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Ajankohtainen maatalouspolitiikka
Ajallinen ulottuvuus (oletus):

Nykyinen sitoumuskausi – Siirtymäkausi – Seuraava ohjelmakausi
2018 – 2019  2020 – 2022  2023 – 2027  

- Tulotuet Investointituet
Suorat tuet – Maaseutuohjelma – kansalliset tuet MAKERA – Maaseutuohjelma – korkotuki 

• Brexit 2019
• Parlamenttivaalit 2019
• Komission vaihtuminen
• Ympäristökorvauksen jatkokausi 2020-2022
• Kuluva ohjelmakausi 2014-2020



Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013 – 2020
- arvio tilanteesta 3/2018 (jos ei tehdä mitään uusia poliittisia linjauksia) 

Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU Suora tuki 545 530 524 524 524 524 524 524

Maaseutu-
ohjelma 
(EU+FI)

LHK + lisäosa 542 542 553 548 553 522 508 508
Ymppi* 333 333 260 240 240 240 240 150
Luomu 32 32 44 45 48 53 53 53
EHK 52 52 50 52 52 52 52 52

FI
Kansallinen 
tuki** 393

63+315

380
29+290 

326
27+288  

322+20
25+301        

326+(10)
23+299 

326–(4)
20+302 

322
17+305 

322

Yhteensä milj. euroa 1 865 1 837 1 757 1 751 1 753 1 713 1 699 1 609

* sisältää luomun 2013/2014

**566 (447+119) milj. e vuonna 2007, 2015-2020 arvioitu VM:n budjettikehyksen/149a-artiklan 
perusteella



Ympäristökorvausohjelman rakenne 2015-2019

Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena)
Perustaso mm. täydentävät ehdot ja maatalousmaan säilyttäminen

Lietelannan sijoittaminen 
peltoon 40 e/ha (8 me)

Ravinteiden  ja orgaanis-
ten aineiden kierrättä-
minen 40 e/ha   (0,5 me)

Kosteikkojen hoito
450 e/ha  (0,4 me)
Maatalousluonnon
monimuotoisuuden
ja maiseman hoito
600/450 e/ha (15,2)
Kurki-, hanhi- ja 
joutsenpellot
600 e/ha  (0,5 milj.e)
Alkuperäisrotujen 
kasvatus
530/300 e/ey (3 me)

Valumavesien hallinta(6 me)
- säätösalaojitus 70 e/ha
- säätökastelu/kierrätys 250 e/ha
Ympäristönhoitonurmet
- suojavyöhyke 500/450 e/ha (26 me)
- moniv. ympäristönurmet 50 e/ha 0,1
- luonnonhoitop. 120/100 e/ha (8 me)
Talviaik. kasvipeitt. (43 me)
- kohdentamisalue 4/18/36/54 e/ha
- muu maa 4/9/11 e/ha
Org. kate puutarhak. ja
ja siemenp. 300/500 e/ha (2 me)

Peltoluonnon
monimuotoisuus
- viherlannoitusn. 54 e/ha (1 me)
- Kerääjäkasvi    100 e/ha(11 me)
- saneerausk.     300 e/ha  (3 me)
- monim.pellot 300 e/ha  (7 me)

Puutarhakasvien
vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu (1 me)
- Ryhmä 1   500 e/ha
- Ryhmä 2   350 e/ha

Geenipankkisäilytys:
Alkuperäislajikkeet
Varmuuskokoelmat
Alkuperäisrodut

Sitoum
us 

Sopim
us

Ympäristökorvaukset ja 
perustason vaatimukset

• Vähimmäisvaatimukset
• Ravinnetaulukot typpi/fosfori 

(valvontaotanta 1 %)
• Kasvinsuojeluaineiden 

käyttötutkinto
• Kasvinsuojeluruiskun testaus

• Tilakohtainen toimenpide
• 1 koulutuspäivä/tentti
• 3 m suojakaistat
• Viljelykiertosuunnitelma
• Viljavuustutkimus
• Viljelysuunnitelma
• Lohkokirjanpito
• Peltomaan laatutesti 

peruslohkoittain

• Muuta
• LHP+monimuotoisuuspellot

AB max 20 %
C max 15 % Tilakohtainen toimenpide 54/200 e/ha (104 milj. e)

* Punaisella tekstillä olevien lohkokohtaisten toimenpiteiden osalta maksetaan vai ko. toimenpiteen korvaus, mustalla tekstillä olevia toimenpiteitä voi olla useita samalla lohkolla.
** Suluissa olevat summat ovat toimenpiteiden määrärahamenekit vuonna 2017 



MTK:n johtokunnan linjaamat tavoitteet 
seuraavalle uudistukselle:
1. Vahva ja yksinkertaisempi politiikka joka vahvalla budjetilla tukee vastuullista 
tuotantoa ja mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen älykkään tuotannon ja 
innovaatioiden avulla

2. Tuotannon säilyttäminen kaikilla alueilla tuotantoa kannustavilla ja tuotanto-
olosuhteita tasaavilla tukimuodoilla ja tehokkailla riskienhallintavälineillä

3. Viljelijöiden markkina-aseman parantaminen paremmilla markkinatyökaluilla, 
ajanmukaisella kilpailulainsäädännöllä, vähittäiskaupan kauppatapalainsäädännöllä 
sekä menekinedistämisellä ja uusilla vientimarkkinoilla

4. Hallittu rakennemuutos toimivilla ja nuoria yrittäjiä kannustavilla rahoitusvälineillä, 
sukupolvenvaihdoksia helpottavilla ja viljelijöiden jaksamista tukevilla toimilla ja 
maaseudun houkuttelevilla palveluilla



Maatalousuudistuksen aikataulu

• Komission tiedonanto uudistuksesta annettiin marraskuun 2017 lopulla

• Tiedonanto esiteltiin Euroopan parlamentille ja keskustelu jatkui joulukuun                      
maatalousneuvostossa

• Tiedonannon perusteella ohjelman vaikutusarviot tehdään parhaillaan

• Rahoituskehysehdotus annetaan toukokuussa

• Lainsäädäntöpaketti tämän jälkeen, arvio kesäkuu 2018

• Kansallinen valmistelu vuoropuhelu komission kanssa



Komission tiedonanto 
11/2017



Komission tiedonanto tulevasta
• Suuntaviivoja seuraavalle ohjelmakaudelle

• Edelleen kaksi pilaria
• Pohjautuu entistä enemmän kansalliselle strategialle
• Tuen kohdentamista päätoimisille ja perheviljelmille
• Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus
• Uusi vihreä arkkitehtuuri: Täydentävät ehdot, viherryttäminen ja ympäristökorvaus yhdeksi 

kokonaisuudeksi
• Maaperä, vesi, ilma ja monimuotoisuus ympäristöteemoina
• Uuden teknologian hyödyntäminen
• Nuorien houkuttelu alalle
• Investoinnit ja uuden teknologian käyttö





Tämän verran tiedetään…
• Komission on luvannut jäsenmaalle enemmän valtaa tukikokonaisuuksien 
sisällöstä ja sen toimeenpanosta 

• Komission asettaa ohjelmalle ylätason tavoitteet ja seuraa näiden tavoitteitten 
saavuttamista

• Jäsenmaa valvoo ja seuraa tilatasolla

• Jäsenmaa tekee oman suunnitelman kokonaisuudesta
• Komissio hyväksyy
• Kohdistuu kumpaankin pilariin  ei enää pelkkään maaseutuohjelmaan
• Ohjelman tulee sisältää tavoitteet, tulokset ja miten mitataan



Brysselin suunnalta…

• Komissaari Hogan :
• Ympäristö- ja ilmastohaasteiden edessä maatalouden tehtävä enemmän töitä 

 tästä maksettava kunnon korvaus
• Kahden pilarin rakenne säilytetään
• Siirrytään sääntöpohjaisesta politiikasta tulospohjaiseen järjestelmään
• ”Yhden tavan politiikka – one size fits all” ei toimi koko euroopan tasolla

• Euroopan parlamentti:
• EP laatii omaa lausuntoa (MEP Dorfmann)
• Tukee kahden pilarin mallia
• Halutaan ohjata tukea pienimmille tiloille
• Tuetaan ajatusta komission uudesta delivery –mallista, kunhan se aidosti yksinkertaistaa järjestelmää
• Halutaan vahvistaa viljelijän asemaa ruokaketjussa

Copa-Cogeca:
• Vahva markkinasuuntautunut maatalouspolitiikka
• Vahva budjetti
• Nuoriin viljelijöihin erityishuomio



Tukihaku 2018
Muutoksia vuoteen 2017



Omnibus – ”yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastus”

• Syksyn maksatusaikataulu säilyy ennallaan 
• Ennakot palaavat ns. ”normaaliin” eli 75 prosenttiin

• Viherkesannon määritelmän tarkentuminen

• Muutos viljelyn monipuolistamisesta vapautumiseen nurmialan perusteella

• Pysyvän nurmen tulkintamuutos ei aivan onnistunut



Ympäristökorvaus

• Tilusjärjestelylohkoille (max. 5 ha) korvauskelpoisuus ja liittäminen 
sitoumukselle

• Ympäristösopimuksista haussa
• Luomu
• Kosteikkojen hoito
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
• Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

• Saneerauskasvien ehtomuutos!

• Peltomaan laatutesti 30.4.2018 mennessä!!!



Luonnonhaittakorvaus
• Viherlannoitusnurmilohkolle ei makseta korvausta, jos sitä on lohkolle ilmoitettu 
peräkkäisinä vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018 (= neljännestä vuodesta samalla 
lohkolla ei makseta)

• Korvaustasoa on alennettu 5 euroa/ha

• Puolison ja alaikäisen lapsen yhteisomistus/yhteishallinta hevoseen ei enää käy 
kotieläintilan korotukseen

• -> hallinnansiirto Hippoksen rekisteriin 



Kansalliset tuet

• Pohjoinen hehtaarituki
• Sadonkorjuuvaatimus avomaavihanneksille
• ->Mikäli satoa ei korjata, pitää ylivoimaisesta esteestä ilmoittaa kuntaan tai peru lohkolta 

pohjoinen hehtaarituki



Syyskylvömenetysten tuki
• Kertaluontoinen vuonna 2018 maksettava kriisituki
• Eu-rahoitusta myönnetty Suomelle 1,08 milj.€
• Haettavissa koko Suomessa

Tuen määräytyminen
• Muodostetaan tilakohtainen vertailuala valitsemalla 2015-2017 vuosilta suurin 

syyskasviala
• Vuonna 2018 ilmoitettavaa syyskasvialaa verrataan em. vertailualaan, jos 

syyskasviala 2018 on vähintään 30 % vähemmän kuin vertailuala, tilalle voidaan 
maksaa

• Maksuala = valittu vertailuala – v. 2018 ilmoitettu syyskasviala



EU-avustajavakuutus
• Vakuutus korvaa vain päätukihaun yhteydessä sattuneet vahingot

 Vain MTK:n jäsenet

• Vakuutuksen hinta 350€ 

• Vakuutuksen hinta on noussut moninkertaiseksi vuoden 2015 sattuneiden    
vahinkojen johdosta

• Vakuutussumman ylitystä korvataan vakuutusmaksun hinnassa sekä neljän 
seuraavan vuoden aikana erillisillä laskuilla

• Vakuutusjärjestelmää, sen kattavuutta, koulutusta yms. ollaan kehittämässä ja 
uudistamassa 

https://www.lahitapiola.fi/maatilat/edut-ja-palvelut/kumppaniedut/mtk/mtk-edut/maatalouden-eu-
avustajien-ryhmavastuuvakuutus/esittely

https://www.lahitapiola.fi/maatilat/edut-ja-palvelut/kumppaniedut/mtk/mtk-edut/maatalouden-eu-avustajien-ryhmavastuuvakuutus/esittely


Sattuneita vahinkotapauksia

• Vahinkotilasto

• 2013 : 9 kpl
• 2014 : 14 kpl
• 2015 : 63 kpl
• 2016 : 15 kpl
• 2017 : 5 kpl



Yleisimmät virheet

• LKH – kotieläinkorotus jäänyt rastittamatta

• Virheellinen kasvikoodi

• Rasti jäänyt puuttumaan haetun tuen kohdalta
•  Yleisin virhe

• Tukioikeuksien siirrossa tapahtuneet virheet



Hae tukia

• Muista rastia 
kaikki tuet, 
joita haetaan



Eläinpalkkiot
• Rasti on jäänyt puuttumaan

 Tukea ei ole haettu
 Tee osallistumisilmoitus, mikäli kotieläintuotanto aloitettu



KASVIKOODIT
• Tarkista, että 

oikeat 
kasvikoodit on 
ilmoitettu 
oikealle lohkolle





Lopuksi
• Ennen hakemuksen lähettämistä, tarkista 

• Vipuneuvoja
• Lista tarkisteista, joista vipuneuvoja EI HUOMAUTA

Onko nämä asiat tarkistettu omassa hakemuksessa

• Olenko hakenut kaikkia tukia, joita piti hakea?
• Onko kasvulohkot (pinta-alat, kasvikoodit ym) oikein?
• Lomakkeet/liitteet laadittu
• Tukioikeudet? Onko tarvittavat siirrot tehty?  TARKISTA AINA, ETTÄ 

TUKIOIKEUDET JA PELTOPINTA-ALA TÄSMÄÄ!!!

Avuksi tilalle:
• Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset
• Täydentävien ehtojen muistilista
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