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Ravinteiden käytöstä huolehtiminen
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Työpajan jäsen Vuokko Mähönen



TULEVA KAUSI 2021-2027 CAP:n
yleistavoitteet
a) edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista 
maatalousalaa, jolla varmistetaan elintarviketurva;
b) tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään 
unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita;
c) lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.
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Komission tavoitteet CAP-uudistukselle
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Nykyisen CAP:in toimet, jotka liittyvät 
ravinteiden käyttöön 1/2
Täydentävät ehdot: 
• Nitraattiasetukseen liittyvät toimet (lanta, typpi, orgaaniset 

lannoitevalmisteet)

• Kesantopeltojen lannoitus

• Viljellyn maatalousmaan hoito

Viherryttäminen: 
- EFA-kesannot (lannoituskielto)



Nykyisen CAP:in toimet, jotka liittyvät 
ravinteiden käyttöön 2/2
Ympäristökorvaukset:
• Ravinteiden tasapainoinen käyttö (peltokasvit ja puutarhakasvit) (1,8 milj. ha 

maksuala – sitoumusala yli 2 milj. ha)
• Lietelannan sijoittaminen peltoon (194 900 ha)
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (13 700 ha)
• Ympäristönhoitonurmiin  ja peltoluonnon monimuotoisuuteen liittyviin 

lohkokohtaisiin toimenpiteisiin liittyy omia lannoitusrajoituksia
Neuvo 2020
Investointituet mm. lantaloihin, lannan prosessointilaitteisiin ja 
biokaasulaitoksiin
Hankkeet
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CAP27-uudistus ja valmistelutilanne
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Komission esitys
• CAP:lle uusi arkkitehtuuri:

• EU-tasolla määritellään isot tavoitteet ja yhteinen viitekehys sekä EU-
minimivaatimukset.

• Jäsenmaalle enemmän valtaa tukikokonaisuutensa sisällöstä, valvonnasta 
ja seurannasta. => Jäsenmaakohtainen strateginen suunnitelma CAP:in
tavoitteista, tuloksista ja toimenpiteistä (kattaa molemmat pilarit) 

• Komissio hyväksyy suunnitelman ja seuraa jäsenmaiden tavoitteiden 
saavuttamista.

• Toimeenpanomallin muuttuminen lisää kansallista säädöstarvetta
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Neuvosto ja Euroopan Parlamentti

• Euroopan parlamentti on aloittanut asetusten käsittelyn. Poliittisten 
ryhmien neuvottelut ja kompromissiehdotusten rakentaminen käynnissä.

• Uusi EP aloittaa 1.7.2019, todellinen työ vasta syyskuun alusta 2019.

• Neuvoston työryhmissä käytiin Itävallan pj-kaudella läpi asetusehdotuksia. 

• Laadittiin muutosehdotuksia ja samalla on tunnistettu asioita, jotka jäävät 
odottamaan valtionpäämiesten ratkaisuja. 

• Vuoden 2019 puheenjohtajamaat Romania ja Suomi

• Vuoden 2019 aikana eduskuntavaalit, EU-parlamenttivaalit ja komissio 
vaihtuu, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja vaihtuu
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CAP-uudistuksen kansallinen 
valmistelu



Kansallinen valmistelu: ilmasto- ja 
ympäristöaiheisia työpajoja 

• Eroosionesto ja kasvipeitteisyyden edistäminen
• Maaperästä ja vesitaloudesta huolehtiminen
• Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä ilmanlaadun 

parantaminen 
• Ravinteiden käytöstä huolehtiminen maataloustuotannossa 

(16.4.2019)
• Kasvinsuojelusta huolehtiminen maataloustuotannossa
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen
• Geenivarojen suojelu ja käytön edistäminen 
• Myös muissa työpajoissa pohditaan läpileikkaavasti ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista, mm. maatalouden investointien 
edistämistä ja osaamisen kehittämistä koskevissa työpajoissa
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CAP-uudistuksen 
ilmasto- ja ympäristötoimet

Ravinnetyöpajan palautteet
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Esityksen sisältö

• CAP-uudistuksen ilmasto- ja ympäristötavoitteet

• Komission asetusehdotuksen pääkohdat: 
• Ehdollisuus
• I pilarin ekojärjestelmä
• II pilarin ympäristö- ja ilmastotoimet 
• II pilarin muut toimet
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CAP:n ilmasto- ja ympäristötoimet
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vapaaehtoinen

I pilarin eko-
järjestelmät

II pilarin
ilmasto- ja 
ympäristö-

toimet

Täydentävät ehdot

I pilarin viherryttämistuki

Vaatimustaso

II pilarin ilmasto-
ja 

ympäristötoimet

Ehdollisuus

Nykyisin Komission ehdotus

Viljelijöille
pakollinen

Viljelijöille
pakollinen

Viljelijöille
vapaaehtoinen

Viljelijöille
pakollinen

+

Neuvontapalvelut Osaamisen siirto Innovaatiot Yhteistyö



CAP-uudistuksen ilmasto- ja 
ympäristötavoitteet

• Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa;

• Edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, 
maaperän ja ilman tehokasta hoitoa;

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia.
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Rahoitus ilmasto- ja ympäristötoimiin

• 40 % CAP-toimenpiteiden EU-rahoituksesta tulisi kohdistua ilmastotoimiin 

• 30 % jäsenmaan maaseudun kehittämisrahaston varoista kohdennettava
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistämiseen 
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Ehdollisuus 
• Suuri osa vaatimuksista ennallaan

• Poistettaisiin mm. viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen 
vaatimus 

• Osa vaatimuksista muutettuna, mm. ekologisen alan sijaan 
vähimmäisosuus ei-tuotannollisia aloja

• Uusia vaatimuksia mm. eläintaudeista ilmoittaminen sekä 
erityisesti ilmasto- ja ympäristötoimien vahvistamiseen:

• Turvemaiden ja kosteikkojen asianmukainen suojelu
• Paljaan maan kielto herkkinä aikoina
• Ravinteiden kestävän käytön työkalu
• Viljelykierto
• Vesipuitedirektiivistä ja torjunta-ainedirektiivistä tietyt artiklat  



I pilarin ekojärjestelmä (1/2)
• Uusi suorien tukien ilmasto- ja ympäristöjärjestelmä = ns. ekojärjestelmä

• Jäsenvaltioille pakollinen, viljelijöille vapaaehtoinen

• Jäsenvaltio laatii luettelon ekojärjestelmään sisältyvistä ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista maatalouskäytännöistä 

• Tuki voitaisiin myöntää sitoumuksista, jotka 
• menevät pidemmälle kuin ehdollisuuden vaatimukset (GAEC:t ja SMR:t)
• menevät pidemmälle kuin lannoitteiden ja kasvisuojeluaineiden käyttöä sekä eläinten 

hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset 
• menevät pidemmälle kuin muut kansallisessa ja unionin lainsäädännössä vahvistetut 

pakolliset vaatimukset 
• menevät pidemmälle kuin maatalousmaan säilyttämistä koskevat vaatimukset
• eroavat II pilarin ympäristö- ja ilmastositoumuksista 17



I pilarin ekojärjestelmä (2/2)
• Tuki myönnettäisiin vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria kohden 

joko 

a) perustulotuen lisämaksuna TAI 

b) maksuina, joilla tuensaajille korvataan kokonaan tai osittain 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset samaan tapaan kuin maaseudun 
kehittämistoimien sitoumuksissa
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II pilarin toimenpiteet

• Ympäristötoimenpiteiden valinta CAP-suunnitelmaan tulee perustua 
tunnistettuun tarpeeseen. EU:n ja kansalliset strategiset ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet sekä toimintaohjelmat tulee ottaa huomioon. 

• Toimenpiteille asetetaan tavoitteet, joita seurataan vuosittain.

• II pilarin ympäristötoimenpiteitä voi toteuttaa, pinta-alaperusteisina 
hoitositoumuksina, investointeina, erilaisina hankkeina tai neuvontana. 

• Hoitositoumusten ympäristö- ja ilmastositoumukset ja neuvonta 
ympäristöasioissa on jäsenvaltiolle pakollisia, tuensaajille vapaaehtoisia. 

• CAP-kokonaisuus ei saisi olla ympäristötavoitteiltaan aiempaa alemmalla 
tasolla, vaikka kokonaisrahoitus molemmissa pilareissa alenee ja tilojen 
taloustilanne on heikko. 
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II pilarin hoitositoumukset 
• Hoitositoumusten toimenpiteiden on oltava ehdoiltaan vaativampia kuin:

• ehdollisuuden vaatimukset (SMR:t ja GAEC:t) 
• lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden vähimmäisvaatimukset
• maatalousmaan säilyttämistä koskevat vaatimukset

• Sitoumusten ehtojen on oltava erilaisia kuin suorien tukien ympäristö-
ilmastojärjestelmän (ekojärjestelmä) vaatimukset.

• Jäsenvaltion on korvattava hoitositoumuksista aiheutuvat kustannukset ja 
tulonmenetykset sekä tarvittaessa myös transaktiokustannukset. Näin 
myös tulosperusteisten toimien osalta.

• Ympäristö-ilmastotoimenpiteiden ja luonnonmukaisen tuotannon 
toimenpiteiden korvaus tulee määrittää hehtaariperusteisesti. 
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II pilarin muut toimenpiteet

• Investoinneissa tukiprosentti voisi olla yli 75 %, jos kyse ympäristöön tai 
ilmastoon liittyvästä metsittämisestä tai ei-tuotannollisesta investoinnista.

• Erilaiset hankkeet, myös Leader-hankkeet, soveltuvat myös ympäristö-
ilmastotoimenpiteiksi. Yhteistyöhankkeissa ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien hankkeiden kesto voi olla muita pidempi. 

• Tukea voidaan myöntää myös eräiden lakisääteisten vaatimusten 
aiheuttamaan haittaan liittyen vesipuitedirektiiviin tai Naturaan.

• Jäsenmaan on tarjottava neuvontaa useasta eri ympäristöteemasta.
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Ravinteiden käytöstä 
huolehtiminen työpajan 
tuloksia

Vuokko Mähönen (POSELY) ryhmän jäsen
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Mitä hyvää ollut edellisessä kaudessa

• Lietelannan multaustuki

• Fosforin tasausjaksot

• Luomutuki

• Neuvo 2020 -järjestelmä

• Karjanlannan ravinnepoikkeama

• Tukien kohdentaminen

• Viljelykirjanpito / viljelysuunnitelma

• Viljelykiertosuunnitelma  (osalla)
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Mitä kehitettävää ollut edellisessä 
ohjelmakaudessa
• Sadonkorjuu velvoitteen poistuminen

• Tukimäärärahojen riittämättömyys

• Tukien kohdentaminen (osin)

• Ravinnerajat - riittämättömät osalla kasveista

• Valvonnat

• Sanktiointimenettely (eläintukien osalta)

• Lannoitteiden laatukriteerit    (ka %-> ravinne tn)
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Mitä kehitettävää uudelle ohjelma 
kaudelle
• Ravinnelaskuri – ravinnetase laskenta tiloille

• Ravinteiden käytön tasavertaisuus orgaanisille lannoitteille

• Ravinnekiintiö tilakohtaiseksi

• Suojavyöhyketuki

• Lannanprosessoinnin tuki

• Lannoitusta mahdollista nostaa parhaimmille lohkoille

• Vähähiilisyys ?

• Lannankäytön edistäminen ravinteena - tuotteistaminen
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Suomen CAP-suunnitelman jatkovalmistelu:

• Neuvoston työryhmät käynnistyivät kesäkuussa=> CAP-säädösesitysten 
sisältö tarkentuu

• Kansalliset työryhmät, työpajat ja kuulemiset käynnistetty marraskuussa 
2018

• Pohjatyö kansalliseen valmisteluun MMM:n ruokaosastolla

• CAP-suunnitelman sisällön valmistelu 2018-2020

• CAP-suunnitelma komissioon hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana
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Kiitos !

1) Ota kantaa CAP suunnitteluun 30.4. saakka, 
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/osallistuminen/644/kysely/

2)Vesiensuojelun tehostamisohjelman hankehaku auki 10.5.2019
Paikallinen ELY-keskus

Avustusten haku vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja 
hankkeiden toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden verkostojen tukemiseen 27
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