
EU:n yhteisen 

maatalouspolitiikan (CAP) 

uudistaminen

Maaseutuparlamentti 2021



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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Kansalliset painotukset CAP-uudistuksessa
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Miten CAP-uudistus edistää Suomen 

ilmastotavoitteita?

• Maatalouspolitiikan ydintavoitteena pohjoisten tuotanto-olojen Suomessa 

on kestävän ruuantuotannon turvaaminen ja kehittäminen

• Kestävyyden tulee kattaa sekä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, 

taloudellisiin näkökohtiin että sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin liittyvät 

ulottuvuudet

• Uudistuksen painotuksilla pitää varmistaa mahdollisimman tasapainoinen, 

Suomen olosuhteisiin ja tuleviin tarpeisiin sopiva CAP-toimenpiteiden 

kokonaisuus
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Miten CAP-uudistus edistää Suomen 

ilmastotavoitteita – toimenpiteet?

• Perusvaatimukset eli ”ehdollisuus” (§): lakisääteiset ehdot (SMR) + hyvän 
maatalouden vaatimukset (GAEC) => mm. pysyvän nurmen, turvemaiden, 
korjuusängen polttokiellon ja vähimmäismaanpeitteen vaatimukset

• Ekojärjestelmä (€): peltojen talviaikainen kasvipeite, luonnonhoitopelto- ja 
viherlannoitusnurmet

• Ympäristökorvaukset (€): kerääjäkasvit, maanparannus- ja saneerauskasvit, 
kiertotalouden edistäminen, suojavyöhykkeet ja turvemaiden nurmet, 
valumavesien käsittely (säätösalaojitus ym.)

• Luomutuotannon tukeminen (€)

• Investointien tukeminen (€): kosteikkojen perustaminen, maatilojen ympäristö-
ja energiainvestoinnit, maaseutualueiden uusiutuva energia ja biopolttoaineet, 
maaseutualueiden yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit
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CAP-suunnitelman muut ilmastoon 

vaikuttavat toimet

• Yhteistyötoimet

• Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

• Luonnonvarojen kestävään hoitoon

• Leader

• Ympäristöä edistävät hankkeet

• Maaseudun innovaatioryhmät (EIP) 

• Digitalisaatio ja innovaatiot (läpileikkaava teema)

• Tietämyksen vaihto ja tiedottaminen (läpileikkaava teema)

• Koulutus, tiedonvälitys, neuvontapalvelut
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Arvio Suomen CAP-suunnitelman 

ympäristövaikuttavuudesta

• Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen kasvu hidastuu CAP:n
muuttuvien toimenpiteiden (ympäristökunnianhimo) ansiosta noin 0,9 
miljoonaa CO2 ekvivalenttitonnia vuodessa verrattuna nykyisen CAP-
rahoituskauden tukipolitiikan jatkumiseen

= 5,5 % vuoden 2019 maatalouden KHK-päästöistä (v. 2019 KHK-päästöt olivat 16 milj. 
CO2 ekv.t)

• Lisätietoja: https://mmm.fi/cap27/ymparistovaikuttavuusarvio
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CAP-uudistuksen valmistelutilanne 

syyskuussa 2021

• Poliittinen EU-tason CAP-kompromissi syntyi kesäkuun lopulla, 

yksityiskohtia tarkennetaan EU-säädöksiin vielä syksyn aikana

• Suomen CAP-suunnitelman lausuntokierros 2.7.-10.9.2021, 

suunnitelman tarkennukset ja viimeistely loppuvuoden aikana

• Valmiin CAP-suunnitelman sisällön ja linjaukset käsittelee ja hyväksyy 

kansallisesti valtioneuvosto, kun tarvittava EU-säädöspohja on voimassa 

=> suunnitelma toimitettava komissiolle 1.1.2022 mennessä

• Komissio käsittelee ja hyväksyy Suomen CAP-suunnitelman vuoden 2022 

aikana → tarvittavat kansalliset säädökset voimaan ja toimeenpano 2023-



CAP-suunnitelma – ja myös paljon muuta

• CAP-suunnitelma sisältää keskeisen osan maa- ja elintarviketalouden ja 
maaseudun kehittämisen ohjausvälineistä yhteisen EU-politiikan väline- ja 
tavoitekokonaisuutena

• Lisäksi lukuisilla muilla hallinnon keinoilla vaikutetaan vastaaviin tavoitteisiin:

• Täydentävät kansalliset tukivälineet toimintaedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen

• Välineet elintarvike- ja luonnonvara-alan tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi ja menekin 
sekä markkinalisäarvon edistämiseksi

• Tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen painotukset sekä laajempi ohjaaminen

• Erilaisten alueiden yleinen palvelurakenne ja infrastruktuuri (mm. fyysiset ja sähköiset verkot)

• Yleiset taloudelliset toimintaedellytykset (verotus, sosiaaliturva ym.)

• Tiedonvälitys yhteiskunnassa kuluttajille, veronmaksajille, eri väestöryhmille

• Ilmastotavoitteisiin liittyviä tärkeitä MMM:n ohjaamia kokonaisuuksia: 
Hiilestä kiinni –tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, Ilmastoruokaohjelma
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Lisätietoja 

CAP-valmistelusta: 

mmm.fi/cap27 
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