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Kansallisten säädösten aikataulu-arviot

• EU-komissio hyväksyi 31.8.2022 Suomen CAP-strategiasuunnitelman 2023-
2027 

• Lakipaketti eduskunnan käsittelyssä

• Valtioneuvoston asetuksista lausuntokierroksella/tulossa lausuntokierrokselle 
29.12. esittelyyn menevät

• VNa ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 

• VNa vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta 

• VNa eläinten hyvinvointikorvauksesta

• VNa eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023

• VNa ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden 
ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta



https://mmm.fi/lausunnolla
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Toimeenpanomallista

Tarkka hakemus => oikeat tuotokset komissiolle 
raportoitavaksi 

Tarkka hakemus (= maasto ja hakemus vastaavat 
toisiaan) => maksut oikein perustein



Mitä uutta?
• Vanha malli vs. uusi toimeenpanomalli (monitorointi)

‒ Vanha: Tarkastuksia/valvontaa jolla varmistetaan vaatimustenmukaisuus. Poikkeamat johtavat 

leikkauksiin/sanktioihin sekä (takautuviin) takaisinperintöihin. Kohdistuu pieneen osaan 

tiloja/kasvulohkoja.

‒ Uusi: Jatkuvaa maataloustoiminnan seurantaa kaikille kasvulohkoille läpi koko kasvukauden

kaukokartoitusaineistojen perusteella. Tarvittaessa viljelijältä voidaan pyytää lisätietoja

(paikkakuvat) tai muistuttaa toimenpiteistä (early-warning). Laajat muutosmahdollisuudet

tukihakemukseen → maksu tehdyistä ja varmennetuista toimenpiteistä.

→ poistetaan tahattomat virheet → Viljelijä välttää sanktiot / takaisinperinnät

→ Viljelijästä tulee ajantasaisen & luotettavan tiedon ensisijainen toimittaja omien lohkojensa 

osalta
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Toimeenpanomalli (1)

Sähköinen 
tukihakemus

• VIPU

Hakemuksen 
huoltaminen

• Omat muutokset

• Monitorointi

• Monitoroinnin laadun 
valvonta

• Hallinnollinen 
tarkistus

Maksatus

• Punaiset lohkot:

• Ei voi maksaa

• Seuraamukset

Selvityspyynnöt ->

<-GT kuvat



Monitorointi – määritelmä 

• Uusi CAP tuo mukanaan kokonaan uuden konseptin (ja 

tietojärjestelmän): monitoroinnin

• Monitorointi on jatkuvaa, läpi kasvukauden(/vuoden) tapahtuvaa

peltoalueiden havainnointia kaukokartoitusaineistojen (S1 & S2*) 

pohjalta. Seurataan tehtyjä/tekemättömiä viljelytoimenpiteitä

pelloilla. 

‒ Jokaisesta Suomen kasvulohkosta kymmeniä havaintoja/vuosi

• Tarvittaessa hallinto voi pyytää lisätietoja viljelijältä

(paikkaansidotut valokuvat). 
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* EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-1 & 2 satelliitit. Copernicus on EU:n satelliittiohjelma( copernicus.eu).
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Maatalousmaalla tarkoitetaan

• Maatalousmaa on maan peittämää alaa

• Maatalousmaalla on oltava tehtynä normaalit maataloustoiminnan 

edellyttämät peruskunnostustoimenpiteet.

• Maatalousmaan viljelykunnosta on huolehdittava aktiivisesti tai 

maatalousmaalla on oltava luonnostaan maataloustuotantoon 

soveltuvat olosuhteet. 

• Maatalousmaan maaperän tulee soveltua kasvien viljelyyn.

• Alat, joiden pääasiallinen tarkoitus on muu kuin maataloustoiminta, 

eivät ole maatalousmaata. 
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Maataloustoiminta satokasveilla

• Maatalouskäytöstä poisto ja alan palauttaminen helpottuu.

• Ala joka ei täytä maatalousmaan edellytyksiä tulee poistaa 

peruslohkosta rajakorjauksella tai passivoida koko peruslohko.

• Jos ala otetaan takaisin maatalouskäyttöön, sen voi palauttaa 

peruslohkoon.

• Käyttöön palautetulla alalla samat ”ominaisuudet” kuin ennen poistoa 

(korvauskelpoisuus, nurmivaatimus, …).

• Jos korvauskelpoisuus poistettu vuosien 2015-2022 välillä, 

korvauskelpoisuuden voi  saada takaisin hakemuksesta jos 

määrärahatilanne sallii
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Uuden kauden toimeenpanomalli muuttaa 
maksuaikatauluja

• Uusi toimeenpanomalli = Tulosten perusteella Suomi saa EU-rahoitusta

• Tulosten varmistuminen kaikkien tukiehtojen osalta on maksamisen edellytys

• Muutos pinta-alatukien prosessiin on suurin EU-jäsenyyden aikana
• täysin sähköinen prosessi ja Vipu-mobiili kaikille

• pinta-alamonitorointi, satelliittiseuranta ja paikkaan sidotut valokuvat 

• laajat tukihakutietojen muutosmahdollisuudet

• paikalla tehtävien valvontojen väheneminen



– viljelijän rooli – VIPU mobiili
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• Sähköistä vuorovaikutusta 

hallinnon kanssa

• Hallinto tarjoaa sähköisen 

kanavan

• 100% Sähköistä asiointia

• Selvityspyynnöt luodaan 

automaattisesti 

• Tuenhakija voi muuttaa 

hakemusta selvityspyynnön 

saatuaan

• toimittaa paikkaan sidotun 

kuvan mistä tehty toimenpide 

selviää

• Vastausten automaattinen 

käsittely & tulkinta



Viljelijätukien maksuaikataulu painottuu 
joulukuulle ja kevääseen

0 €

100 000 000 €

200 000 000 €

300 000 000 €

400 000 000 €

500 000 000 €

600 000 000 €

700 000 000 €

800 000 000 €

900 000 000 €

1 000 000 000 €

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Maksut nykyisellä kaudella € Maksut tulevalla kaudella €



- Eläinten hyvinvointikorvaus:, ennakko 
yksilöeläimistä 50 %

Syksy Kevät 

- Luonnonhaittakorvaus: 1. erä 95 %
- Perustulotuki: 1.erä 95 %
- Ekojärjestelmätuki: 1. erä 95% (pl. 

talviaikainen kasvipeitteisyys)
- Uudelleenjakotuki: 1. erä 95 %
- Nuoren viljelijän tuki: 1. erä  95 %
- Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio: 

1.erä 95 % 
- Kansalliset peltotuet: 100 %

Kuviossa esitettyjen tukien lisäksi kuukausittain maksetaan 
maidon kansallinen pohjoinen tuki. 

- Kansalliset kotieläintuet: lopullinen 25 % ja ennakko 75 %
- Kasvihuonetuotannon tuki: ennakko 60 % (vuosi 2024)
- Puutarhatuotteiden varastointituki: (vuosi 2023)
- Ympäristökorvaus: 1. erä 85 %
- Luomukorvaus: 1. erä 85 %

- Ympäristökorvaus: loppumaksu 15 %
- Perustulotuki: loppumaksu 5 %
- Uudelleenjakotuki: loppumaksu 5 %
- Nuoren viljelijän tuki: loppumaksu 5 % 
- Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio: loppumaksu 5 % 
- Nautapalkkio: loppumaksu 30 %
- Lammas- ja vuohipalkkio: 100 %
- Eläinten hyvinvointikorvaus: sika- ja siipikarja 100 %
- Eläinten hyvinvointikorvaus: loppumaksu yksilöeläimistä 50 %
- Sokerijuurikkaan kuljetustuki: 100 %
- Ekojärjestelmän loppumaksu 5% (kasvipeitteisyys kokonaan)          

- Luonnonhaittakorvaus: loppumaksu 5 %
- Luomukorvaus: loppumaksu 15 %
- Luomukorvaus: kotieläinkorotus 100 %
- Ympäristösopimukset: loppumaksu 15 % 
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen: 100 %

- Ympäristösopimus: 1.erä 85 %
- Nautapalkkio: 1. erä 70 %

- Kasvihuonetuotannon tuki: 
loppumaksu 40 % 

- Porotalouden eläinkohtainen tuki: 
100 %

- Mehiläistalouden pesäkohtainen 
tuki: 100 %

- Metsämarjojen ja –sienten 
varastointituki: 100 %

Maksuaikataulu 
syksy 2023 – kevät 2028
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