B ja pohjoisena tukena alueella C. Yksi 141-sopimuksen pääkohdista oli kasvinviljelyn 
kansallisen tuen korvaaminen ympäristötuen kansallisella lisäosalla Etelä-Suomessa vuodes-
ta 2004 lähtien.  
 
Taulukko 13. Kasvinviljelyn kansallinen tuki ja pohjoinen tuki sokerijuurikkaalle vuosina 1999-
2003, euroa/ha 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 
A 126 202 202 202 202 
B 126 202 202 202 202 
C1 193 202 202 202 250 
C2 ja C2p 193 202 202 202 250 

 
Vuonna 2005 päättyviä maatalouden ympäristötuen viisivuotisia sitoumuksia jatketaan kah-
della vuodella nykyisin ehdoin. Horisontaalisen maaseutuohjelman muutosta käsitellyt 
MUHOS-työryhmä on valmistellut muutoksia ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin ja ne 
astunevat voimaan vuonna 2007. Ympäristötuen perusosa olisi jatkossa kaikilla tiloilla sama 
eli 89,39 euroa/ha, ja lisätoimenpiteitä olisi kahta eri luokkaa, joista halvempi 13,46 euroa/ha 
ja kalliimpi 23,55 euroa/ha. Kasvinviljelytila voisi valita yhden kalliimman tai kaksi halvempaa 
lisätoimenpidettä, jolloin perus- ja lisätoimenpiteet olisivat yhteensä 112,94 euroa/ha tai 
116,31 euroa/ha. Tällä hetkellä ympäristötuen määrä perustoimenpiteelle kaikilla alueilla on 
93,34 euroa/ha kasvinviljelytiloilla ja 116,89 euroa/ha kotieläintiloilla. Lisätoimenpiteestä 
maksettava tuki sokerijuurikastiloilla on 13,46 - 23,55. 

                                                 
13 Komission päätös C(2004) 475, 16.03.2004 
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Taulukko 14. Ympäristötuki kasvinviljelytiloilla vuosina 2004-2007 
 

Vuosi 
 

Perustoimenpide Lisätoimenpide 
sokerijuurikastilalla 

Yhteensä 

2004-2006 93,34 23,55 116,89 
2007 89,95 23,55 112,94 

 
MUHOS-esityksen mukaan sokerijuurikkaan naatit täyttävät edelleen lisätoimenpidevaihtoeh-
tojen kasvipeitteisyysvaatimuksen. Lisätoimenpiteisiin ei sen sijaan otettu mukaan esim. so-
kerijuurikkaan ja tärkkelysperunan viljelykiertoa tai riviruiskutusta.  
 
Ympäristötuen kansallinen lisäosa perustuu EU:n osarahoitteiseen ympäristötukeen siten, 
että maksettava tuki määritellään kasveittain kiinteänä prosenttiosuutena osarahoitteisen 
ympäristötuen määrästä (perustuki ja lisätoimenpide yhteensä) hehtaaria kohti. Tilakohtai-
sesti kansallisen lisäosan määrään vaikuttavat siten sekä tilan tuotantosuunta (kotieläin- vai 
kasvintuotantotila) että tilan valitsema lisätoimenpide.  
 
Kansallinen lisäosa on täysimääräisesti kannustinta eli siihen ei liity normaalin ympäristötuen 
kustannusvastaavuutta. Lisäosan enimmäismäärä on 60 milj. euroa vuonna 2004 ja 55 milj. 
euroa vuodesta 2005 alkaen. Miltään osin ei voida ylittää vuonna 2003 maksettavaa tasoa. 
Vuonna 2004 tehtyjen uusien sitoumusten ja vuodesta 2005 alkaen kaikkien sitoumusten 
kokonaiskannustin voi olla keskimäärin enintään 100 prosenttia ympäristötoimenpiteiden kus-
tannuksista. Yksittäisissä tuotteissa kuten sokerijuurikkaalla kannustin voi olla 130 prosenttia. 
Kannustinosan tulee olla kiinteä tulevalla kaudella. 
 
Taulukko 15. Ympäristötuen kansallinen lisäosa vuonna 2004 -2005 
 

Ympäristötuen kansallinen 
lisäosa A- ja B-alueilla  

Lisäosa ympäristötuesta €/ha 

2004 135 % 190 
2005 92 % 129 

 
Ympäristötuen kansallisen lisäosan määrä sokerijuurikkaalle on vuonna 2004 noin 190 eu-
roa/ha ja vuonna 2005 129 euroa/ha. Siten kasvinviljelyn kansallisen tuen korvaaminen ym-
päristötuen lisäosalla aiheuttaa sokerijuurikkaalla A- ja B-alueilla kansallisen tuen alenemisen 
12 euroa/ha vuonna 2004 ja 73 euroa/ha vuonna 2005 vuoteen 2003 verrattuna. Koska kan-
sallinen lisäosa lasketaan prosenttiosuutena ympäristötuesta, sitä voidaan korottaa, mikäli 
jatkossa voidaan ottaa käyttöön uusia, sokerijuurikkaalle soveltuvia ympäristötuen lisätoi-
menpiteitä. 
 
LFA-tuki ja sen kansallisen lisäosan käyttöönotto 
 
LFA-tuen perusosaan ei ole odotettavissa muutoksia vuosina 2005 ja 2006. 
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Taulukko 16. Osarahoitteinen LFA-tuki sokerijuurikkaalle (ilman kansallista lisäosaa) vuosina 
2004-2006 (euroa/ha) 
 

A 150 
B 200 
C1 200 
C2 210 
C2p 210 

 
Kesäkuun 2003 reformiin liittyen LFA-tukea korotetaan Suomessa vuodesta 2005 alkaen, 
jolloin tuen enimmäiskeskimäärä kasvaa 250 euroon/ha nykyisestä 200 eurosta/ha. 141-
sopimuksen mukaan A- ja B-alueille voidaan kanavoida lisätukea enintään 50 milj. eu-
roa/vuosi. Korotus on tarkoitus suunnata lähinnä kotieläintiloille. Kasvinviljelytiloille maksetta-
neen LFA:n lisäosaa 14 euroa/tonni.  
 
Esitys LFA-tuen kansallisesta lisäosasta on lähetetty komissiolle kesällä 2004 ja siitä odote-
taan päätöstä marraskuussa 2004. 
 
Investointituet 
 
141-ratkaisun mukaisesti Suomi sitoutui käyttämään investointituissa maaseudun kehittä-
misasetuksen mukaisia tuen enimmäismääriä (60 prosentin tuki-intensiteetti nuorille viljelijöil-
le ja 50 prosentin muille viljelijöille). Korotettua investointitukea voidaan maksaa sokerijuurik-
kaanviljelyn yhteisesti hankittavien korjuukoneiden hankintaa varten.  
 
Kansallisista varoista maksettava C-sokerin varastointikorvaus 
 
Suomi voi maksaa kansallista tukea niin sanotun carry over -sokerin varastoinnista. Komissi-
on päätös 2002/99/EY on voimassa 2001/2002 – 2005/2006. Tuki maksetaan sokeritehtaalle 
ja sen suuruus voi olla korkeintaan 0,33 euroa/100 kg/kk. Esim. vuonna 2003 tukea makset-
tiin yhteensä 792 000 euroa. 
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6. SOKERIN TUOTANNON KANNATTAVUUS SUOMESSA 
 
6.1. SOKERIN TUOTANNON KANNATTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Viljelyn kannattavuus määräytyy tuottojen ja kustannusten erotuksen mukaan. Vähimmäista-
voitteena on, että viljelijä saa kohtuullisen palkan työlleen ja käyvän koron sijoitetulle pääo-
malle. Tuotot määräytyvät satotason, hinnoittelun ja maksettavien tukien mukaan.  Kustan-
nukset riippuvat tarvikkeiden määristä ja hinnoista ja kiinteistä kuluista. Koska juurikas on 
volyymituote, logistiset kustannukset ovat myös merkittävät. Etäisyys sokeritehtaasta vaikut-
taa suoraan juurikkaan ja mullan rahtikuluihin. 
 
Suhteellinen kannattavuus 
 
Suomessa juurikkaan kokonaistuoton keskiarvo oli 55,4 miljoonaa euroa vuosina 2001-2003. 
Bruttotulo hehtaaria kohti oli tällöin noin 1837 euroa/ha euroa. Juurikkaan tuotantokustan-
nukset ovat kuitenkin esimerkiksi leipäviljan tuotantokustannuksia korkeammat. Kustannus-
ero voi olla jopa 50 - 70 prosenttia. Viljelyolosuhteet ja viljelyn kannattavuus vaikuttavat sii-
hen, mikä on viljelykasvin valinta.  Sokerijuurikkaan viljelijän tärkeimmät vaihtoehdot ovat 
vilja- ja öljykasvit, lähinnä vehnä. Paikallisesti peruna, säilykeherne ja vihannekset voivat tulla 
kysymykseen.  
   
Viljan viljely on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin juurikkaan tuottaminen. Viljat eivät ole 
yhtä vaateliaita pellon happamuuden ja ravinnemäärien suhteen.  Sokerijuurikkaanviljelyn 
työmäärä on suurempi, riskitaso korkeampi (pakkaset keväällä ja syksyllä, korjuuolosuhteet, 
aumaus) ja viljelyyn sitoutuneen pääoman arvo on suurempi. Siten juurikas tarvitsee talou-
dellisen kannustimen verrattuna viljaan, jotta sen viljely olisi houkutteleva. 
 
Kannattavuuden ja satotason kehitys 
 
EU-kauden aikana, vuodesta 1995, sokerijuurikkaasta maksettu hinta on pysynyt jokseenkin 
muuttumattomana. Sokerijuurikkaan tuet ovat myös olleet melko vakaat. Siirtymäkauden ale-
neva tuki on korvattu kansallisella tuella. Kansallisen kasvinviljelytuen loppuminen vuonna 
2004 ja sen osittainen korvaaminen ympäristötuen lisäosalla pudotti tukitasoa jonkin verran. 
 
Kiteytyvän sokerin sato on kolmenkymmenen vuoden aikana noussut 1,7 prosenttia vuodes-
sa. 1980-luvulla, jolloin viljelytekniikka muuttui voimakkaasti, kehitysvauhti oli tätä nopeampi. 
Viime vuosikymmenen aikana sokerisadon kasvu on hidastunut Suomessa, eikä uusia viljely-
teknisiä innovaatioita ole tullut. Lähinnä uudet lajikkeet ja ilmaston lämpeneminen ovat 
kohottaneet satotasoa. Ympäristöä koskevien viljelyvaatimuksien toteuttaminen ja ankeroiset 
ovat vaikuttaneet satoa laskevasti, etenkin juurisadon osalta. Sokerisato on kasvanut 
prosentin verran vuodessa.   
 
Satotason nousu ei ole pystynyt kumoamaan inflaation vaikutusta. Kuitenkin keskiala on 
kymmenen vuoden aikana kasvanut 8 hehtaarista yli 12 hehtaariin (EU:n vanhoissa jäsen-
maissa keskimäärin 8,2 hehtaaria), mikä on turvannut tuottavuuden kasvun. Satotaso on 
kasvanut muualla EU:ssa nopeammin kuin Suomessa. Satotasoerot ovat tosin suuret myös 
kansallisesti.  Parhaalla viidenneksellä satotaso keskimäärin vuosina 2002-2003 on ollut 
42,9 tonnia/hehtaari ja heikommalla viidenneksellä 24,6   tonnia/hehtaari. 
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6.2. SOKERIN YHTEISEN MARKKINAJÄRJESTELYN TODENNÄKÖISTEN MUUTOSTEN 
VAIKUTUS TUOTANNON KANNATTAVUUTEEN SUOMESSA 
 
Komission arviot 
 
Komission mukaan sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuus syntyy yhteistyössä jalostavan teol-
lisuuden kanssa. Komissio on myös jäsenmaittain määritellyt kannattavuusrajan, jonka alle 
menevä juurikkaanhinta saa viljelijän siirtymään vaihtoehtoisten kasvien vilje lyyn. Suomen 
luku, 44 euroa/tonni, on tarkasteltujen jäsenmaiden luvuista korkein (tarkastelussa mukana 
12 vanhaa jäsenmaata). Alhaisimmat luvut olivat Belgialla, Alankomailla, Tanskalla, Ranskal-
la ja Saksalla (25–30 euroa/tonni). Komissio on verrannut reformiehdotuksessa olevaa juu-
rikkaan minimihintaa jäsenmaittain määriteltyihin kannattavuusrajoihin. Suomen korkea raja-
hinta johtuu komission mukaan ennen kaikkea alhaisesta satotasosta. Komissio on tehnyt 
arvionsa olettaen, että Suomi ja Ruotsi säilyttävät kuivaustuen tuotantosidonnaisena. Kun 
kuivaustuki sisällytetään tilatukeen, alenee kannattavuusraja eli kynnyshinta noin 42 eu-
roon/tonni. 
 
Komission mukaan kannattavuusluvut muuttuvat, jos otetaan mukaan jalostavan teollisuuden 
tehokkuus. Joissakin jäsenmaissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa, teollisuus 
pystyisi maksamaan juurikkaanviljelijälle komission määrittelemää minimihintaa korkeampaa 
hintaa. Suomessa tällainen ei todennäköisesti olisi mahdollista. Suomalaisen sokeriteollisuu-
den tehokkuuden ansioista tuotanto ei komission laskelmien mukaan Suomessa kuitenkaan 
loppuisi kokonaan (tämä siis vaikka Suomella onkin korkein kynnyshinta), mutta se laskisi 
nykyistä merkittävästi alemmalle tasolle. Kokonaan tuotanto loppuisi komission arvion mu-
kaan Kreikassa, Irlannissa, Italiassa ja Portugalissa.  
 
Komission laskujen mukaan juurikkaan 27,4 euroa/tonni vähimmäishinta merkitsisi Suomes-
sa 38,9 prosentin laskua nykyhinnoista (mukana EU-15, ks. liite 6). A- ja B-kiintiöiden yhdis-
tämisen ja kokonaiskiintiön leikkauksen jälkeen todellinen hinnanlasku olisi Suomessa jopa 
43,2 prosenttia.   Hinnanlasku ja kiintiöiden leikkaukset merkitsisivät komission mukaan EU:n 
vanhojen jäsenmaiden sokerijuurikastilojen tulojen vähentymistä kompensaatio huomioonot-
taen keskimäärin 6,4 prosentilla; suomalaisen sokerijuurikastilan tulot pienenisivät eniten, eli 
14,6 prosenttia.  
 
Suomessa tehdyt arviot 
 
Sokerijuurikkaan tilityshinta mm. kuljetus- ja aumauskorvauksineen ja sokeripitoisuuslisä mu-
kaan luettuina on ollut viime vuosina noin 58 euroa/tonni ja uudistuksen jälkeen sen arvioi-
daan olevan noin 35 euroa/tonni. 
 
Käytännössä lähes 40 prosentin hinnanalennuksen jälkeen pystyisi Sokerijuurikkaan Tutki-
muskeskuksen mukaan enää vain 10 prosenttia suomalaisista sokerijuurikkaan viljelijöistä 
kattamaan viljelystä aiheutuvat muuttuvat kustannuksensa. Jos sokerijuurikkaan vähimmäis-
hintaa alennettaisiin komission ehdotusta vähemmän, esimerkiksi noin 20 prosenttia, pystyisi 
noin puolet suomalaisista sokerijuurikkaan viljelijöistä kattamaan muuttuvat kustannuksensa.  
 
Muuttuvat kustannukset vaihtelevat suuresti tilan satotason, juurikkaiden multapitoisuuden ja 
etäisyyden tehtaalta mukaan. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen laskelmien mukaan uu-
distuksen jälkeen suurimmat mahdollisuudet saada muuttuvat kustannukset katetuiksi olisi 
tilalla, jonka satotaso yltäisi 45 tonniin/ha, sijaitsisi noin 30 km etäisyydellä tehtaasta ja joka 
teettäisi kaikki työt ulkopuolisilla. Tällöin myös multapitoisuuden pitäisi olla alle kymmenen 
vuoden keskiarvon, eli 10 prosenttia.  
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Tilatukijärjestelmään siirryttäessä oleellista on sokerijuurikkaan suhteellinen kannattavuus 
muihin tärkeimpiin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos sokerijuurikkaan myyntituloilla ei pystytä 
kattamaan muuttuvia kustannuksia, vaihtaa viljelijä kannattavampaan tuotantosuuntaan.  
 
Taulukko  17: Juurikkaan kynnyshinta eli hintataso, jolla viljasta tulee kannattavampi vaihto-
ehto 
 
    Välitön kynnyshinta  
       
  Kate B  Kate-ero Tasapainot- Juurikkaan  

  euroa/ha   euroa/ha 
tava lisähinta 
euroa/tn 

kynnyshinta 
euroa/tn 

         
Juurikas 35 t/ha -363,0       
         
Kevätvehnä 4 t/ha -134,1  -228,9 -6,5 41,8 
         
Mallasohra 4 t/ha -67,0  -296,0 -8,5 43,8 
         
Rehuohra 4 t/ha -109,7  -253,3 -7,2 42,5 
 
Yllä oleva taulukko on laskettu käyttäen juurikkaassa komission esittämää hintaa uudistuksen 
jälkeen ottaen huomioon normaalit hinnankorjaukset (yhteensä 35 euroa/tonni). Sen sijaan ei 
ole otettu huomioon kompensoivaa tukea, koska komission tiedonannon mukaan tämä olisi 
tuotantoon sitomatonta tilatukea. Verrattuna hintaan 35 euroa/tonni juurikkaan kynnyshinta 
on korkeampi. Tämän seurauksena sokerijuurikkaan tuotannosta tapahtuisi siirtymää muihin 
kasvilajeihin, jotka ovat kannattavampia, ellei tuotantoa pystytä oleellisesti tehostamaan. 
Koska juurikkaanviljely edellyttää muihin kasveihin nähden taloudellista kannustinta, seuraa-
vassa taulukossa on tarpeellisena kannustimena käytetty 200 euroa/ha. Ruotsissa ja Tans-
kassa on käytetty laskelmissa samansuuruista kate-eroa. 
 
Taulukko 18: Juurikkaan realistinen kynnyshinta, jolla kannustin tuottaa sokeria säilyy 
 
    Realistinen kynnyshinta 
       
  Kate B  Kate-ero + Tasapainot- Juurikkaan  

  euroa/ha  200 €/ha 
tava lisähinta 
euroa/tn 

kynnyshinta 
euroa/tonni 

         
Juurikas 35 t/ha -363,0       
         
Kevätvehnä 4 t/ha -134,1  -428,9 -12,3 47,6 
         
Mallasohra 4 t/ha -67,0  -496,0 -14,2 49,5 
         
Rehuohra 4 t/ha -109,7  -453,3 -13,0 48,3 
 
Luvut osoittavat, että tarvittava laskennallinen lisähinta juurikkaalle on 12,3 - 13  euroa/tonni, 
mitä eroa on mahdollista kaventaa pienentämällä sokerijuurikkaan ja sokerin hinnanalennus-
ta komission esittämästä , maksamalla täysimääräinen kompensaatio osin tuotantosidonnai-
sena ja tehostamalla tuotantoa. Mikäli hinnanalennus juurikkaan osalta olisi 20 prosenttia eli 
runsaat puolet komission esittämästä tasapainottava lisähinta alenisi 9 euroa tonnilta, mutta 
ei vielä riittäisi kattamaan koko tarvetta. 
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6.3. KANSALLISEN TUKIPOLITIIKAN MUUTOSTEN VAIKUTUS TUOTANNON 
KANNATTAVUUTEEN 
 
Sokerijuurikas tarvitsee huomattavan kannustimen viljaan verrattuna. Kansallisella tukipolitii-
kalla voidaan vaikuttaa sokerijuurikkaan viljelyn houkuttelevuuteen ja parantaa luottamusta 
toiminnan jatkuvuuteen. Tällä hetkellä sokerijuurikas ei saa lainkaan EU:n kokonaan rahoit-
tamaa CAP-tukea. Vuonna 2006 toimeenpantavassa tukiuudistuksessa tasatuki kuitenkin 
maksettaisiin myös sokerijuurikasalalle, mikä lisäisi sokerijuurikkaalle maksettavan tuen mää-
rää.  
 
Kansallinen kasvinviljelytuki muuttui vuonna 2004 Etelä -Suomessa ympäristötuen kansalli-
seksi lisäosaksi. Tällä ohjelmakaudella (vuoteen 2006 asti) uusia mahdollisuuksia ympäristö-
tuen lisätoimenpiteiksi ei ole sokerijuurikkaalle luvassa. Seuraavalla ohjelmakaudella mahdol-
lisuuksia tullaan kuitenkin kartoittamaan. LFA-tuen perusosa tulee todennäköisesti pysymään 
ennallaan. Mahdollisuus LFA-tuen lisäosan maksuun on vielä komission käsittelyssä. Inves-
tointitukea voidaan maksaa sokerijuurikkaanviljelyn yhteisesti hankittavien korjuukoneiden 
hankintaa varten. (Kansallisen tukipolitiikan muutoksia on tarkemmin käsitelty kappaleessa 5, 
sivuilla 42-45.) 
 
Olennaista sokerisektorin tulevaisuuden kannalta on se, pystytäänkö Suomessa sitomaan 
osa kompensoivista suorista tuista tuotantoon. Suomi on vaatinut uudistuksesta seuraavien 
tulonmenetysten korvaamista epäsuotuisten alueiden viljelijöille täysimääräisesti. Komission 
tiedonannossa ehdotetaan juurikkaan viljelijöiden tulonmenetysten kompensoimista 60-
prosenttisesti, koska tätä suurempi kompensaatio johtaisi yhteisön maatalousbudjetin rajoit-
teiden ja budjettikurimekanismin soveltamisen johdosta tukileikkauksiin muilla sektoreilla. 
Oikeus maksaa 60 prosentin ylimenevä osuus kansallisista varoista ei vielä ole ollut esillä 
uudistuksesta käytävässä keskustelussa. Sen sijaan Suomi on edellyttänyt käydyssä keskus-
telussa kompensaation maksamista täysimääräisenä epäsuotuisilla alueilla sekä mahdolli-
suutta säilyttää osa kompensoivasta tuesta tuotantosidonnaisena.     
 
6.4. MAHDOLLISUUDET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN 
 
Satotason kohottaminen 
 
EU:ssa sokerijuurikkaan viljelyn satotaso vaihtelee 33-71 tonnia/hehtaari (ks. liite 1). Kor-
keimmat hehtaarikohtaiset satotasot ovat Ranskassa, Espanjassa ja Belgiassa; alhaisimmat 
ne ovat Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. 
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Sokerijuurikasvaliokunnan toimeksiannosta  Soke-
rijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa laaditussa satopotentiaaliselvityksessä vuonna 2002 pää-
teltiin, että sokerijuurikkaan satotasoa voitaisiin kohottaa noin neljänneksellä nostamalla kal-
kituksella kaikkien juurikasmaiden pH-arvot optimiin, tehostamalla salaojitusta ja ottamalla 
viljelykierto systemaattiseen käyttöön. Nämä toimenpiteet parantaisivat suoraan juurikkaan 
kasvuedellytyksiä ja vaikuttaisivat sen lisäksi epäsuorasti pidentämällä kasvukautta, paran-
tamalla maan rakennetta, vähentämällä kestorikkakasveja ja supistamalla ankeroisriskiä. 
 
Jos hehtaarisato nousee 35 tonnista 42 tonniin, tuotantokustannukset alenisivat 13 euroa 
juurikastonnilta. Vanhojen juurikasmaiden kalkitustarve olisi keskimäärin 10 t/ha, sen lisäksi 
tulisi salaojituksen tehostamistoimenpiteet. Investoinnit olisivat suuruusluokaltaan 1000 euroa 
hehtaarilta. Kasvinvuorotteluun tarvittavien uusien lohkojen kunnostus on kalliimpaa. 
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Neuvonnassa on osoitettu viljelijäkunnalle, että nämä investoinnit ovat kannattavia. Nykyi-
sessä epävarmuustilanteessa innostus investointeihin on ollut laimeaa, ja niiden käynnistä-
minen edellyttäisi suunnattuja kannustimia.    
 
Mahdollisuudet alentaa kiinteitä kustannuksia  
 
a) Juurikasalan kasvattaminen 
 
Edellä todettiin, että keskiala on jatkuvasti kasvanut, noin 5 prosenttia vuodessa. Nykyinen 
keskiala Suomessa on runsaat 12 hehtaaria (EU:n vanhoissa jäsenmaissa runsaat kahdek-
san hehtaaria). Juurikastilojen konekanta riittäisi selvästi suuremman alan viljelyyn. Esimer-
kiksi 20 hehtaarin juurikasalalla tuotantokustannus on 6,5 euroa alhaisempi juurikastonnilta 
verrattuna nykyiseen keskialaan. 
 
b) Urakointiin siirtyminen 
 
Viljelyalan nopea suurentaminen ei onnistu ilman vastaavien toimitusoikeuksien saantia. 
Vaihtoehtona on kiinteiden kone- ja rakennuskustannuksien alentaminen tekemällä yhteistyö-
tä muiden viljelijöiden kanssa tai käyttämällä urakoitsijaa.  Koneiden yhteiskäyttö juurikkaan-
viljelyssä on jo aikaisemmin ollut melko yleistä. Uudet koneet, etenkin korjuukoneet, ovat tällä 
hetkellä niin kalliita ja tehokkaita, että yhteiskäyttö on välttämättömyys.   
 
Urakointi saattaa olla varteenotettava vaihtoehto, jolla investointeja vältetään. Jos kaikki juu-
rikkaanviljelyn toimenpiteet tehtäisiin Työtehoseuran julkaisemilla urakointitaksoilla, voitaisiin 
teoriassa säästää 14 euroa juurikastonnilta verrattuna omaan, perinteiseen työtapaan. 
 
Käytännössä on vaikeata päästä näin suureen säästöön. Työt ovat kausiluonteisia eikä kaik-
kea voida urakoida. Osaksi on jo hyödynnetty tätä etua perinteisellä yhteistyöllä ja käyttämäl-
lä vanhaa, poistettua konekantaa. Tehostamispotentiaali voisi kuitenkin olla 
6-7 euroa juurikastonnilta. 
 
Kuljetusetäisyyden vaikutus kannattavuuteen 
 
Juurikkaanviljelyn sijoittuminen on Suomessa hajanaista ja kuljetusetäisyydet ovat pitkät. 
Viime vuosikymmenen lopussa, kun Turengin tehdas suljettiin, keskikuljetusmatka oli lähes 
100 km.  Nykyinen keskimääräinen kuljetusetäisyys on noin 85 km. Jos viljely voitaisiin kes-
kittää sokeritehtaiden lähialueelle ja kuljetusmatka puolitettaisiin, kustannusvaikutus olisi noin 
kaksi euroa juurikastonnilta. 30 km:n keskietäisyydellä säästö olisi kolme euroa tonnilta.  
 
Sokerijuurikkaan multapitoisuuden vähentäminen 
 
Mullan määrä vaikuttaa juurikkaiden varastointikelpoisuuteen ja nostaa sokerijuurikkaan kul-
jetuskustannuksia. Sokeritehtaassa se lisää prosessointikustannuksia. Mullan loppusijoitus 
vaatii melkoisia taloudellisia uhrauksia. 
 
Juurikkaiden puhtaus on jatkuvasti parantunut. Kymmenen vuoden keskiarvo on hieman yli 
12 prosenttia. Jos multapitoisuus olisi 7 prosenttia, mihin lähitulevaisuudessa pitäisi olla 
mahdollisuuksia uusien lajikkeiden, tehokkaammin puhdistavien korjuukoneiden ja puhdis-
tuskuormainten avulla, nykyinen 130 000 tonnin multamäärä alenisi 75 000 tonniin.  Viljelijä 
säästäisi rahtikustannuksina 400 000 euroa, vajaat 0,4 euroa juurikastonnilta. Lisäksi tulisi 
sokeritehtaiden säästö, noin 150 000 euroa.  
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Potentiaalisten kannattavuustoimenpiteiden yhteisvaikutus sokerijuurikkaan viljelykustannuk-
siin on seuraavanlainen: 
 
Taulukko 19. Kannattavuustoimenpiteiden yhteisvaikutus viljelykustannuksiin 
 
Satotason kohottaminen 20 %:lla     13  €/t 
Kiinteiden kustannusten alentaminen 20%:lla    6 -7 €/t 
Kuljetusetäisyyden lyhentäminen    2-3 €/t 
Multapitoisuuden alentaminen    0,4 €/t  
 
Yhteensä       21,4-23,4 €/t 
 
Keskilaatuisen sokerijuurikkaan tilityshinta kaikkine lisineen ilman kuljetuskorvauksia on tällä 
hetkellä noin 53,5 euroa/tonni. Nykyisellä keskisadolla ja tukitasolla sokerijuurikkaan viljely on 
kannattavaa ja kilpailukykyistä muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 
 
Investoimalla juurikasmaiden kuntoon ja aumaustekniikkaan, lisäämällä viljelykiertoa, tehos-
tamalla viljelykoneiden yhteiskäyttöä ja keskittämällä juurikkaanviljely parhaille alueille lä-
hemmäksi sokeritehtaita juurikkaan viljelijät voisivat selviytyä siinäkin tapauksessa, että juu-
rikkaan hintataso alenisi parikymmentä euroa tonnilta. Siihen ei päästä ilman selkeää kan-
nustinjärjestelmää ja luottamusta toiminnan jatkuvuuteen. Edellytyksenä on tukitason säily-
minen vähintään tämän hetkisellä tasolla. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA STRATEGISET LINJAUKSET 

 
 

Kannanotot komission tiedonantoon 
 
Komissio ehdotti heinäkuun 2004 tiedonannossaan sokerisektorin uudistusta, jossa sokerin 
sisämarkkinahintaa alennettaisiin huomattavasti, interventiotoimet lakkautettaisiin, tuotanto-
kiintiöitä pienennettäisiin ja säädettäisiin mahdollisuudesta siirtää tuotantokiintiöitä jäsen-
maasta toiseen. Lisäksi sokerijuurikkaiden viljelijöille ryhdyttäisiin maksamaan suoraa tulotu-
kea, jolla kompensoitaisiin 60 prosenttia tulojen menetyksistä.  
 

1. Sokerin markkinajärjestelyn uudistaminen on välttämätöntä sekä EU:n 
sisäisistä että ulkoisista syistä. Uudistus on kuitenkin toteutettava tasapai-
noisella tavalla lähtien siitä, että tuotanto voi jatkua kaikilla yhteisön alueil-
la Eurooppa-neuvostojen päätösten mukaisesti. Päätökset neuvostossa tu-
lee tehdä pyrkien laajaan yksimielisyyteen kuten aiemminkin yhteisön maa-
talouspolitiikan uudistuksista päätettäessä. 

 
Perustelut: 
 
Sokerin markkinajärjestelyn uudistaminen on välttämätöntä EU:n yhteisessä maatalouspolitii-
kassa ja kauppasopimuksissa tehtyjen sekä yleensä globaalissa ympäristössä tapahtuneiden 
muutosten takia. Yhteisessä maatalouspolitiikassa on lukuisten maataloustuotteiden osalta 
päätetty siirtyä tuotannosta pääosin riippumattomaan tilatukeen. "Everything But Arms" eli 
EBA-kauppamyönnytyksen seurauksena LDC-maiden sokerituonnista EU-alueelle poistetaan 
tullit ja kiintiöt kokonaan vuodesta 2009 lähtien ilman uutta päätöstä. WTO:n riitojenratkaisue-
limen päätös C-sokerista ja AKT-maiden tuontia vastaavista vientituista oli EU:lle tappiollinen, 
joskin valitusprosessi asiasta on kesken. WTO:n Dohan neuvottelukierros on samoin kesken, 
mutta elokuussa 2004 sovittiin neuvottelun kehyksistä, joiden mukaan maataloustuotteiden 
vientituista joudutaan tulevaisuudessa luopumaan kokonaan ja tullinalennuksissa tullaan 
käyttämään asteittaista alennuskaavaa. Näistä seikoista johtuen tuonti EU-alueelle tulee kas-
vamaan ja sokerivientiä ja -tuotantoa joudutaan rajoittamaan. 
 
Aiemmat yhteisöpolitiikan reformit on tehty yksimielisesti pyrkien tasapainoiseen ratkaisuun. 
Taustalla ovat olleet alun perin Eurooppa-neuvoston päätelmät (Luxemburg 1997 ja Berliini 

Tavoitteena  Suomen politiikassa tulee olla juurikassokerituotannon säi-
lyttäminen Suomelle myönnettyjen sokerikiintiöiden puitteissa. Tämä 
edellyttää, että 
- sokerin markkinajärjestelyn uudistuksessa sokerin hinnanalennus 
määritellään sen mukaan kuin on välttämätöntä tehtävistä markkinoille-
pääsyä koskevista WTO-sitoumuksista johtuen ja että hinnanalennuksen 
kompensaatio on Suomessa täysimääräinen ja osin tuotantosidonnai-
nen, ja että 
- sokerijuurikkaan jalostuksen ja viljelyn osalta tehdään kaikki voitava 
tuotannon tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi, ja että 
- etuuskohtelun alainen tuonti EU:iin on vakaata ja ennustettavaa, mikä 
edellyttää tuonnin kiintiöinnin säilyttämistä 
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1999), joissa todettiin, että maataloustuotannon tulee jatkua kaikilla yhteisön alueilla mukaan 
lukien yhteisön syrjäiset, epäsuotuisat alueet. Brysselin Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 
2002 todettiin käsiteltäessä maatalousbudjettia vuosille 2007-2013, että uudistukset tulee 
toteuttaa tavalla, joka ottaa huomioon epäsuotuisten alueiden tuottajien ongelmat. Näin ollen 
lähtökohdan tulee olla se, että kiinnitetään erityistä huomiota epäsuotuisten alueiden tuottaji-
en ongelmiin. 
 

2. Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksessa tulisi tehdä vain ne 
hinnanalennukset ja kiintiöleikkaukset, jotka ovat välttämättömiä WTO- 
syistä. Komission esittämä hintojen leikkaustarve on ylimitoitettu. 

 
Perustelut: 
 
Komission tiedonannossa esitetty valkosokerin 33 prosentin hinnanalennus, joka Suomessa 
merkitsisi yli 40 prosentin hinnanalennusta sokerijuurikkaan tuottajahinnassa, perustuu sii-
hen, että tällä hintatasolla pystyttäisiin tuonti vähiten kehittyneistä maista pitämään alhaisella 
tasolla. Koska tuonti vähiten kehittyneistä maista olisi vapaata, vaikuttaisivat tuontiin lähinnä 
kaupan kannattavuusnäkökohdat. Komission arvion mukaan esitetyllä hintatasolla tuonti vä-
hiten kehittyneistä maista jäisi suhteellisen vähäiseksi eli 0,7 miljoonaan tonniin. Ottaen kui-
tenkin huomioon näiden maiden kehityspotentiaali, tuotantokustannukset ja EU:n jalostavan 
teollisuuden intressit tuonti voi kuitenkin nousta huomattavasti tätä suuremmaksi. Hinnan-
alennus tuleekin määritellä WTO-perusteista lähtien. 
 
Hinnanalennustarpeen määrittelyn tulee lähteä ennen kaikkea niistä tarpeista, jotka aiheutu-
vat WTO:n Dohan kauppaneuvottelukierroksella määriteltävistä tullinalennuksista sokerin 
osalta ja alennusten aikataulusta. Tällöin asiaan vaikuttaa myös se, määritelläänkö sokeri 
herkäksi tuotteeksi ja se, onko mahdollista teollisuusmaiden osalta sopimukseen sisällyttää 
maatalouden erityissuojalauseke. MTT Taloustutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan 
WTO-kierroksesta seuraava sisämarkkinahintojen leikkaustarve asettuu todennäköisesti 
vahvan euron vallitessa 7-22 prosentin välille. Jotta sokerisektorilla tarvittavista toimenpiteistä 
saadaan tarkempi kuva, tulisi uudistus toteuttaa vasta vuonna 2006. 
 
Uudistuksen vaikutukset Suomessa pystytään arvioimaan tarkemmin vasta sitten, kun ko-
missio antaa varsinaisen lainsäädäntöehdotuksensa. Komission tiedonannossa ehdottamat 
hinnanalennukset johtaisivat kuitenkin todennäköisesti siihen, että vain 10 prosenttia suoma-
laisista juurikkaanviljelijöistä pystyisi kattamaan muuttuvat kustannuksensa. Jos hinnanalen-
nus olisi noin 20 prosentin luokkaa, noin puolet juurikkaan viljelijöistä pystyisi kattamaan tuo-
tannon muuttuvat kustannukset juurikkaan hinnalla. Tehostamalla ja keskittämällä voimak-
kaasti tuotantoa tilannetta voidaan jonkin verran parantaa. Huomioitava kuitenkin on, että 
hinnanalennuksen suuruus lopulta vaikuttaa keskeisesti tuotannon jatkumiseen Suomessa. 
Vaikka kiintiöt säilyisivätkin, merkitsee sokerin hallinnollisen hinnan alentaminen väistämättä 
myös muutoksia sokerijuurikkaan viljelyssä.  
 
WTO:n Dohan neuvottelukierros on kesken, komissio valittaa WTO-paneelin sokeripäätök-
sestä ja EBA-tuonnin suuruutta on tällä hetkellä vaikea arvioida, joten kaikki uudistuksen 
taustalla vaikuttavat seikat eivät vielä ole tiedossa.   
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3. Suomalaisen tuotannon edellytyksenä on, että etuuskohtelun alainen 
tuonti voidaan pitää vakaana ja ennustettavana, mikä edellyttää kiintiöiden 
säilyttämistä tuonnissa. 

 
Perustelut: 
 
EBA-myönnytys eli EU:n yksipuolinen, kaikki muut tuotteet paitsi aseet ja huumeet kattava 
tullivapaa tuontioikeus EU:iin merkitsee myös sokerin ja sokerituotteiden vapaata tuontia 
vuodesta 2009 lähtien. Jo vuonna 2007 tullitaso on hyvin alhainen. Komission esittämä hin-
nanalennus merkitsee kuitenkin kehitysmaiden osalta vastaavaa etuuskohtelun arvon alene-
mista. Tästä syystä vähiten kehittyneet maat ovat esittäneet tuontioikeutensa kiintiöimistä. 
Samaa mieltä ovat myös AKT-maat, joiden osalta hinnanalennus merkitsee myös etuuden 
arvon heikkenemistä. Osalla EBA- ja AKT-maita tuotantokustannukset ovat riittävän alhaiset, 
jotta ne voivat jatkaa ja laajentaa vientiä EU-alueelle. Osalla tuotantokustannukset ovat niin 
korkeat, että niillä ei enää ole mahdollisuuksia vientiin EU:iin, jos komission esittämä hinnan-
alennus toteutuu. 
 
Komissio on arvioinut EBA-maista tullivapaasti tulevan tuonnin jäävän 0,7 miljoonaan tonniin 
esitetyllä hintatasolla. Strategiatyöryhmän käytössä olleiden arvioiden mukaan tuonti voisi 
kasvaa kuitenkin jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Jos samaan aikaan AKT-maista tuleva 
tuonti vapautuu, voi tuonti kasvaa niin merkittävästi, että markkinahinnat laskevat selkeästi 
alle viitehinnan ja sokerijuurikkaan vähimmäishinnan. Tätä kehitystä edesauttaisi se, että 
puhdistamojen lisäksi sokerijuurikastehtaat voisivat täyttää tyhjää käyntikauttaan ruokosoke-
rin tuonnilla. 
 
Tuontia vähiten kehittyneistä maista voivat lisätä alkuperäkumulaation ja nk. SWAP-
menettelyn käyttö. Komissio on tehnyt esityksen GSP-järjestelmän muutoksista muun muas-
sa sokerin alkuperäsääntöjen osalta. Ei kuitenkaan ole varmaa, pystytäänkö näin estämään 
alkuperäsääntöjen kiertäminen. Näistä syistä on vaikea ennakoida sitä, kuinka suureksi tuonti 
lopulta kasvaa. 
 
Edellä mainituista syistä työryhmä on päätynyt siihen linjaukseen, että etuuskohtelun alainen 
tuonti on edelleen syytä kiintiöidä. Tätä haluavat myös sokeria tuottavat vähiten kehittyneet 
maat. Työryhmä on tietoinen siitä, että EBA-myönnytyksen muuttaminen on vaikeaa asiaan 
liittyvien poliittisten kysymysten vuoksi, mutta pitää kuitenkin välttämättöminä toimia, joiden 
seurauksena tuonti EU:iin on jatkossakin ennustettavaa ja vakaata.  

 
4. Tulojen menetykset tulee kompensoida epäsuotuisilla alueilla täysimää-
räisesti ja osan kompensaatiosta tulee olla tuotantoon sidottua tuotanto-
motivaation säilyttämiseksi. Mikäli yhteisön budjettirajoitteista johtuen täy-
simääräinen kompensaatio ei ole yhteisön tasolla mahdollista, on epäsuo-
tuisilla alueilla annettava oikeus maksaa tuotantosidonnaista tukea täysi-
määräiseen kompensaatioon saakka.  

 
Perustelut: 
 
Komissio katsoo tiedonannossaan, että hinnanalennusta kompensoivan tuen tulisi yhteisöta-
solla olla 60 prosenttia menetyksestä. Jos hinnanalennus olisi tätä suurempi, on komission 
mielestä olemassa ylikompensaation vaara silloin, kun markkinoilla maksettavat hinnat ovat 
oletettua korkeammat, kuten on tapahtunut viljojen ja maidon osalta. Komissio esittää myös, 
että kompensoiva tuki tulisi maksaa tuotantoon sitomattomana tukena joko historiaan perus-
tuvana (2000-2002) tai osana alueellista tasatukea. Komission esittämä laskentamalli merkit-
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sisi sitä, että kompensaatio olisi Suomessa keskimääräistä pienempi eli noin 55 prosenttia.  
Alueellistamislisä tulee laskennassa ottaa huomioon. 
 
Komission laskelmat osoittavat, että tulomenetykset olisivat Suomessa keskimääräistä suu-
remmat, vaikka otettaisiin huomioon, että CAP-reformi tuo juurikasaloille tuen, jota juurikkaan 
viljelyssä ei tähän asti ole maksettu. Tuotantokustannukset ovat Suomessa myös korkeam-
mat hehtaaria kohden johtuen siitä, että juurikassato hehtaaria kohden on EU-15 jäsenmaihin 
verrattuna alhaisin. Tästä syystä on tärkeää, että osa kompensoivasta tuesta voitaisiin Suo-
messa maksaa tuotantosidonnaisena viljeltävää sokerijuurikashehtaaria kohden ja että yh-
teenlaskettuna tuki korvaisi tulomenetykset täysimääräisesti. 

 
5. Eurooppa-neuvostojen periaatteiden noudattaminen edellyttää kiintiöjär-
jestelmän ja kansallisten kiintiöiden säilyttämistä. A- ja B-kiintiöitä ei tule 
yhdistää ja kiintiöleikkaus tulee uudistuksessa kohdistaa ensisijaisesti B-
kiintiöön, koska se on periaatteessa määrä, jonka yritykset voivat viedä yh-
teisöstä vientituella. Nykyinen luokituksen alentamismekanismi ja sato-
vaihteluiden tasaamiseen alun perin suunniteltu siirtojärjestelmä toimivat 
hyvin ja ne tulisi säilyttää.  

 
6. Komission ehdottama tuotantokiintiöiden siirtomahdollisuus jäsenmaas-
ta toiseen voisi johtaa tuotannon siirtymiseen Suomesta EU:n edullisimmil-
le viljelyalueille ja siksi se ei ole lähtökohtaisesti hyväksyttävissä.  

 
Perustelut: 

 
Komissio ehdottaa A- ja B-kiintiön yhdistämistä ja kokonaiskiintiön leikkaamista 16 prosentil-
la. Nykyisin käytössä oleva luokituksen alentamismekanismi lakkautettaisiin ja siirryttäisiin 
yksityiseen varastointiin ja keskitettyyn siirtojärjestelmään. Periaatteessa kiintiöiden yhdistä-
minen yksinkertaistaisi järjestelmää, mutta samaan lopputulokseen päästäisiin poistamalla B-
kiintiö. Ongelmana on, että joillekin jäsenmaille suhteellinen leikkaus kiintiöissä olisi huomat-
tavasti keskimääräistä korkeampi. B-kiintiön osuus tuotannosta on alhaisempi Suomen, Itä-
vallan ja Ruotsin osalta sekä uusissa jäsenmaissa. Nämä hyötyisivät siitä, että B-kiintiö pois-
tettaisiin.  
 
Kiintiöleikkaustarve sekä leikkausta koskeva aikataulutus riippuvat toisaalta Dohan neuvotte-
lukierroksen tulevista vientitukisitoumuksista ja WTO-paneelin lopputuloksesta sekä LDC- ja 
AKT-tuonnin määrästä . Kiintiöiden leikkaustarve voidaan lopullisesti määritellä vasta vali-
tuselimen ratkaistua WTO-paneelia koskevan EU:n valituksen keväällä 2005. 
 
Sato-olosuhteista ja kulloisestakin tuonnista riippuen on edelleen olemassa tarve tilanteesta 
riippuen muuttaa juurikkaiden luokitusta (C-sokeriksi) samoin Suomen vuotuisista sokerin 
tuotannon vaihteluista johtuen on syytä säilyttää tuotannon jäsenmaakohtainen siirtojärjes-
telmä ja siihen liittyvän kansallisen varastointikorvauksen mahdollisuus. 
 
Komissio esittää, että tehtäisiin mahdolliseksi kiintiön siirto jäsenmaasta toiseen. Toistaiseksi 
komissio ei ole pystynyt selvittämään, miten järjestely toimisi käytännössä. Komission edus-
tajat ovat todenneet, että järjestelmän tarkoituksena on, että siirrettäessä tuotantoa heikon 
kannattavuuden alueilta hyvän kannattavuuden alueille syntyy kiintiökorko, jota vastaava kor-
vaus suoritettaisiin heikomman alueen tuottajille ja tehtaille toimialasopimuksen mukaisesti. 
Kun samanaikaisesti tuottajat saisivat tuotantoon sitomattoman tuen, tulisi viljelijöille kohtuul-
linen korvaus lopettamisesta vaikka tuotantosuunta vaihtuukin. Kun komission edustajat sa-
malla toteavat, että kukaan ei omista kiintiöitä, jää epäselväksi se kuka asiassa olisi aloitteel-
linen ja kuka päätökset tekee. Jos Suomen tahdon vastaisesti asia tulee päätettäväksi, voi 
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kiintiösiirto olla mahdollinen vain, jos kaikki osapuolet sen hyväksyvät (valtio, tuottajat ja yri-
tys). Toisena vaihtoehtona eräät jäsenmaat ovat esittäneet järjestelmää, jossa yhteisö ostaisi 
pois olemassa olevia kiintiöitä. Asiaan tulee vielä palata, kun tiedetään hintojen alennuksen 
taso ja tulonalennuksen kompensaatiomahdollisuudet. 
 
Sokerisektorin sisäiset toimenpiteet 
 

7. Sokerin hinnanalennus ja lisääntyvä kilpailu johtavat teollisuuden mar-
ginaalin supistumiseen, jolloin kannattavan yksikön volyymiraja nousee. 
Yhdessä kiintiöleikkauksen kanssa tämä voi teollisuudessa johtaa tarpee-
seen keskittää sokerijuurikkaan käsittely Suomessa yhteen tehtaaseen 
kannattavan tuotannon edellytysten luomiseksi. Tämä edellyttäisi teolli-
suudelta myös investointeja jäljelle jäävään tehtaaseen. Asiaan liittyvässä 
arvioinnissa tulee ottaa huomioon paitsi tehtaan liiketaloudelliset tekijät, 
myös luontaiset sokerijuurikkaan viljelyedellytykset ja viljelijöiden haluk-
kuus jatkaa tuotantoa uudistuksen jälkeenkin. Jotta tarvittavat sopeutusin-
vestoinnit niin viljelyssä kuin jalostuksessakin voidaan tehdä, sokeriuudis-
tus tulee tehdä riittävällä aikaperspektiivillä. 
 

Perustelut: 
 
Sokerin hallinnollisessa hinnassa ovat mukana raaka-ainekustannusten ohella jalostusyrityk-
sen marginaalit. Hinnan alentuessa myös marginaali laskee ilman vastaavaa kompensaatio-
ta. Tämä nostaa kannattavan yksikön volyymirajaa nykyistä korkeammalle tasolle. Yksistään 
tämä saattaa olla riittävä tekijä sille, että teollisuudelle syntyy tarve keskittää tuotanto yhteen 
tuotantolaitokseen. Tätä tarvetta voimistaa edelleen uudistukseen liittyvä kiintiöleikkaus. Lii-
ketaloudellisin perustein voidaan tietysti katsoa asiaa puhtaasti tuotantolaitoksen näkökul-
masta. Huomioiden juurikkaan viljelyn korkeat tuotantokustannukset ja niiden alentamistarve 
olisi päätöksissä otettava huomioon myös juurikkaan viljelyn alueelliset tuotantoedellytykset. 
Tuotannon uudelleenjärjestelyyn liittyvät investointipäätökset edellyttävät, että uudistus teh-
dään riittävällä mieluummin kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. 
 
Sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuuden parantaminen 

 
8. Sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuutta tulee parantaa määrätietoisella 
työllä satotason nostamiseksi ja erikoistumisen lisäämiseksi. Myös kulje-
tuskustannusten alentaminen on keskeinen kustannuksia alentava tavoite. 
 
9. Satotasoa voidaan kohottaa nostamalla kalkituksella juurikasmaiden pH-
arvoja, tehostamalla salaojitusta ja ottamalla viljelykierto systemaattiseen 
käyttöön. Myös aumaustekniikkaan tulee kiinnittää huomiota. Kiinteitä kus-
tannuksia voidaan alentaa kasvattamalla juurikasalaa ja siirtymällä ura-
kointiin tai muiden viljelijöiden kanssa yhteistyöhön kone- ja rakennuskus-
tannuksien alentamiseksi.  
 

Perustelut: 
 
Mainituilla toimenpiteillä on mahdollista alentaa kustannuksia juurikaskiloa kohden jopa 20 
senttiä kilolta, jolloin viljelyn jatkuvuus on paremmin turvattu. Sokerijuurikkaanviljelyn kannat-
tavuus määräytyy tuottojen ja kustannusten erotuksen mukaan. Tuotot määräytyvät satota-
son, hinnoittelun ja maksettavien tukien mukaan; kustannukset riippuvat tarvikkeiden määris-
tä ja hinnoista ja kiinteistä kuluista. Viime kädessä tuotannon jatkuminen riippuu kuitenkin 
siitä, minkä tuloksen sokerijuurikas viljelijälle antaa suhteessa muihin kasvinviljelyvaihtoeh-
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toihin. Työryhmän selvitysten perusteella voidaan todeta, että viljelyn tehostaminen on vält-
tämätöntä, muuten tuottajat siirtyvät sokerijuurikkaasta muihin kasvilajeihin. 
 
Sokerijuurikkaan viljelyn huomioiminen tukipolitiikassa 
 

10. Yhteisen maatalouspolitiikan, osarahoitteisten tukien ja kansallisten tu-
kien osalta mahdollisuuksia suunnata tukia sokerijuurikkaan viljelyyn on 
hyvin vähän kompensoivaa tulotukea ja vuonna 2006 käyttöönotettavaa ti-
latukea lukuun ottamatta.  Ympäristötukea seuraavalle kaudelle pohditta-
essa tulee kuitenkin selvittää mahdollisuudet erityistoimenpiteeseen soke-
rijuurikkaan v iljelyssä. 
 

Sokerijuurikas on yksi vaativimmista peltoviljelykasveistamme. Sokerijuurikkaanviljelyn työ-
määrä ja riskitaso ovat suuremmat kuin muiden kasvien viljelyssä ja se vaatii erikoiskalustoa 
ja osaamista. Myös viljelyyn sitoutuneen pääoman arvo on suurempi kuin esimerkiksi viljan-
viljelyssä. Tilatukijärjestelmään siirryttäessä oleellista on sokerijuurikkaan suhteellinen kan-
nattavuus muihin tärkeimpiin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos sokerijuurikkaan myyntituloilla ei 
pystytä kattamaan muuttuvia kustannuksia, vaihtaa viljelijä kannattavampaan tuotantosuun-
taan. Epäsuotuisilla alueilla sokerijuurikkaan viljelylle vaihtoehtoisia, kilpailukykyisiä tuotan-
tosuuntia on kuitenkin vähän.  
  



 

Liite 1: Sokerin tuotanto EU-15:ssa (vuosi 2001/2002) ja uusissa jäsenmaissa (vuosi 2000)14   
          

   Tuotanto  Tuotanto Sokerijuurikasala Sato 

 Tuotanto Kiintiö (A+B) - kiintiö Kulutus - kulutus Kokonaisala15 Tilaa koh-
ti16 

Sokerijuurikas2 Sokeri17 

 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 ha ha t/ha t/ha 

Saksa 3722 3417 305 2907 815 453 10,1 59 8,3 
Ranska 3897 3769 128 2068 1829 426 12,9 71 9,4 
Italia 1283 1557 -274 1396 -113 239 4,8 48 5,8 
UK 1223 1139 84 2122 -899 173 20,1 52 8,2 
Espanja 947 997 -50 1288 -341 118 6,9 65 8,3 
Alankomaat 953 865 88 527 426 109 6,8 58 8,7 
Belgia 840 820 20 520 320 94 6,5 65 8,8 
Tanska 478 421 57 185 293 58 10,2 57 8,5 
Ruotsi 402 368 34 372 30 55 13,0 48 7,4 
Kreikka 314 318 -4 375 -61 45 1,9 65 7,3 
Itävalta 424 387 37 325 99 44 4,3 63 8,9 
Irlanti 208 199 9 126 82 32 6,9 49 6,7 
Suomi 146 146 0 20818 -62 31 11,6 34 4,7 
Portugali 56 80 -24 313 -257 7 11,5 62  
EU-15 14892 14483 410 12720 2161 1884 8,2 60 8,2 
          
Puola 2009 1672 337 1568 441 317  36 5,2 
Tsekki 434 455 -21 434 0 78  45 7,3 
Unkari 285 402 -117 372 -87 66  44 7,1 
Slovakia 129 207 -78 190 -61 32  41 5,8 
Liettua 127 103 24 97 30 27  33 4,1 
Latvia 58 67 -9 63 -5 14  35 3,9 
Slovenia 44 53 -9 81 -37 5  40 7,8 
Eesti 0 0 0 7019 -70 0    
Uudet jäsenmaat 3199 2959 240 2892 307 538  38   

                                                 
14 Lähde ellei muuta mainita: Sugar. International analysis. Production structures within the EU. The European Commission 22.9.2003. 
15 EU-15 vuosi 2001/2002, uudet jäsenmaat vuosi 2001 
16 Vuosi 2000 
17 EU-15 vuosi 2001/2002; uudet jäsenmaat vuosi 1999/00 paitsi Slovakia vuosi 1998/99 (lähde: Economie sucrière Europe 2001. Bartens)  
18 Suomen kokonaiskulutus, josta 3400 tonnia käytettiin kemianteollisuudessa (lähde: sokerin hallintokomitea) 
19 ISO Statistical Bulletin 



 

Liite 2– Eri vaihtoehtojen tärkeimmät vaikutukset 25 jäsenvaltion EU:ssa vuosina 2010–2015 

TUOTANTO VIENTI SOKERI-
JUURIKKAAN 

HINTA 

KIIN-
TIÖ 

YH-
TEENSÄ 

TUON-
TI 

TUET YH-
TEENSÄ 

VALKOI-
SEN 

SOKERIN 
HINTA  
EU:SSA 

TULLI-
MAKSU-

JEN 
ALENTA-

MINEN 
KIINTIÖ C-

SOKERI 

AKT-
VALTI-
OIDEN 

TULOJEN 
ALEN-

NUKSET 

SOKERIN 
NETTO-

MENOT20 

VAIHTOEHTO  

Milj. t Milj. t Milj. t Milj. t Milj. t €/t % €/t €/t 

SUORA 
TUKI 

TUOTTAJAT 

Milj. euroa Milj. euroa 

JÄSENVALTIOT, 
 

JOTKA LOPETTAVAT 
TUOTANTONSA TAI 
VÄHENTÄVÄT SITÄ 

MERKITTÄVÄSTI 

Nykytilanne 17,5 20,0 1,9 2,8 5,3 725 0 % 48 17 ei  1 000–1 200 
21 

 

Status quo 
2010–2015  

13,5 16,0 4,0 1,5 4,0 600 < –36 % 40 20 ei 150 600–800 EL-IR-IT (ES -FI-
LV-LT-P-SK-SV) 

Kiinteät kiintiöt 
2010–2015 

14,0 16,0 3,5 1,5 3,5 600 < –36 % 40 20 ei 150 600–800 EL-IR-IT (ES -FI-
LV-LT-P-SK-SV) 

Hintojen alentaminen 
2012–2015  

0,0 14,0 2,5 0,0 0,5 450 < –60 % - 25 kyllä 300 800–1 000 EL-IR-IT (ES -FI-
LV-LT-P-SK-SV) 

Siirtymäkausi 
2006–2011 

15,5 17,5 2,0 1,5 3,5 600 < –36 % 40 20 ei 150 600–800 EL-IR-IT 

Vapauttaminen 
2010–2015 

0,0 6,0 10,0 0,0 0,0 350 - - 21 kyllä 350 1 150–1 350 Kaikki paitsi ehkä  
AT-DE-FR-UK 

                                                 
20 Tässä sarakkeessa esitetyt summat eivät välttämättä vastaa talousarvioon kirjattavia menoja. 
21 Maksuista saatujen tulojen vähentämisen jälkeen. 



 

Liite 3– Markkinoiden kehitys sokerin hinnanalennusten perusteella 25 jäsenvaltion EU:ssa 
Tässä esitetyt tulokset perustuvat kokonaistuotantokustannusten ja kuljetuskustannusten suuruusluokkaan, etuuskoh-
teluun oikeutettua tuontia koskevien voimassa olevien sopimusten soveltamiseen vuosina 2010–2015 sekä siihen, 
ettei tuottajille makseta mitään korvauksia. Jos ylijäämää  

tai vajetta syntyy, markkinoiden tasapaino on mahdollista palauttaa hintoja muuttamatta 
esimerkiksi vähentämällä ylijäämää tuetulla viennillä ja/tai vähentämällä tuotantokiint i-
öitä 25 jäsenvaltion unionissa taikka korjaamalla vaje uudella tuonnilla ja/tai edistämällä 
tuontia tuilla.  

WTO:n tariffialennukset 
EU:n markkinahinta 

myynti-
hinta 

tuot. 
hinta 

kiintiöiden kanssa, 
jos EU vie 

ilman kiintiöitä, jos 
EU ei vie 

EU:n 
tuotanto 

EBA-
tuonti 

Muu 
tuonti 

EU:n 
tuot. 

Tuonti Iso-
glukoosi 

Yh-
teensä 

Yli-
jäämä 

€/t  
valk. 

sokeri 

€/t 
raaka-
sokeri 

% alen-
nus 

Suojalauseke 
kanssa

 
ilman 

Suojalauseke 
kanssa

 
ilman 

Jäsenvaltiot, jotka 
saattavat lopettaa 

tuotantonsa 

Milj. t 

Kehitysmaat, 
jotka saattavat 
lopettaa vien-

tinsä 

Milj. t 

Muut kauppakumppani-
maat, jotka lopettavat 

vientinsä 

Milj. t Milj. t Milj. t Milj. t Milj. t Milj. t 
725 498 0   -15 %  20,0 4,7 4,0 28,7 12,7 
700 481 -3% -15%    20,0 4,7 4,0 28,7 12,7 
675 464 -7%    -15% 

20 2,5 

20,0 4,7 4,0 28,7 12,7 

650 446 -10%   -36%  

+ Bangladesh 
Kongon de-

mokr. tasavalta 
Jamaika 

Madagaskar 

  2,2 

18,5 4,2 4,0 26,7 10,7 
625 429 -14%  -15%   

+ EL IR IT 

18,5 
18,5 4,0 4,0 26,5 10,5 

600 412 -17% -36%  -45% -36% 

2,0 
2 

18,0 4,0 3,5 25,5 9,5 
575 395 -21% -45%    

18 
18,0 2,9 3,5 24,4 8,4 

550 378 -24%   -60% -45% 

+ Burkina Faso 
Tansania 

1,2 

+ Norsunluurannikko 
Mauritius 

1,7 
17,0 2,9 3,5 23,4 7,4 

525 361 -28%  -36%   

+ ES FI LA LT  
PT SK SL 

17 
17,0 1,9 3,0 21,9 5,9 

500 343 -31% -60% -45%  -60% 16 16,0 2,6 3,0 21,6 5,6 

475 326 -34%     
+ BE CZ DK HU NL 

14 

 0,7 
+ Kuuba 

Kongon tasavalta 
Guayana 

1,2 

14,0 2,6 1,0 17,6 1,6 
450 309 -38%  -60%   11,5 11,5 0,9 0,5 12,9 -3,1 

425 292 -41%     
+ AT DE PL SV UK 

8 8,0 0,9 0,5 9,4 -6,6 

400 275 -45%     FR 8 

+ Malawi 
Senegal 

Swazimaa 
0,4 

+ Balkanin maat 
Belize 
Intia 
Fidži 

0,5 

8,0 0,9 0,5 9,4 -6,6 

375 258 -48%      6 6,0 0,3 0,0 6,3 -9,7 
350 240 -52%      6 6,0 0,3 0,0 6,3 -9,7 

325 223 -55%      6 6,0 0,3 0,0 6,3 -9,7 
300 206 -59%      0 0,0 0,3 0,0 0,3 -15,7 
275 189 -62%       0,0 0,3 0,0 0,3 -15,7 
250 172 -66%       

Etiopia 
Mosambik 

Sudan 
Sambia 

Zimbabwe 

0,2 Brasilia 0,1 

0,0 0,3 0,0 0,3 -15,7 

Lähde: Maatalouden pääosasto. 



 

Liite 4 : Laskelmat tulojen menetyksistä ja suorista tuista 

Lähde: Lähde:Sugar sector reform, background note N:o  3 

 

 "2001" 2007/08 and following   
 Quotas Areas Price Price Price 

drop 
Price 
drop 

Envelope EUR/ha 
 

 A+B All beets A+B net NEW 100% 60% A+B   
 1000 t 1000 ha EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t Mion EUR   

BEL 820 98 43,66 27,37 16,29 9,8 62 627 
DK 421 60 42,81 27,37 15,44 9,3 30 502 
DE 3.417 463 42,68 27,37 15,31 9,2 241 522 
EL 318 44 45,10 27,37 17,73 10,6 26 586 
ES 997 126 45,96 27,37 18,59 11,2 86 677 

FR (cont) 3.289 380 42,79 27,37 15,42 9,3 234 616 
IE 199 32 45,10 27,37 17,73 10,6 16 510 
IT 1.557 248 43,97 27,37 16,60 10,0 119 481 
NL 865 114 43,12 27,37 15,75 9,5 63 553 
AT 387 45 43,45 27,37 16,08 9,6 29 639 

PT (cont) 70 7 45,10 27,37 17,73 10,6 6 815 
FI 146 32 45,10 27,37 17,73 10,6 12 370 
SE 368 56 45,10 27,37 17,73 10,6 30 538 
UK 1.139 152 45,10 27,37 17,73 10,6 93 612 

FR overseas 480   45,01 27,37 17,64 10,6 39  
PT Azores 10   45,10 27,37 17,73 10,6 1  

EU-15 14.482 1.858 43,63 27,37 16,26 9,8 1.087 585 
                

CZ 455 66 46,13 27,37 18,76 11,3 39 591 
HU 402 63 46,58 27,37 19,21 11,5 36 571 
LV 67 14 46,61 27,37 19,24 11,5 6 428 
LT 103 28 46,63 27,37 19,26 11,6 9 321 
PL 1.672 341 45,71 27,37 18,34 11,0 142 416 
SK 207 34 45,20 27,37 17,83 10,7 17 500 
SI 53 8 45,10 27,37 17,73 10,6 4 500 

EU-10 2.958 553 45,90 27,37 18,53 11,1 253 457 
                

EU-25 17.441 2.411 44,01 27,37 16,64 10,0 1.340 555 
                 



 

Liite 5: Sokerijuurikkaan tuet vuonna 2004 ja arvio tuista v. 2005-2006, tukialueet A-C2P 
 2004 2005e 2006e  HUOM!        

CAP-tasatuki 0 0 253  - alustava arvio, täsmentyy avointen CAP-kysymysten ratkettua ja v:n 2006 tasatukialan mukaan 

LFA-tuki 150 150 150  - ei muutosta LFA-perusosaan vuosille 05-06    
 - kans. lisäosa 0 14 14  - alustava arvio, lisäosaesitys vielä komission käsittelyssä   
Ympäristötuki enint.* 117 117 117  - ei muutosta vuosille 05-06      
 - kans. lisäosa enint. 158 108 108  - ymp.tuesta 135 % v. -04, 92 % v:sta -05 lähtien    
Yhteensä 425 389 642    > sokerireformin mahdollisia vaikutuksia ei ole otettu miltään osin huomioon  

             
B-alue 2004 2005e 2006e          

CAP-tasatuki 0 0 203  - alustava arvio, täsmentyy avointen CAP-kysymysten ratkettua ja v:n 2006 tasatukialan mukaan 

LFA-tuki 200 200 200  - ei muutosta LFA-perusosaan vuosille 05-06    
 - kans. lisäosa 0 14 14  - alustava arvio, lisäosaesitys vielä komission käsittelyssä   
Ympäristötuki enint.* 117 117 117  - ei muutosta vuosille 05-06      
 - kans. lisäosa enint. 158 108 108  - ymp.tuesta 135 % v. -04, 92 % v:sta -05 lähtien    
Yhteensä 475 439 642    > sokerireformin mahdollisia vaikutuksia ei ole otettu miltään osin huomioon  

             
C1-alue 2004 2005e 2006e          

CAP-tasatuki 0 0 203  - alustava arvio, täsmentyy avointen CAP-kysymysten ratkettua ja v:n 2006 tasatukialan mukaan 

LFA-tuki 200 200 200  - ei muutosta LFA-perusosaan vuosille 05-06    
 - kans. lisäosa 0 14 14  - alustava arvio, lisäosaesitys vielä komission käsittelyssä   
Ympäristötuki enint.* 117 117 117  - ei muutosta vuosille 05-06      
Pohj. ha-tuki enint. 217 165 165  - hyvin alustava ja karkea arvio, tukitasosta 05-06 ei päätöstä   
Yhteensä 534 496 699    > sokerireformin mahdollisia vaikutuksia ei ole otettu miltään osin huomioon  

             
C2-C2P-alueet 2004 2005e 2006e          

CAP-tasatuki 0 0 177  - alustava arvio, täsmentyy avointen CAP-kysymysten ratkettua ja v:n 2006 tasatukialan mukaan 

LFA-tuki 210 210 210  - ei muutosta LFA-perusosaan vuosille 05-06    
 - kans. lisäosa 0 14 14  - alustava arvio, lisäosaesitys vielä komission käsittelyssä   
Ympäristötuki enint.* 117 117 117  - ei muutosta vuosille 05-06      
Pohj. ha-tuki enint. 217 165 165  - hyvin alustava ja karkea arvio, tukitasosta 05-06 ei päätöstä   
Yleinen ha-tuki enint. 34 34 34  - oletuksena tukitaso v. -04, muutokset mahdollisia    
Yhteensä 578 540 717    > sokerireformin mahdollisia vaikutuksia ei ole otettu miltään osin huomioon  

             
* kasvinviljelytilan perustoimenpit. + talviaik. kasvipeitt. v. 2004 - 2006 = 93,34 + 23,55 €/ha     

 



 

      
            
         
    

Liite 6: Komission laskelmat sokeriuudistuksen vaikutuksista sokerijuurikastiloilla 
Lähde:Sugar sector reform, background note N:o  5 
 

Source FADN, all farms with sugarbeet

Before reform BE DK DE EL ES FR IE IT NL AT PT FI SE UK EU15
Sugar beet area ha 7.2 9.5 9.8 2.1 5.7 11.8 7.1 5.8 8.0 4.4 6.6 10.7 10.9 26.2 8.4
Sugar beet production tonnes 454 505 566 138 359 840 348 276 459 277 462 373 529 1325 484
Sugar beet yield t/ha 63 53 58 67 63 71 49 48 57 63 70 35 48 51 58
A+B sugar % 82% 78% 81% 100% 92% 79% 92% 98% 86% 84% 100% 97% 86% 81% 84%
C sugar % 19% 22% 19% 0% 8% 21% 8% 2% 14% 16% 0% 3% 14% 19% 16%
Institutional price €/t 38.4 36.7 37.3 45.1 43.4 37.1 42.6 43.3 39.1 39.0 45.1 44.1 40.9 39.4 39.0
Farm Net Value Added €/farm 64,994 70,363 85,954 12,854 34,324 67,880 42,927 43,057 77,845 43,198 56,584 32,731 38,265 138,784 60,559

After reform
1) Price cut BE DK DE EL ES FR IE IT NL AT PT FI SE UK EU15

A+B sugar beet €/t 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37 27.37
C sugar beet €/t 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Average new insitutional price €/t 25.1 24.7 25.0 27.4 26.3 24.8 26.3 27.1 25.6 25.4 27.4 27.0 25.6 25.0 25.4
Change % -34.6% -32.9% -33.1% -39.3% -39.3% -33.3% -38.2% -37.5% -34.6% -34.8% -39.3% -38.9% -37.3% -36.5% -34.9%
New Farm Net Value Added €/farm 57,964 62,350 76,667 10,407 27,502 57,011 37,291 38,305 70,041 38,679 46,503 24,874 28,217 115,918 52,707

Direct payment per farm €/farm 4,508 4,774 5,095 1,201 3,852 7,244 3,596 2,771 4,441 2,805 5,346 3,948 5,880 16,010 4,908
Farm NVA + direct payment €/farm 62,472 67,124 81,762 11,608 31,354 64,255 40,886 41,075 74,481 41,484 51,849 28,822 34,098 131,928 57,615
Change in NVA after payment % -3.9% -4.6% -4.9% -9.7% -8.7% -5.3% -4.8% -4.6% -4.3% -4.0% -8.4% -11.9% -10.9% -4.9% -4.9%

2) Price and quota cut (16%) BE DK DE EL ES FR IE IT NL AT PT FI SE UK EU15
New "effective" price €/t 23.5 23.1 23.4 25.4 24.5 23.2 24.5 25.2 23.9 23.8 25.4 25.0 23.9 23.4 23.7
Effective price cut % % -38.8% -37.1% -37.3% -43.7% -43.5% -37.5% -42.4% -42.0% -38.9% -39.0% -43.7% -43.2% -41.5% -40.5% -39.2%
Farm Net Value Added €/farm 57,110 61,322 75,467 10,134 26,776 55,640 36,662 37,738 69,061 38,122 45,378 23,997 27,097 113,368 51,750
Direct payment per farm €/farm 4,508 4,774 5,095 1,201 3,852 7,244 3,596 2,771 4,441 2,805 5,346 3,948 5,880 16,010 4,908
Farm NVA + direct payment €/farm 61,618 66,096 80,561 11,335 30,628 62,884 40,257 40,509 73,502 40,927 50,724 27,945 32,977 129,378 56,658
Change in NVA after payment % -5.2% -6.1% -6.3% -11.8% -10.8% -7.4% -6.2% -5.9% -5.6% -5.3% -10.4% -14.6% -13.8% -6.8% -6.4%

Average of years 2000,20012002 (FR, EL, UK 2000, 2001)



 

 

MMM:n vuonna 2004 julkaisemat työryhmämuistiot 
 

 
2004:1 Maaseutuelinkeinohallinnon muutoksenhakusäännösten uudistamistyöryhmän muistio 
 ISBN 952-453-154-2 
 
2004:2 Ehdotus lantaisten eläinten käsittelyn suositussopimukseksi, Helsinki 2003 
 ISBN 952-453-158-5 
 
2004:3 Maa- ja metsätalousministeriön aluekehitysstrategia 2005 - 2008 ja siihen liittyvä 
taustamuistio 
 ISBN 952-453-174-7 
 
2004:4 MMM:n ja Tiken verkkopalvelustrategia 2004 - 2008 
 ISBN 952-453-166-6 
 
2004:5 Suomen zoonoosistrategia 2004 - 2008, Helsinki 2004 
 ISBN 952-453-167-4 
 
2004:5a Finnish Strategy on Zoonoses in 2004-2008, Helsinki 2004 
 ISBN 952-453-193-3 
 
2004:6 Kalaistutusten kehittämistyöryhmä 
 ISBN 952-453-173-9 
 
2004:7 Metsätalouden rahoituslakityöryhmän muistio 
 ISBN 952-453-177-1 
 
2004:8 Tukitehtävälain uudistamistyöryhmän muistio 
 ISBN 952-453-182-8 
 
2004:9 Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti 
 ISBN 952-453-184-4 
 
2004:10 Kansallinen rehustrategia ja toimenpideohjelma 2004 - 2010 
 ISBN 952-453-188-7 
 
2004:11 Peltobiomassa, liikenteen biopolttonesteet ja biokaasu -jaosto: väliraportti. 
 ISBN 952-453-194-1 
 
2004:12 Metsäpuiden siemenhuoltotyöryhmän muistio 
 ISBN 952-453-196-8 
 
2004:13 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi 
 ISBN 952-453-199-2 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 952-453-201-8 
ISSN 0781-6723 


