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Maatalouspolitiikan uudistus – tuleva tukikausi 
 

Maatalouspolitikka on nyt ajankohtainen, kertoi Kyösti Arovuori kuminan viljelypäivillä ja muistutti, että 

EU:n päätöksenteko järjestelmä perustuu seitsemän vuoden sykleihin, joissa päätetään rahankäyttöä 

ohjaava rahoituskehys. Erityisen mausteen uudistukseen on tuonut Brexit sekä ilmastonmuutos että 

tuotantotapojen muutos (Taulukko 1). 

Ilmastonmuutos Tuotantotapojen muutos 

- muuttuvat tuotanto-olosuhteet 
- muuttuvat yhteiskunnan odotukset ja 

vaatimukset 
- muuttuva kulutuskäyttäytyminen 

- tuotantoteknologian kehittyminen ja 
digitalisaatio 

- uudet toimijat 
- uudet menetelmät 

Taulukko 1 Toimintaympäristön muutoksia 

 

Tällä hetkellä on avoimena useita asioita kuten mm. tukikatto, tosiasiallisen viljelijän määritelmä ja 

aktiivisen maataloustuotannon edistäminen ja uusien tuottajien tukitoimenpiteet. EU-tason 

päätösvaiheiden viivästymisen vuoksi seuraavan kauden tukivälineet ja -ehdot otetaan kuitenkin käyttöön 

aikaisintaan vuoden 2022 tai jopa vasta vuoden 2023 alusta alkaen 

 

Mitä uudistuksesta tiedetään nyt? 
 

Jo pitkään tiedossa ollut, että rahoitusta tullaan leikkaamaan ja toimintamalli tulee uudistumaan 

kansallisten strategioiden osalta. Kiristyksiä on tulossa ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin. EU:n 

kokonaisrahoituksesta tulee kohdistua ilmastotoimiin vähintään 40 %. Jäsenmaiden maaseudun 

kehittämisrahaston alta maksetuista tukirahoista vähintään 30 % on kohdistettava ilmasto- ja 

ympäristötavoitteisiin. 

EU:n rahoittaminen tukien kokonaistaso laskee. Leikkaukset tulevat kohdistumaan maaseudun 

kehittämistukiin kuten ympäristökorvausjärjestelmä, luonnonhaittakorvaus ja investointituet. 

Tuotantosidonnaisten tukien maksamista on mahdollista jatkaa. 

Nyt käsittelyssä oleva esitys tarkoittaisi noin 10 €/ha laskua suoriin tukiin, kehittämisrahojen osalta 

toteutus vaikuttaa euromääriin. Ympäristökorvausjärjestelmän kokonaisrahoitus tulee todennäköisesti 

vähenemään. Luonnonhaittakorvauksen tasoa tullaan sopeuttamaan. Investointitukien tasoa tullaan 

turvaamaan osin kansallisista rahoista (MAKERA). Ja nämä kaikki kohdat tietenkin vielä kysymysmerkillä. 



Jäsenmaiden on CAP-suunnitelmissaan osoitettava, että ympäristö- ja ilmastotavoitteiden täyttäminen on 

nykyistä rahoituskautta korkeammalla tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 

ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden tiukentumista 

Tällä hetkellä on avoimena useita asioita kuten mm. tukikatto, tosiasiallisen viljelijän määritelmä ja 

aktiivisen maataloustuotannon edistäminen ja uusien tuottajien tukitoimenpiteet. EU-tason 

päätösvaiheiden viivästymisen vuoksi seuraavan kauden tukivälineet ja -ehdot otetaan kuitenkin käyttöön 

aikaisintaan vuoden 2022 tai jopa vasta vuoden 2023 alusta alkaen 

Todennäköisiä toimenpiteitä 
 

Viljelykiertovaatimukset kiristyvät (talviaikainen kasvipeitteisyys, hiilensidonta ja maan kasvukunnon 

ylläpito). Turvepeltojen viljely- ja hoitotoimenpiteet nousevat toimenpiteiden joukkoon (säätösalaojat, 

hiilinurmet). Ei-tuotannollisten investoinnit korostuvat (monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen, 

fosforia sitovien aineiden levittäminen pellolle). Näillä toimilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja 

ohjaamaan tuotantotapoja entistä ilmastoystävällisempään suuntaan. 

 

Tukikausi 2014 – 2020 ja siirtymäkausi 
 

Kuluva EU:n rahoituskausi kattaa vuodet 2014-2020. Uuden kauden 2021 - 2027 valmistelun keskeneräisyys 

merkitsee vuoden tai kahden siirtymäkautta, jolloin mennään vanhan rahoituskauden tiimoilla. Seuraa 

kuitenkin keskustelua ja eri tahojen viestintää, jotta pysyt ajan tasalla siirtymäkauden aikana. 


