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Ajankohtainen maatalouspolitiikka
Ajallinen ulottuvuus:
Tämä vuosi – Nykyinen ohjelmakausi – Siirtymäkausi – Seuraava ohjelmakausi
2018
2019 – 2020
2021 – 2022
2023 – 2027

•
•
•
•
•

Parlamenttivaalit 2019
Komission vaihtuminen
Ympäristökorvauksen jatkokausi 2020
Brexit 2019
Kuluva ohjelmakausi 2014-2020

Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013 – 2020
- arvio tilanteesta kesällä 2017 (jos ei tehdä mitään uusia poliittisia linjauksia)
Rahoitus Tukityyppi
EU
Suora tuki

LHK + lisäosa
Maaseutu- Ymppi*
Luomu
ohjelma
(EU+FI)
EHK
FI

Kansallinen
tuki**

Yhteensä milj. euroa

2013 2014 2015
545 530 524

542
333
32
52

542
333
32
52

553
260
44
50

393

380

326

1 865 1 837 1 757

2016
524

2017
524

548
240
45
52

553
240
48
52

2018 2019 2020
524 524 524

522
240
53
52

322+20 326+(10) 326–(4)
1 749

1 750

* sisältää luomun 2013/2014
**566 (447+119) milj. e vuonna 2007, 2015-2020 arvioitu VM:n budjettikehyksen/149aartiklan perusteella

508 508
240 85
49 49
52 52

322 322
1
1 707 1 718 563

Ympäristökorvausohjelman rakenne 2015-2019
•

Vähimmäisvaatimukset
•
•

•

•

Ympäristökorvaukset ja
perustason vaatimukset

Geenipankkisäilytys:
Alkuperäislajikkeet
Varmuuskokoelmat
Alkuperäisrodut

Tilakohtainen toimenpide

Muuta
•

LHP+monimuotoisuuspellot
AB max 20 %
C max 15 %

Valumavesien hallinta(6 me)
- säätösalaojitus 70 e/ha
- säätökastelu/kierrätys 250 e/ha

Lietelannan sijoittaminen
peltoon 40 e/ha (8 me)

Ympäristönhoitonurmet

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 e/ha (0,5 me)

Talviaik. kasvipeitt. (43 me)

- suojavyöhyke 500/450 e/ha (26 me)
- moniv. ympäristönurmet 50 e/ha 0,1
- luonnonhoitop. 120/100 e/ha (8 me)
- kohdentamisalue 4/18/36/54 e/ha
- muu maa 4/9/11 e/ha

Org. kate puutarhak. ja
ja siemenp. 300/500 e/ha (2 me)

Peltoluonnon
monimuotoisuus

Kosteikkojen hoito

- viherlannoitusn. 54 e/ha (1 me)
- Kerääjäkasvi 100 e/ha(11 me)
- saneerausk. 300 e/ha (3 me)
- monim.pellot 300 e/ha (7 me)

Maatalousluonnon
monimuotoisuuden
ja maiseman hoito

Puutarhakasvien
vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu (1 me)
- Ryhmä 1 500 e/ha
- Ryhmä 2 350 e/ha

Tilakohtainen toimenpide 54/200 e/ha (104 milj. e)

450 e/ha (0,4 me)

600/450 e/ha (15,2)

Kurki-, hanhi- ja
joutsenpellot
600 e/ha (0,5 milj.e)

Alkuperäisrotujen
kasvatus
530/300 e/ey (3 me)

Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena)
Perustaso mm. täydentävät ehdot ja maatalousmaan säilyttäminen
* Punaisella tekstillä olevien lohkokohtaisten toimenpiteiden osalta maksetaan vai ko. toimenpiteen korvaus, mustalla tekstillä olevia toimenpiteitä voi olla useita samalla lohkolla.
** Suluissa olevat summat ovat toimenpiteiden määrärahamenekit vuonna 2017

Sopimus

1 koulutuspäivä/tentti
3 m suojakaistat
Viljelykiertosuunnitelma
Viljavuustutkimus
Viljelysuunnitelma
Lohkokirjanpito
Peltomaan laatutesti
peruslohkoittain

Sitoumus

•
•
•
•
•
•
•

•

Ravinnetaulukot typpi/fosfori
(valvontaotanta 1 %)
Kasvinsuojeluaineiden
käyttötutkinto
Kasvinsuojeluruiskun testaus

Maatalousuudistuksen aikataulu
•

Komission tiedonanto uudistuksesta annettiin marraskuun 2017 lopulla

•

Tiedonanto esiteltiin Euroopan parlamentille ja keskustelu jatkui joulukuun
maatalousneuvostossa

•

Tiedonannon perusteella ohjelman vaikutusarviot tehdään parhaillaan

•

Rahoituskehysehdotus annetaan toukokuussa

•

Lainsäädäntöpaketti tämän jälkeen, arvio kesäkuu 2018

•

Kansallinen valmistelu vuoropuhelu komission kanssa

Komission tiedonanto
11/2017

Komission tiedonanto tulevasta
•

Suuntaviivoja seuraavalle ohjelmakaudelle
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Edelleen kaksi pilaria
Pohjautuu entistä enemmän kansalliselle strategialle
Tuen kohdentamista päätoimisille ja perheviljelmille
Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus
Uusi vihreä arkkitehtuuri: Täydentävät ehdot, viherryttäminen ja ympäristökorvaus yhdeksi
kokonaisuudeksi
Maaperä, vesi, ilma ja monimuotoisuus ympäristöteemoina
Uuden teknologian hyödyntäminen
Nuorien houkuttelu alalle
Investoinnit ja uuden teknologian käyttö

Tämän verran tiedetään…
• Komission on luvannut jäsenmaalle enemmän valtaa tukikokonaisuuksien
sisällöstä ja sen toimeenpanosta
• Komission asettaa ohjelmalle isot tavoitteet ja seuraa näiden tavoitteitten
saavuttamista
• Jäsenmaa valvoo ja seuraa viljelijöiden saavutuksia
•Jäsenmaa tekee oman suunnitelman kokonaisuudesta
• Komissio hyväksyy
• Kohdistuu kumpaankin pilariin  ei enää pelkkään maaseutuohjelmaan
• Ohjelman tulee sisältää tavoitteet, tulokset ja miten mitataan

Uudistuksen suurimmat haasteet
•

Rahoituksen riittävyys

•

Yksinkertaistaminen, sanktioiden vähentäminen, tasapuoliset vaatimukset koko

EU:ssa
•

Tukien uudelleenjako ja aktiivituotanto (tukikatto, kytkentä muihin tuloihin?)

•

Markkinoiden toimivuus ja kriisivalmius

•

Tuotantoon kytkettyjen tukien jatko

•

Koko maan pitäminen LFA-alueena

•

Etelä-Suomen kansalliset tuet

•

Aikataulu: Uudistus voimaan todennäköisesti vasta 2023?

Kysymyksiä uudelle ohjelmakaudelle
1. Jos rahaa on merkittävästi vähemmän seuraavalla kaudella, niin mistä olemme
valmiita luopumaan, vai leikataanko ”juustohöylämenetelmällä”?
2. Olemmeko valmiita heikentämään tukipolitiikan ”osumatarkkuutta”, jos voidaan
samalla yksinkertaistaa tukijärjestelmiä?

3. Onko politiikan oltava jatkossakin monimuotoinen ja kaikille jotain, vai
keskitytäänkö päätoimisiin maatiloihin?
4. Olemmeko valmiita vähentämään tulotukia paremman riskienhallinnan vuoksi?

5. Tarvitaanko eri alueille enemmän omia toimia, vai tarjotaanko kaikille samoja
työkaluja?

MTK:n johtokunnan linjaamat tavoitteet
seuraavalle uudistukselle:
1. Vahva ja yksinkertaisempi politiikka joka vahvalla budjetilla tukee vastuullista
tuotantoa ja mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen älykkään tuotannon ja
innovaatioiden avulla
2. Tuotannon säilyttäminen kaikilla alueilla tuotantoa kannustavilla ja tuotantoolosuhteita tasaavilla tukimuodoilla ja tehokkailla riskienhallintavälineillä

3. Viljelijöiden markkina-aseman parantaminen paremmilla markkinatyökaluilla,
ajanmukaisella kilpailulainsäädännöllä, vähittäiskaupan kauppatapalainsäädännöllä
sekä menekinedistämisellä ja uusilla vientimarkkinoilla
4. Hallittu rakennemuutos toimivilla ja nuoria yrittäjiä kannustavilla rahoitusvälineillä,
sukupolvenvaihdoksia helpottavilla ja viljelijöiden jaksamista tukevilla toimilla ja
maaseudun houkuttelevilla palveluilla

