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CAP:lle asetetut EU-tason tavoitteet

1. Turvataan viljelijöiden tulotaso ja ruuantuotanto
2. Lisätään tuotannon kilpailukykyä ja laatua
3. Parannetaan viljelijöiden markkina-asemaa

4. Hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen
5. Edistetään ympäristön ympäristöntehokasta hoitoa 

ja suojelua
6. Edistetään luonnon monimuotoisuuden, 

elinympäristöjen ja maiseman säilyttämistä

7. Kannustetaan nuoria alalle, helpotetaan maaseudun 
yritystoiminnan kehittämistä

8. Edistetään maaseudun työllisyyttä, kasvua ja 
paikallista osallisuutta

9. Parannetaan turvallisen, terveellisen ja kestävän 
ravinnon saantia sekä eläinten hyvinvointia ja 
torjutaan mikrobilääkeresistenssiä

Varmistetaan älykäs, 
kestävä ja monipuolinen 

maatalousala, jolla 
parannetaan elintarviketurvaa

Lujitetaan
maaseutualueiden

sosioekonomista rakennetta

Läpileikkaava 

tavoite:

Edistetään 

osaamista, 

innovaatioita ja 

digitalisointia

Tuetaan ympäristön hoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään 

yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita



Aktiivinen 
ruuantuota

nto

Kansalliset painotukset CAP-uudistuksessa

Suomen erityiset lähtökohdat 
(maan sijainti ja laajuus, 

ilmasto, väestö, 
elinkeinot jne.)

Mittava sidosryhmien kanssa 
tehty valmistelutyö

Hallitusohjelma ja muut 
strategiset linjaukset

Ympäristö-
ja 

ilmastoviisas 
maatalous

Uudistuva ja 
monipuolinen 

maaseutu



Maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

kokonaisrahoitus* eri kausina

Milj. euroa vuodessa keskimäärin
Rahoituskausi

2014-2020, 
milj. €/vuosi

Kausi 
2023-2027, 
milj. €/vuosi

Muutos

Suorat tuet: 523 523

- tuotantosidonnaiset tuet 103 102 -1 %

- ekojärjestelmät - 86 -

- nuoret viljelijät 10 13 +31 %

- muut kohteet (tuotannosta irrotettuja) 410 321 -22 %

Kansalliset tuet: (eivät sisälly CAP-suunnitelmaan) 349 350

Maaseudun kehittämisrahoitus: 1 139 1 173

Pinta-ala- ja eläintuet 884 853

- luonnonhaittakorvaukset 528 500 -5 %

- ympäristökorvaukset (sis. ei-tuot. investoinnit) 250 203 -19 %

- luonnonmukainen tuotanto 50 76 +52 %

- eläinten hyvinvointikorvaukset 55 74 +35 %

Maatalouden rakennetuet 110 136 +24 %

Muu maaseudun kehittäminen 146 183 +25 %

RAHOITUS YHTEENSÄ 2 011 2 045

* Ei sisällä siirtymäkauden 2021-2022 rahoitusta, 
eikä vuosina 2014-2020 maksettuja poikkeuksellisia kriisitukia



Ilmasto- ja ympäristökokonaisuus CAP:ssa
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Neuvontapalvelut Osaamisen siirto Innovaatiot Yhteistyö

* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi



Ehdollisuuden keskeisimmät 

muutokset
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Turvemaiden suojelu

• Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otetut 
turvelohkot pidettävä nurmipeitteisenä

• Vuodesta 2025 turvemailla olevien pysyvien 
nurmien kyntö on sallittu vain kerran 5-
vuotiskaudella
– Tästä voidaan poiketa, jos nurmea uusitaan 

talvituhojen vuoksi
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Vähimmäismaapeite

• Vähintään 33 % tilan pinta-alasta oltava muu 

kuin kynnetty, esim. kevytmuokkaus (toki 

sänki ja aito kasvipeitteisyys myös 

mahdollisia) 
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Kasvinvuorotus

• Kasvinvuorotus oltava vähintään 33 %:lla lohkoilla 
jotka ovat viljelijän hallinnassa kuluvana ja 
edellisenä vuotena.

• Kasvi vaihdettava kaikilla lohkoilla viimeistään 
kauden neljäntenä vuotena

• Referenssivuosi on 2023

• Poikkeus tietyille kasveille kuten peruna ja 
sokerijuurikas ja eräille muille erikoiskasveille. 
Poikkeus koskee myös nurmia.
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Uusi ekojärjestelmä
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Ekojärjestelmä
• Talviaikainen kasvipeitteisyys

– Sänki ja yksi- ja monivuotiset kasvit

• Luonnonhoitonurmet
– Niitettävä joka toinen vuosi

– Enintään 25 % tukikelpoisesta alasta (kaikki kolme toimenpidettä)

– Enintään 10 %  luonnonhoitonurmea tukikelpoisesta alasta C-alueella

• Viherlannoitusnurmet
– Enintään 25 % tukikelpoisesta alasta (kaikki kolme toimenpidettä)

• Monimuotoisuuskasvit
– Riistaruokintaa varten sadon saa korjata

– Enintään 25 % tukikelpoisesta alasta (kaikki kolme toimenpidettä)
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Ympäristökorvaus
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Ympäristökorvaukset 2023-2027

• Tavoitteena kannustaa ympäristön ja ilmaston kannalta edullisiin viljelykäytänteisiin 
sekä edistää maatalousluonnon monimuotoisuutta ja luonnonhoitoa

• Rakenne ei muutu: Kustannusperusteinen → korvataan kustannuksia, joita 
tuensaajalle syntyy, kun hänen toimintansa ylittää lainsäädännön asettamat 
vaatimukset

• Ympäristösitoumus ja ympäristösopimuksia – yhteensä 15 toimenpidettä

• Ympäristösitoumus ja sen lohkokohtaiset toimenpiteet kohdentuvat aktiiviviljelyyn ja 
niiden tavoitteena on maataloustuotannon ympäristökestävyyden parantaminen

• Ympäristösopimukset kohdistuvat muulle kuin peltoalalle ja ne edistävät 
luonnonhoitoa



Ympäristökorvausten toimenpiteet 2023-

2027

• Ympäristö 1 - Tilakohtainen toimenpide

• Ympäristö 2 - Maanparannus- ja 
saneerauskasvit

• Ympäristö 3 - Kerääjäkasvit

• Ympäristö 4 - Kiertotalouden edistäminen

• Ympäristö 5 - Suojavyöhykkeet

• Ympäristö 6 - Turvepeltojen nurmet

• Ympäristö 7 - Valumavesien hallinta

• Ympäristö 8 - Puutarhakasvien 
vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

• Ympäristö 9 - Lintupellot

• Ympäristö 10 - Maatalousluonnon 
monimuotoisuus ja maiseman hoito

• Ympäristö 11 - Kosteikkojen hoito

• Ympäristö 12 - Alkuperäisrotujen 
kasvattaminen

• Ympäristö 13 - Alkuperäiskasvien 
ylläpito

• Ympäristö 14 - Alkuperäisrotujen 
perimän säilytys

• Ympäristö 15 – Alkuperäiskasvien 
varmuuskokoelmat

Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset



Ympäristösitoumukset 2023-2027

• Tilakohtainen toimenpide
– pakolliset vaatimukset

• maanäytteen ottaminen viiden vuoden 
välein

• lohkomuistiinpanot

• ympäristö- ja ilmastosuunnitelma

– valinnaiset vaatimukset (valittava 2 
joka vuosi)

• ilmasto- ja ympäristökoulutus

• monivuotiset monimuotoisuuskaistat

• maaperän seurantatieto

• orgaaniset ravinteet

• pölyttäjien ravintokasvit

• täsmäviljelymenetelmät

• kasvintuhoojien ja kasvitautien 
seuranta- ja tunnistussovellukset

• Maanparannus- ja saneerauskasvit

• Kerääjäkasvit

• Kiertotalouden edistäminen

• Suojavyöhykkeet

• Turvepeltojen nurmet

• Valumavesien hallinta

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu

• Lintupellot

Tilakohtaisesti Lohkokohtaisesti



Tilakohtainen toimenpide

• Toimenpiteen pakolliset vaatimukset:
– maanäytteen ottaminen viiden vuoden välein

• nykyiset vaatimukset 

– lohkomuistiinpano

– ympäristö- ja ilmastosuunnitelma

• Valinnaiset vaatimukset – valittava kaksi, voi 
vaihdella vuosittain
– ilmasto- ja ympäristökoulutus

– monivuotiset monimuotoisuuskaistat

– maaperän seurantatieto

– orgaaniset ravinteet

– pölyttäjien ravintokasvit

– täsmäviljelymenetelmät

– kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja 
tunnistussovellukset

Miksi

•Maataloustuotannon kehittäminen 
ympäristökestävämpään suuntaan vaatii osaamisen 
kasvattamista, teknologian hyödyntämistä sekä 
toimintatapojen muuttamista.

Mitä saavutetaan

•Kannustamalla viljelijöitä kehittämään toimintaansa 
kestävämpään suuntaan edistetään 
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, 
luonnonvarojen kestävää hoitoa ja 
monimuotoisuutta sekä nykyaikaistetaan 
tuotantotapoja. 

Tavoite

•1 800 000 peltohehtaaria sitoumuksen piirissä 
vuosittain

Korvaus

•45 €/hehtaari, muut

•113 €/hehtaari, puutarhakasvit ja kumina



Tilakohtainen toimenpide – valinnaiset 

vaatimukset (1/2)

1. Ilmasto- ja ympäristökoulutus
– sitoumuskauden aikana valittavissa viisi eri 

koulutusosiota

– voidaan valita joka vuosi mikäli koulutusosio on eri

2. Monivuotiset monimuotoisuuskaistat
– kahden yksivuotisen kasvin viljelyssä olevan peruslohkon 

kaikille reunoille perustetaan kylvämällä keskimäärin 3m 
leveä monivuotinen nurmikasvusto

– hoito erillisten ohjeiden mukaan

3. Maaperän seurantatieto
– kahdella peruslohkolla toteutetaan joko laaja maa-

analyysi tai peltomaan analyysi skannauslaitteistolla

4. Orgaaniset ravinteet
– käytössä separaattori tai lietteen laskeutusmenetelmä

– lantaa käsitellään biokaasulaitoksessa

– lantaa luovutetaan tilan ulkopuolelle

– nurmikasvustoa toimitetaan biokaasulaitokseen

Miksi

•Maataloustuotannon kehittäminen 
ympäristökestävämpään suuntaan vaatii osaamisen 
kasvattamista, teknologian hyödyntämistä sekä 
toimintatapojen muuttamista.

Mitä saavutetaan

•Kannustamalla viljelijöitä kehittämään toimintaansa 
kestävämpään suuntaan edistetään 
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, 
luonnonvarojen kestävää hoitoa ja 
monimuotoisuutta sekä nykyaikaistetaan 
tuotantotapoja. 

Tavoite

•1 800 000 peltohehtaaria sitoumuksen piirissä 
vuosittain

Korvaus

•45 €/hehtaari, muut

•113 €/hehtaari, puutarhakasvit ja kumina



Tilakohtainen toimenpide – valinnaiset 

vaatimukset (2/2)

5. Pölyttäjien ravintokasvit
– vähintään kahdella peruslohkolla viljellään 

sadontuottotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa 
tarjoavia kasveja

6. Täsmäviljelymenetelmien edistäminen
– aktiiviviljelijällä tai hänen käyttämällä urakoitsijalla 

on käytössä paikkatietoon tai optiikkaan perustuva 
täsmäviljelyä edistävä kone tai tuensaajalla on 
käytössään automaattiohjauksella varustettu 
traktori tai kone

7. Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja 
tunnistussovellukset

– käytössä vuorovaikutteinen tietokoneella tai 
mobiililaitteella toimiva sovellus rikkakasvien, 
kasvitautien ja/tai kasvintuhoojien tunnistamiseksi ja 
kasvukaudenaikaisen kasvitauti- ja tuhoojatilanteen 
seuraamiseksi

Miksi

•Maataloustuotannon kehittäminen 
ympäristökestävämpään suuntaan vaatii osaamisen 
kasvattamista, teknologian hyödyntämistä sekä 
toimintatapojen muuttamista.

Mitä saavutetaan

•Kannustamalla viljelijöitä kehittämään toimintaansa 
kestävämpään suuntaan edistetään 
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, 
luonnonvarojen kestävää hoitoa ja 
monimuotoisuutta sekä nykyaikaistetaan 
tuotantotapoja. 

Tavoite

•1 800 000 peltohehtaaria sitoumuksen piirissä 
vuosittain

Korvaus

•45 €/hehtaari, muut

•113 €/hehtaari, puutarhakasvit ja kumina



Lohkokohtainen toimenpide: 

Maanparannus- ja saneerauskasvit

• Toimenpidettä voidaan toteuttaa 
sellaisilla lohkoilla, jotka ovat olleet 
yksivuotisen kasvin viljelyssä 
edellisellä kasvukaudella.

• Ei voi kasvattaa aluskasvina, 
tuotantokasvin jälkeisenä 
kerääjäkasvina tai seoksena 
tuotantokasvin kanssa.

• Maanparannus- ja saneerauskasvin 
jälkeen voi perustaa syyskylvöisen 
kasvin, kun kasvuaika on ollut 
vähintään 2 kuukautta.

Miksi

•Viljelytoimenpiteet tiivistävät peltoa ja orgaanisen 
aineksen vähyys heikentää maan rakennetta.

Mitä saavutetaan

•Syväjuuriset maanparannus- ja/ tai saneerauskasvit 
tunkeutuvat syvälle maahan ja samalla maan rakenne 
paranee. Samalla edistetään ilmaston- ja vesien 
suojelua, lisätään orgaanisen aineksen määrää, 
parannetaan pellon vesitaloutta ja viljelykiertoa sekä 
maaperän eliöstön elinolosuhteita ja vähennetään 
kasvitaulu- ja tuholaispainetta

Tavoite

•Vuonna 2027 maanparannus- ja saneerauskasveja 
viljellään 100 000 hehtaarilla

Korvaus

•Korvaus 190 € / hehtaari

•Korvausta voidaan maksaa kullekin tilalle korkeintaan 
20 % korvauskelpoisesta sitoumusalasta



Lohkokohtainen toimenpide: Kerääjäkasvit

• Viljellään kasvukauden aikana 
kerääjäkasveja yksivuotisten 
tuotantokasvien aluskasvina tai 
tuotantokasvin sadonkorjuun jälkeen siten, 
että tavoitteena on peittävä kasvusto

• Kylvettävä 15.8. mennessä, kasvuston saa 
päättää aikaisintaan 15.9. ja muokata 
aikaisintaan 1.10.
– mikäli lohkolle kylvetään syyskylvöinen 

kasvi, aiempi päättäminen ja muokkaus on 
mahdollista

– kerääjäkasvin kasvuajan on oltava vähintään 
6 viikkoa

• Huomaa, että ehdollisuuden mukainen 
viljelykiertovaatimus (GAEG 7) koskee 
toimenpidettä jo vuonna 2023

Miksi

•Maan ollessa kasvipeitteetön on vaarana, että 
maassa olevat ravinteet vapautuvat ympäristöön.

Mitä saavutetaan

•Kerääjäkasvit sitovat varsinaiselta viljelykasvilta 
jääviä ja maasta vapautuvia ravinteita sekä lisää 
kasvipeitteisyyttä. Näin kerjääjäkasveja viljelemällä 
edistetään hiilen sidontaa, vesien suojelua ja luonnon 
monimuotoisuutta sekä parantaa peltomaan 
rakennetta

Tavoite

•Vuonna 2027 kerääjäkasvien viljelyssä 350 000 
hehtaaria peltoa

Korvaus

•Korvaus 97 € / hehtaari

•Korvausta voidaan maksaa kullekin tilalle korkeintaan 
30 % korvauskelpoisesta alasta



Lohkokohtainen toimenpide: 

Kiertotalouden edistäminen

• Viljelijä sitoutuu käyttämään 
peltolohkolla 
lannanlevityksessä sijoittavaa 
tai multaavaa laitetta tai 
lisäämään peltolohkolle tilan 
ulkopuolelta tulevaa orgaanista 
materiaalia, jonka kuiva-
ainepitoisuus on vähintään 20 %

• Levitettäville aineille 
vähimmäismäärät: 15 m3/10 
m3/5 m3

Miksi

•Kun lannanlevityksessä käytetään levittävää laitetta, 
on suuri riski, että ravinteet pääsevät ympäristöön. 
Maaperän orgaaninen aineksen määrä on vähentynyt 
ja se heikentää maanperän viljavuutta. 

Mitä saavutetaan

•Sijoittamalla lanta peltoon voidaan edistää hiilen 
sidontaa, vesien suojelua ja ravinteiden 
kierrättämistä sekä parantaa peltomaan rakennetta 
ja kasvukuntoa

Tavoite

•Vuonna 2027 toimenpidettä toteutetaan 400 000 
hehtaarilla

Korvaus

•Korvaus 37 € / hehtaari

•Korvausta voidaan maksaa kullekin tilalle korkeintaan 
80 % korvauskelpoisesta alasta



Lohkokohtainen toimenpide: 

Suojavyöhykkeet

• Viljelijä sitoutuu perustamaan ja hoitamaan 
peltolohkolla monivuotisen nurmikasvuston 
peittämää suojavyöhykettä koko sitoumuskauden 
ajan.

• Kasvusto on perustettava 1. tai 2. 
sitoumusvuonna ja säilytettävä sitoumuskauden 
loppuun asti. Kasvuston saa perustaa myös 
ennen sitoumuskauden alkua.

• Perustamisen yhteydessä kasvuston voi 
lannoittaa, mutta aluetta ei saa muokata tai 
lannoittaa enää perustamisen jälkeen.

• Kasvusto niitetään vuosittain ja niitetty 
kasvimassa on käsiteltävä.

• Suojavyöhykettä saa laiduntaa.

Miksi

•Vesistöjen varsilla on korkea riski, että maa-ainesta ja 
sen mukana ravinteita huuhtoutuu veteen.

Mitä saavutetaan

•Perustamalla suojavyöhykkeitä pohjavesialueille, 
Natura-alueille sekä erityisen eroosioherkille alueille 
edistetään vesien suojelua ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, ehkäisee eroosiota sekä parantaa 
samalla monimuotoisuutta.

Tavoite

•Vuonna 2027 toimenpidettä toteutetaan 42 000 
hehtaarilla

Korvaus

•Korvaus 350 € / hehtaari

•Korvausta voidaan maksaa kullekin tilalle korkeintaan 
80 % korvauskelpoisesta alasta



Lohkokohtainen toimenpide: 

Turvepeltojen nurmet

• Voidaan toteuttaa lohkoilla, jotka ovat 
kokonaan turvemaata.

• Viljelijä sitoutuu perustamaan ja 
ylläpitämään monivuotisen 
nurmikasvuston peittämää 
tuotantonurmea sekä huolehtimaan 
kasvuston laadusta ja sadontuottokyvystä 
koko sitoumuskauden ajan.

• Nurmen uusiminen sallittu ainoastaan 
ilman muokkausta. Lannoitus on sallittu, 
mutta vuotuinen kasvinsuojelu ei

Miksi

•Turvemaat ovat keskeinen peltoviljelyn 
kasvinhuonekaasupäästöjen lähde. 
Päästöjä voidaan vähentää muuttamalla 
viljelykäytäntöjä.

Mitä saavutetaan

•Nurmikasvusto turvemaalla vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja kemiallisten 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Tavoite

•Vuonna 2027 toimenpidettä toteutetaan 
40 000 hehtaarilla

Korvaus

•Korvaus 100 € / hehtaari



Lohkokohtainen toimenpide: 

Valumavesien hallinta

• Voidaan toteuttaa lohkoilla, jotka ovat 
happamia sulfiittimaita tai kokonaan 
turvemaata.
– käytettävät menetelmät vaativat pellon, 

jonka kaltevuus on pieni

• Tarkoituksena on säädellä 
kuivatusjärjestelmien avulla pellolta 
lähtevien valumavesien määrää.

• Valittavia menetelmiä on kaksi:
– altakastelu

– säätösalaojitus

• Toimenpidettä altakastelu tai 
kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä on 
toteutettava sitoumuskauden loppuun asti

Miksi

•Turvemaat sisältävät runsaasti hiiltä, joka vapautuu, kun 
maa kuivuu. Happamien sulfaattimaiden kuivuessa 
maaperästä muodostuu rikkihappoa, joka liuottaa 
maaperästä metalleja. Tämän seurauksena muodostuu 
happamia ja metallipitoisia valumavesiä.

Mitä saavutetaan

•Pohjaveden pinnan tasoa säätelemällä voidaan hidastaa 
turpeen maatumista, ylläpitää maan hiilivarastoja sekä 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Sulfaattimailla voidaan 
ehkäistä happamia huuhtoumia vesistöihin. Käytettävät 
menetelmät ehkäisevät myös tulvimista sekä ravinteiden 
huuhtoutumista ja eroosiota.

Tavoite

•Vuonna 2027 altakastelua toteutetaan 12 000 hehtaarilla ja 
säätösalaojitusta 60 000 hehtaarilla

Korvaus

•Altakastelu 214 € / hehtaari

•Säätösalaojitus 77 € / hehtaari



Rakennetuet
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Investointituki
• Tukea voidaan myöntää investointeihin, joiden tavoitteena on edistää 

ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöön ottoa ja joilla on 
myönteinen vaikutus esimerkiksi maan kasvukuntoon ja ravinteiden käyttöön, 
kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuuteen, vesitalouteen, ravinteiden 
hyötykäyttöön ja kierrätykseen, lannan tehokkaaseen käsittelyyn tai 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
– Rakentaminen ja investointeja uuteen teknologiaan tai ympäristön kannalta kestävää 

tuotantotapaa edistäviä vesitalouden investointeja.

• Tuettavia hankkeita voivat olla mm. 
– ojitushankkeet vesiensuojeluun

– maaperän tehokkaan kasvun varmistamiseksi ja maaperän tiivistymisen ehkäisemiseksi

– ravinteiden käytön tehostamiseksi sekä ravinteiden huuhtoutumisen ja tulvien 
ehkäisemiseksi.

• Tukikelpoisia voivat olla myös esimerkiksi lannan sijoitus-, viilennys- ja 
separointilaitteistot, lantaloiden kattaminen ja laitteet, joilla täsmennetään ja 
tehostetaan ravinteiden hyötykäyttöä tai vähennetään päästöjä.
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Investointituki 

• Maatilan investointituella tuettavaksi toiminnaksi lisättäisiin yhteinen 
ojitusinvestointi, jonka hyöty kohdistuu maatalousmaahan ja 
useampaan kuin yhteen maatilaan.  
– myös vuokraviljelijät olisivat tuen piirissä toisin kuin nyt. 

– Tuen saajina voisivat olla myös yhteisiä ojitushankkeita pääasiassa tekevät 
ojitusyhteisöt tai kiinteistönomistajien tai vuokraoikeuden haltijoiden 
ryhmittymät. 

• Tuen saajaa koskevista edellytyksistä poistettaisiin 
ammattitaitovaatimus, jos kyseessä on ympäristön tilaa ja kestävää 
tuotantotapaa edistävä investointi, maatilojen energiainvestointi tai 
eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävä investointi.

• Tukitaso 40 %
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Kiitos!
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