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Ajankohtaista
• Kustannuskriisi 
• CAP27 

– Komission huomiot 31.3.
• Mm. uudelleenjakotuki, vihreä arkkitehtuuri (kunnianhimo), 

turvepellot 
• Viljelijöiden tulot/kilpailukyky, riskienhallinta, uusiutuva energia, 

spv
– Eläinpalkkiot 
– Toimeenpanon yksityiskohdat
– Lainsäädäntövalmistelu

• Huoltovarmuuspaketti
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Maatalouspolitiikan sisältö 2023-2027
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EU:n tulevan maatalous- ja
maaseutupolitiikan tavoitteina on

1. varmistaa maataloustuottajille kohtuulliset tulot
2. parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä
3. muuttaa elintarvikeketjun voimasuhteita
4. tukea ilmastotoimia
5. suojella ympäristöä
6. säilyttää maisemat ja biodiversiteetti
7. tukea sukupolvenvaihdoksia
8. säilyttää maaseutualueet elinvoimaisina

9. varmistaa elintarvikkeiden laatu ja täyttää 
terveysvaatimukset

+ läpileikkaavasti: edistää osaamista, innovaatioita ja digitalisointia
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Mikä muuttuu?
• Peltotuet

– Vihreä arkkitehtuuri
• Ehdollisuuden ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yhteisvaikutus!
• Eri toimenpiteiden tukitasojen/ehtojen suhteet erittäin herkkiä
• Alueellinen erilaisuus <-> satopotentiaali

– Tuotantopalkkiot
– LHK:n kotieläinkorotus
– Luomun kotieläinkorotus

• Kotieläintuet
– EHK
– Tuotantopalkkiokokonaisuus
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7

CAP:n ”vihreä arkkitehtuuri” väline kolmeen vihreään 
tavoitteeseen ja kunnianhimon kasvuun

Viljelijöille 
vapaaehtoinen

I pilarin eko-
järjestelmät (€)

II pilarin  
ympäristökorvaus, 

luomu, eläinten 
hyvinvointikorvaus, 

investoinnit(€)

Täydentävät ehdot (§)

I pilarin viherryttämistuki 
(€)

Vaatimustaso

II pilarin ilmasto- ja 
ympäristö-toimet 

(€)

Ehdollisuus
- Hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimukset
- Lakisääteiset 
hoitovaatimukset

Nykyinen 
arkkitehtuuri

Uusi vihreä 
arkkitehtuuri
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Viljelijöille pakollinen 
*

+

* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi



EU:n kokonaan rahoittama suora tuki 2015-2027

Perustuki (tasatuki
ja lisäosat)

Tuotantoon sidotut
tuet (19,6 %)

Nuoret (n. 1 %) 

Viherryttämistuki
(30 %) 

Perustuki (tasatuki)

Yht. (58 %, sis. 
ehdollisuuden)

Uudelleenjakotuki

10 % (3 % FI)

Ekojärjestelmä

25 % (16,5 % FI)

Nuoret (2,5 %) 

Tuotantoon sidotut
tuet (19,6 %)



Suorat tuet, arvio
• Perustuki

– Nykyään noin 124 e/ha + 75 e/ha AB-alueella
• 2023 alkaen noin 145 e/ha

– Summa kasvaa hieman vuosittain

– Nykyään noin 108 e/ha + 65 e/ha C-alueella
• 2023 alkaen noin 120 e/ha

– Summa kasvaa hieman vuosittain

• Uusi tukimuoto: Uudelleenjakotuki
– Maksetaan kaikille tiloille 50 ensimmäisille hehtaareille
– Perussääntö on 10 % suorista tuista, mutta voi olla pienempi (3 % tarjottu)
– Tukitaso arviolta 11-12 eur/ha

• Tuotantopalkkiot
– Peltokasvit (sokerijuurikas, valkuaiskasvit, öljysiemenet sekä hedelmät ja vihannekset 

AB)
• 13,2 milj. e/vuosi
• Suunniteltu tukitaso 145 e/ha (90 000 ha)

– Pohjoisen tuen alueella jatkossa kotieläintuotannolle
• Sonnit
• Teuraskaritsa- ja kilipalkkio
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Ehdollisuus 
– Hyvät maatalouskäytännöt

• GAEC 1, pysyvän nurmen säilyttäminen
– Viitevuosi 2018

• GAEC 2, turvemaiden suojelu (alkaen vuodesta 2025)
– Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otettu turvemaa on pidettävä aina nurmella (sama kivennäismaalla)

• GAEC 3, peltokasvien sängen polttoa koskeva kielto
• GAEC 4, suojavyöhykkeet vesistöjen varsille

– 3 metrin suojakaista 
• GAEC 6, vähimmäiskasvipeite herkimmillä jaksoilla

– Vähintään 30 % viljelijän peltoalasta on oltava kasvipeitteistä (sis. kevennetyn muokkauksen) kasvukauden ulkopuolella
– Kesantojen on oltava pääsääntöisesti viher- tai sänkipeitteisiä kesän tietyn ajanjakson

• GAEC 7, viljelykierto
– Lähtökohtana nykyinen kahden/kolmen kasvin viljelyvaatimus
– AB-alueen on yli 30 ha, tilalla on viljeltävä vähintään kolmea kasvia (pääkasvi enintään 75 % ja kahden eniten viljellyn kasvin 

osuus saa olla enintään 90 %)
• GAEC 8, ei tuottava ala + hukkakauran ym. torjunta

– Vähintään 4 % maatalousmaasta aktiivisen tuotannon ulkopuolella (EFA)
• -> Kesantoa  

– Metsäisyyspoikkeus on edelleen voimassa
– -> velvoitealue Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa (ei alla 10 ha tilat tai jos tilalla on nurmea yli 75 %)
– Hukkakaura, kaukasianjättiputki, persianjättiputki ja armenianjättiputki on torjuttava maatalousmaalla
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Ekojärjestelmä
• Talviaikainen kasvipeitteisyys

– Sänki ja yksi- ja monivuotiset kasvit
– Ei muutoinkin jatkuvasti kasvipeitteiset alat
– Ei suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet (ymp) tai moma-alat
– Tukitaso noin 50 eur/ha (70 milj. e/1,4 milj. ha)

• Luonnonhoitonurmet
– Niitettävä joka toinen vuosi
– Enintään 10 %  luonnonhoitonurmea tukikelpoisesta alasta C-alueella
– Ei mahdollinen luomussa
– Tukitaso noin 65 eur/ha (90 000 ha)

• Viherlannoitusnurmet
– Siemenseoksessa 4 eri lajia
– Niitettävä joka toinen vuosi
– Ei mahdollinen luomussa
– Tukitaso noin 80 eur/ha (30 000 ha)

• Monimuotoisuuskasvit
– Saa lannoittaa perustamisen yhteydessä
– Ei saa laiduntaa
– Riistaruokintaa varten sadon saa korjata
– Tukitaso noin 300 eur/ha (25 000 ha)
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Nämä yhteensä enintään
25% pinta-alasta (ei siis
korvauskelpoisesta alasta)



Ekojärjestelmän muutokset verrattuna nykyisen 
ympäristökorvaukseen, arvio 2023 tukitasoista 

• Talviaikainen kasvipeitteisyys
– Kohdentamisalue nyt 4/18/36/54 e/ha ja muun maan alue 4/9/11 e/ha

• Maksu koko viljellylle pinta-alalle, kun prosenttiraja täyttyy
– Jatkossa noin 50 e/ha, jos lohko on kasvipeitteinen

• Luonnonhoitopelto
– Nyt  AB-alueella 120 e/ha, max 20 % ja 100 e/ha, max 5 %, C-alueella 
– Jatkossa noin 65 e/ha + noin 50 e/ha, max 25 %/10 %

• Viherlannoitusnurmi 
– Nyt 54 e/ha, ei enimmäisosuutta peltoalasta
– Jatkossa noin 80 e/ha + noin 50 e/ha, max 25 %

• Vrt. satonurmi
– Nyt 54 e/ha + 4/18/36/54 e/ha
– Jatkossa 45 e/ha + noin 50 e/ha
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Luonnonhaittakorvaus
• Kotieläinkorotus 60 e/ha poistuu

– Naudat, lampaat, kutut -> noin 50 % kompensaatio 
kotieläintukien korotuksena

• Yleinen luonnonhaittakorvaus säilyy ennallaan
– AB 217 e/ha
– C 242 e/ha

• Kesantoa enintään 25 prosenttia
– Kesannot ja luonnonhoitopellot

• Huom. ei sis. esim. viherlannoitusnurmea tai 
riista/maisemapeltoa
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Ympäristökorvaus
• Tilakohtainen toimenpide (45 eur/ha (54) ja 113 eur/ha (200) puutarha)

– Lohkomuistiinpanot
– Maanäytteet
– Hehkutusjäännös
– Maatilan ilmasto- ja ympäristösuunnitelma kolmannen vuoden loppuun menneessä
– Valinnaiset vaatimukset (voi vaihdella vuosittain)

1. Ilmasto- ja ympäristökoulutus
• Viisi eri koulutusosiota maatilan ympäristö-, ilmasto- ja monimuotoisuushaasteista (1/vuosi)

2. Monimuotoisuuskaistat (2 peruslohkoa)
3. Maaperän seurantatieto (2 peruslohkoa)

• Laaja maa-analyysi (hiilen määrä ja orgaanisen aineksen määrä sekä jonkin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaava 
tutkimus tai

• Kahdella peruslohkolla analyysin peltomaan laatutekijöistä maaperän skannauslaitteistolla
4. Lannankäsittely, lannanluovutus, biokaasunurmi
5. Pölyttäjien ravintokasvit (2 peruslohkoa)

• Viljelyssä sadontuotantotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- ja kaksivuotisia tuotantokasveja
6. Täsmäviljelyteknologian käyttö

• Tuotantopanosten levitys, kasvinsuojeluruiskun lohkoautomatiikka, optinen hara, satomittaus (puimuri/ajosilppuri), 
Automaattiohjaus (traktori/työkone) tai itsekulkeva kasvinsuojeluruisku

7. Kasvintuhoojien ja –tautien seuranta- ja tunnistussovellusten hyödyntäminen
• Tuensaajalla on käytössään vuorovaikutteinen tietokoneella tai mobiililaitteella toimiva sovellus rikkakasvien, kasvitautien 

ja/tai kasvintuhoojien tunnistamiseksi ja kasvukaudenaikaisen kasvitauti- ja tuhoojatilanteen seuraamiseksi
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Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

• Kiertotalouden edistäminen (37 e/ha)
• Lietelannan sijoittaminen/ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• 15/10 (märkä/kuiva) m³/ha

• Suojavyöhykkeet (350 e/ha)
• RUSLE 15 –mallin perusteella eroosioherkillä rantapelloilla, tulva-alueilla, pohjavesialueilla

• Turvepeltojen monivuotiset nurmet (100 e/ha)
• Monivuotinen tuotantonurmi, jota ei uusita muokkaamalla sitoumuskauden aikana

• Kerääjäkasvit (97 /ha)
• Enintään 30 % korvauskelpoisesta alasta
• Voi perustaa seuraavan vuoden satokasvin

• Maanparannus- ja saneerauskasvit (190 e/ha)
• Enintään 20 % korvauskelpoisesta alasta
• Maanparannuskasvi on yksivuotinen (esim. muokkausretikka, sinimailanen, valkomesikkä)
• Vain lohkoilla, jotka ovat olleet yksivuotisten viljelykasvien viljelyssä edellisenä vuonna
• Jos toimenpiteelle suunniteltu vuosittainen tuotos jää tavoitteestaan tai ylittää tavoitteensa, voidaan tuensaajalle 

maksettavan enimmäispinta-alan osuutta muuttaa hallinnon toimesta seuraavalle sitoumusvuodelle
• Valumavesien käsittely (77/214 e/ha)

• Säätösalaojituksen, säätökastelun ja kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimet 
• Hapan sulfaattimaa tai turvemaa

• Vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät puutarhakasveilla (500 e/ha)
• Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu tai orgaaninen kate

• Lintupellot (600 e/ha)
• Viljely kuten ennenkin ja tavoitteellisesti (kurkien, hanhien tai laulujoutsenten suosimia tuotantokasveja)
• Maksetaan massaesiintymien todetuista levähdyksistä ja ruokailuista -> muuten ei maksua
• Tilakohtainen vähimmäisala 10 ha ja enintään 50 % korvauskelpoisesta alasta



Maanparannus- ja saneerauskasvit 
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Luomukorvaus
• Sekatilat mahdollisia
• Myyntikasvivaatimus 30 % koskee pääsääntöisesti kaikkia tuensaajia 

Vaatimuksesta voi poiketa seuraavissa tapauksissa:
– vähintään 50 %:lla tilan peltoalasta viljellään rehua omille tai muille luomueläimille 
– Avomaan vihannesten viljelykierto sitoumuslohkoilla

• Tarhaherne poistettaneen avomaan vihannesten listalta
• Luomukorvausta ei makseta esim. ekojärjestelmän luonnonhoitonurmille, 

(viherlannoitusnurmille?) tai ympäristökorvauksen suojavyöhykkeille
• Luomukotieläintuotannon korvaus (min 5 ey) maksetaan hehtaariperusteisena

– Luomukotieläintuotannon eläintiheysvaatimus on 0,5 eläinyksikköä. Korvaus maksetaan 
niin monelle hehtaarille kuin maksuperuste täyttyy, mutta korkeintaan koko 
sitoumusalalle

• Korvaustasot
– Peltoviljely 160 eur/ha
– Avomaavihannekset 590 eur/ha
– Kotieläintuotanto 130 eur/ha

10.4.2022 17



Luomukorvaus
• Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta

– Suojavyöhykkeistä
– Puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta
– Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmista
– Viherlannoitusnurmista
– Monimuotoisuuskasveista
– Kesannoille luonnonmukaisen tuotantotavan kannalta tarkoituksenmukaista alaa lukuun 

ottamatta
– Kotieläintiloilla eläinten hyvinvointikorvausten laidunnustoimenpiteestä
– Satokasveista

• Ruokohelpi energiantuotantotarkoitukseen
• Metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta
• Puuvartisten energiakasvien alasta
• Muun hampun kuin suoriin tukiin oikeuttavan hampun alasta

• Luomusitoumuksen tehneelle tilalle ei makseta ekojärjestelmän tukea 
viherlannoitusnurmista?
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Tavoitellut tuotokset luomussa
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Esimerkkejä C-alue (muu maa) 
(arvio tilanteesta 16.3.2022 ilman uudelleenjakotukea)

Kevätvilja* Kevätvilja**

2022 2023 2022 2023

Perustuki 173 120 173 120

LHK 242 242 242 242

Ympäristökorv. 54 45 54 45

Kasvipeitteisyys 9 50 9 0

Kerääjäkasvi*** 100 97

Yl. ha-tuki C2 10 10 10 10

Yhteensä 488 467 588 514

* Suorakylvö ym.
Yli 

rajoitteen 488 417

**Syysmuokattu Rajoite*** 25 % 30 %
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Esimerkkejä C-alue (muu maa)
(arvio tilanteesta 16.3.2022 ilman uudelleenjakotukea ja yleistä ha-tukea)

LHP* Viherlannoitusnurmi* Satonurmi Viherkesanto

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Perustuki 173 120 173 120 173 120 173 120

LHK 242 242 242 242 242 242 242 242

Ympäristökorv. 100** 0 54 0 54 45 0 0

Kasvipeitteisyys 0 50 0 50 9 50 0 50

Ekojärjestelmä 65** 80 0 0

Yl. ha-tuki C2 10 10

Yhteensä 515 477 469 492 488 467 415 412

Rajoite LHP** 5 % 10 %

Rajoite yht* 20 % 25 %
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Esimerkkejä C-alue (muu maa)
(arvio tilanteesta 16.3.2022 ilman uudelleenjakotukea)

Riistapelto* Maanparannuskasvi**

2022 2023 2022 (nurmi) 2023

Perustuki 173 120 173 120

LHK 242 242 242 242

Ympäristökorv. 300 0 54 190

Kasvipeitteisyys 0 50? 9 50?

Ekojärjestelmä 300

Yhteensä 715 712/662 478 602/552

Rajoite* 20 % 25 % Rajoite** 20 %

10.4.2022 22



Kotieläintuet
• Eläinpalkkiomalli?

– Sonnit?
• AB-alue

– Tuotantopalkkiot
– Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

• C-alue
– Tuotantopalkkiot

– Sonnit ja teuraskaritsat/kilit
– Kansallinen kotieläintuki
– Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
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• Vihreä arkkitehtuuri
– Talviaikainen kasvipeitteisyys

• Nykyinen kohdentamisalue, ennallaan
• Muu maa, +++

– Luonnonhoitopellot
• AB –alue, ennallaan
• C-alue, + (5%->10%)

– Viherlannoitusnurmet 
• Koko maa, ++

– Suojavyöhykkeet
• Koko maa, -

– Kerääjäkasvit
• Koko maa, +

– Maanparannuskasvit
• Koko maa, ++

– Saneerauskasvit
• Koko maa, -

– Viljelty pelto
• Suhteessa ”hömppään”, --

• Raiviot
– Perustulotuki, +
– Talviaikainen kasvipeitteisyys, +
– LHP, viherlannoitusnurmet +
– Riista/maisemapellot, +
– LHK kotieläinkorotuksen poistuminen, +
– LHK ja luomu, ei muutosta
– Ympäristökorvaus, + (ehtoja ei tarvitse noudattaa)
– Ehdollisuus, (-) 

• Turvepellot
– Ehdollisuus, -
– Ympäristökorvaus, + 

• Muut
– LHK:n kotieläinkorotuksen poistumisen 

kompensointi, --
– Eläinmäärältään pienet kotieläintilat, -
– Kotieläintilat ilman peltoa, +
– Hevostilat, -
– Hiehokasvatus kokonaisuutena, -
– Yksimahaiset, ---
– Kokonaisrahoitus, ++

Analysointia muutoksista
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Kiitos!
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