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Lähtökohtia CAP-suunnitelman 
sisällöstä (tammikuu 2021)
• EU-valmistelu on kesken, kolmikantaneuvottelut CAP-reunaehdoista 

käynnissä (jäsenmaiden neuvosto – Euroopan parlamentti – EU-komissio)

• Runsaasti Suomen valintoja, toimenpiteitä ja niiden perusteluja jo 
viimeisteltävinä – merkittäviä reunaehtoja erityisesti EU-tasolla kuitenkin 
vielä avoimina (mm. vihreä arkkitehtuuri)

• Suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan jatkuvasti valmistelun 
edetessä vuoden 2021 aikana

• Komissiolle esitettävän Suomen CAP-suunnitelman sisällön ja linjaukset 
käsittelee ja hyväksyy kansallisesti valtioneuvosto, kun tarvittava EU-
säädöspohja on voimassa (arvio: vuoden 2022 alussa)



Valmistelun eteneminen tähän 
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Valmistelun eteneminen tähän 
mennessä - kansalliset vaiheet (1)
• Kansallinen CAP-valmistelutyö ”virallisesti” käyntiin 

vuoden 2017 alussa
• CAP-strategia ja CAP-ohjausryhmä asetettiin 3/2017: 

kansallisten lähtökohtien teemakohtainen valmistelu  

• Komission CAP-asetusesitysten (6/2018) ja uusien 
valmistelutarpeiden myötä kolme sisältötyöryhmää 
(maatalous – maaseutu – markkina) sekä 
hallintomalliryhmä ja Ahvenanmaa-ryhmä

• Työryhmätyön lisäksi laaja kierros vuoro-
vaikutteisia sidosryhmätilaisuuksia: 
seminaareja, työpajoja, kuulemistilaisuuksia, 
otakantaa.fi-kysely jne.



Valmistelun eteneminen tähän 
mennessä - kansalliset vaiheet (2)
Suomen CAP-suunnitelman sisältövalmistelu erityistavoitteittain:

• Lähtötilanne kartoitettu (”missä ollaan”) → sisäiset vahvuudet ja 
heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja uhat tunnistettu (SWOT-analyysi)
→ tarpeet määritelty ja priorisoitu (”mitä pitää tehdä”)

• Tarvittavien toimenpiteiden ja välineiden 
yksityiskohtaisempi valmistelu käynnissä

• ”Miten se tehdään”: keskeiset toimenpiteiden ehdot, 
toimeenpano, rahoitus ja tavoitteet + niiden seuranta

• Samalla yhteisten osien ja periaatteiden valmistelu:
• Yhtenäiset määritelmät, eri toimien välinen selkeys,

tarkoituksenmukaisuus ja johdonmukaisuus



CAP-suunnitelman valmistelu 2021-2022
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Tammi-helmikuu
EU: trilogit käynnissä
FI: toimenpiteiden ja 

määritelmien valmistelu 
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määritelmien valmistelu 
etenee

Touko-kesäkuu
EU: CAP-ratkaisu

FI: suunnitelmaluonnos 
lausunnoille 6/2021 
(sisällön kattavuus?)
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asetukset voimaan?
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komissiolle
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suunnitelma virallisesti 

komissiolle

Maalis-huhtikuu
EU: trilogit käynnissä

FI: suunnitelman osien 
kokoaminen, 

ennakkoarvioinnin 
palaute, CAP-

työryhmäkäsittely
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rahoituspäätökset

Marras-joulukuu
EU: komission CAP-
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FI: suunnitelman 
sisällön viimeistely, 

lopulliset 
rahoituspäätökset
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Lausuntokierroksen 

tulosten kokoaminen, 
käsittely ja 

johtopäätökset

Heinä-elokuu
Lausuntokierroksen 

tulosten kokoaminen, 
käsittely ja 

johtopäätökset

2021 2022



CAP-suunnitelman valmistelu 2022-2023
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Valmis suunnitelma 

valtioneuvoston 
käsittelyyn

=> hyväksytty 
suunnitelma virallisesti 

komissiolle
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Valmis suunnitelma 
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suunnitelma virallisesti 

komissiolle

Touko-kesäkuu
EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
käynnissä

FI: Toimeenpanon 
yksityiskohtien 

valmistelu jatkuu

Touko-kesäkuu
EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
käynnissä

FI: Toimeenpanon 
yksityiskohtien 

valmistelu jatkuu

Syys-lokakuu
EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
käynnissä

FI: HE:t eduskuntaan 
syyskuussa, toimeen-

panon valmistelu jatkuu
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EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
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FI: HE:t eduskuntaan 
syyskuussa, toimeen-

panon valmistelu jatkuu

Tammikuu-
CAP-lait voimaan 
1.1.2023 => VN-

asetukset voimaan => 
toimeenpano ja tukihaut 

käyntiin

Tammikuu-
CAP-lait voimaan 
1.1.2023 => VN-

asetukset voimaan => 
toimeenpano ja tukihaut 

käyntiin

Maalis-huhtikuu
EU: Komissio-

neuvottelut käyntiin
FI: Hallituksen 

CAP-lakiesitykset 
lausunnolle ennen 

kesää

Maalis-huhtikuu
EU: Komissio-

neuvottelut käyntiin
FI: Hallituksen 

CAP-lakiesitykset 
lausunnolle ennen 

kesää

Marras-joulukuu
EU: Komissio hyväksyy 

CAP-suunnitelman
FI: Toimeenpanon 

yksityiskohtien 
viimeistely
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EU: Komissio hyväksyy 

CAP-suunnitelman
FI: Toimeenpanon 

yksityiskohtien 
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Heinä-elokuu
EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
käynnissä

FI: Toimeenpanon 
yksityiskohtien 

valmistelu jatkuu

Heinä-elokuu
EU: Neuvottelut 

komission kanssa 
käynnissä

FI: Toimeenpanon 
yksityiskohtien 

valmistelu jatkuu

2022 2023



CAP:lle asetetut EU-tason tavoitteet

Edistetään osaamista, innovaatioita ja digitalisointia

Varmistetaan älykäs, 
kestävä ja monipuolinen 

maatalousala, jolla 
parannetaan 

elintarviketurvaa

1. Turvataan viljelijöiden tulotaso 
ja ruuantuotanto

2. Lisätään tuotannon 
kilpailukykyä ja laatua

3. Parannetaan viljelijöiden 
markkina-asemaa

Tuetaan ympäristönhoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään 

yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita

4. Hillitään ilmastonmuutosta ja 
sopeudutaan siihen

5. Edistetään ympäristön tehokasta 
hoitoa ja suojelua

6. Edistetään luonnon 
monimuotoisuuden, elinympäristöjen 

ja maiseman säilyttämistä

Lujitetaan 
maaseutualueiden 

sosioekonomista rakennetta

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
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Täydentävät kansalliset painopisteet 
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Aktiivinen 
maatalous ja 

ruuan-
tuotanto

Uudistuva 
ja moni-
puolinen 
maaseutu

Ympäristö- ja 
ilmastoviisas 

maatalous



Tavoitekokonaisuudet 
ja Suomen toimenpiteet
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1) Viljelyn ja tuotannon suora ohjaaminen
Osaaminen, innovaatiot, digitalisointi

Maatalous ja 
ruuantuotanto (1-3)

Perustulotuki
Tuotantosidonnainen tulotuki: 
nautakarja, lampaat ja vuohet, 

peltokasvit

Luonnonhaittakorvaukset

Ympäristö, ilmasto, 
monimuotoisuus (4-6)

Ekojärjestelmät 
[sisältö xxx]

Ympäristö- ja 
ilmastositoumukset, APR

Luomusitoumukset

Maaseudun elinvoima, 
kestävä ruoka (7-9)

Nuorten viljelijöiden tulotuki

Eläinten hyvinvointisitoumukset
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Maatalouden suorat tuet:
(EU-rahoitus 100 %)

Maaseudun kehittämistoimet:
(EU-osarahoitettuja)

Sektorikohtaiset toimet:
(EU-rahoitus 100 %)

EHDOLLISUUDEN VAATIMUKSET

CAP-SUUNNITELMAN 
TOIMENPITEET



2) Rakenteen ja kilpailukyvyn parantaminen
(maatilat ja muut maaseudun yritykset)

Osaaminen, innovaatiot, digitalisointi

Maatalous ja 
ruuantuotanto (1-3)

Tuottajaorganisaatioiden 
rahoittaminen (0,5 %)

Maatalouden tuotannolliset 
investoinnit

Neuvonta, koulutus 
ja tiedonvälitys, EIP (innovaatiot)

Tuottajaorganisaatioiden 
tukeminen, toimintaohjelmat 

(he-vi, mehiläiset, muut sektorit)

Ympäristö, ilmasto, 
monimuotoisuus (4-6)

Maatalouden 
ympäristö- ja 

energiainvestoinnit
Yhteistyö, neuvonta ja koulutus

Maaseudun elinvoima, 
kestävä ruoka (7-9)

Tilanpidon aloittaminen 
Eläinten hyvinvointi-investoinnit

Muun yritystoiminnan 
käynnistäminen ja investoinnit
Yhteistyö, neuvonta ja koulutus
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Maatalouden suorat tuet:
(EU-rahoitus 100 %)

Maaseudun kehittämistoimet:
(EU-osarahoitettuja)

Sektorikohtaiset toimet:
(EU-rahoitus 100 %)

CAP-SUUNNITELMAN 
TOIMENPITEET



3) Paikallinen elinvoima ja osallistaminen

Osaaminen, innovaatiot, digitalisointi

Maatalous ja 
ruuantuotanto (1-3)

Ympäristö, ilmasto, 
monimuotoisuus (4-6)

Maaseudun elinvoima, 
kestävä ruoka (7-9)

Investoinnit: mm. paikallinen 
biotalous, monialaisuus jne.

Uusien yritysten käynnistäminen
Älykkäät kylät -strategia: 

tietoverkot ja digitalisointi, etätyö
Yhteistyö: Leader, EIP

Koulutus ja tiedonvälitys

13

Maatalouden suorat tuet:
(EU-rahoitus 100 %)

Maaseudun kehittämistoimet:
(EU-osarahoitettuja)

Sektorikohtaiset toimet:
(EU-rahoitus 100 %)

CAP-SUUNNITELMAN 
TOIMENPITEET



ESIMERKKI mahdollisesta Suomen 
kokonaisrahoituksesta 2023- (milj. €/vuosi)
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LUONNOS



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 suoraan tai välillisesti 
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
• Ja niin edelleen…
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Lisätiedot: 
mmm.fi/cap27 

Lisätiedot: 
mmm.fi/cap27 
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