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EU:n kokonaan rahoittama suora tuki 2015-2027
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Ehdollisuus täydentävien ehtojen tilalle
Perustaso ympäristönsuojelussa nousee nykyisestä tasosta. 
Suomelle mahdollisesti hankalia vaatimuksia: 

• turvemaiden suojelu

• suojavyöhykkeet vesistöjen varsille

• vähimmäiskasvipeite 

• viljelykierto 

• ei-tuottavat alat (Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa, 
metsäisyyspoikkeus pätee muualla)

• Positiivinen muutos, että korvamerkit ja eläinrekisterit eivät enää 
osana ehdollisuutta 
➢ Ei enää sanktioita peltotukiin korvamerkkipuutteista tai rekisterivirheistä
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Ekojärjestelmä – uusi tukimuoto

• Ympäristökorvauksen kaltainen tuki osaksi suoria tukia

• Valmistelun lähtökohtana:
– Toimet tehokkaita ja yksinkertaisia

– Mahdollisimman laajan viljelijäjoukon valittavissa 

– Toimet ovat yksivuotisia

– Tuki kannustava eikä pelkästään kustannuskompensaationa 

• Mahdollisia toimenpiteitä:
– Luonnonhoitopellot

– Viherlannoitusnurmet

– Talviaikainen kasvipeitteisyys (sänki tai kasvi)

– Monimuotoisuuskasvit (pölyttäjä-, maisema- ja riistapellot)

• Korvaustasojen määrittely vielä auki. WTO-sääntöjä noudatettava
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Ympäristösitoumus
• Tilakohtainen toimenpide

– Viljavuustutkimukset: Nykyiset vaatimukset + hehkutusjäännös (hiilen määritys)

– Lohkokohtaiset muistiinpanot

– Lisäksi kaksi toimenpidettä liittyen täsmäviljelyteknologiaan, monimuotoisuuteen tai 
pölyttäjähyönteisiin 

• Lohkokohtaiset toimenpiteet
– Kerääjäkasvit

– Maanparannus- ja saneerauskasvit

– Kiertotalouden edistäminen

– Suojavyöhykkeet

– Valumavesien käsittely

– Vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät puutarhakasveilla

– Lintupellot

• HUOM! Typen ja fosforin käyttöehdot ovat jatkossa osa ehdollisuuden 
lakisääteisiä hoitovelvoitteita, eivät osa ympäristösitoumusta.
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Tuotantoon sidotut tuet

• Suomella edelleen oikeus käyttää 19,6 % suorista tuista 
tuotantoon sidottuihin tukiin

• Tarve yksinkertaistaa ja vähentää tukikohteita
– Vaikuttaisi eniten lammas- ja vuohisektorin tukiin sekä saaristo- ja 

Ahvenanmaan tukitasoihin

– Nykyisen järjestelmän jatkuminen 22 tukikohteella ei ole vaihtoehto mm. 
tiukentuvien valvontasääntöjen takia

• Tuotantomuutosten huomioiminen ja joustavuus kauden aikana 
tarpeellista

• Rukiin tuki lopetetaan ja korkeampi tuki öljy- ja valkuaiskasveille 
sekä sokerijuurikkaalle

• Selkeämpi kohdentaminen AB-alueelle ja C-alueen tuet 
enemmän pohjoisen tuen kautta
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LHK & EHK

Luonnonhaittakorvaus:

• Uusi tiukempi tuotanto- ja hoitovelvoite

• Kotieläinkorotuksen korvaaminen eläintukien 
kautta

Eläinten hyvinvointikorvaus:

• Laajasti käytössä kaikilla kotieläinsektoreilla

• Erityinen tarve sika- ja siipikarjasektorilla
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Luomukorvaus

• Tavoite lisätä luomutuotantoa, kansallisesti ja 
EU-tasolla 
– 20 % vuoteen 2027 menneessä

– MTK haluaa, että tuotanto kasvaisi 
markkinaehtoisesti eikä pelkästään tukien toivossa

• Erityinen tarve saada enemmän luomuruokaa 
markkinoille

• Kotieläintuki eläinten kautta tai yläraja (1 ha/EY)
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Kansalliset tuet

• Pohjoisesta tuesta tehdään arviointiraportti, ei muutospaineita

• Etelä-Suomen kansallisen tuen jatko varmistettu 
siirtymäkaudelle
– Vuodesta 2023 tarvitaan uusi komission päätös

– Kasvihuonetuet ja varastointituki saataneen helpohkosti jatkettua

– Sika- ja siipikarjatalouden tuen jatkaminen tulee olemaan vaikea

• Suomen esitys EU-komissiolle tämän vuoden aikana

• Kansallisen tuen neuvottelujen alainen asia jossa hallituksella on 
neuvotteluvelvoite tuottajajärjestöjen kanssa
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KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!



Maatalouden tulos tilaa kohden 

verotuksessa maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus 14
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