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Nykylainsäädännön muutoksia 
 

• Rakennetukilain (1476/2007) 13 §:n muutos: 

- voimaan 5.6, sovelletaan 1.1.2018 alkaen 

- haku viimeistään 24 kk aloittamisesta, ei vaikuta ikärajoihin tai 

muihin ehtoihin 

- luopumistuen hakemiseen ei muutosta 

- tiedottaminen 

 

• Kohdentamisasetuksen (241/2015) muutoksia: 

- energiainvestointien valtiontakaukset joulukuussa 2017 

- parsinavetoiden uudisrakentamista tai laajentamista ei tueta 

siirtymäajan jälkeen 16.10.2018 lähtien 

- lypsykarjatalouden investoinnit rahoitetaan väliaikaisesti 

kokonaan kansallisista varoista 16.3-31.12.2018  
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Nykylainsäädännön muutoksia 
 

• Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset: 

- lait, asetukset 

- viranhaltijapäätökset (?) 

 

• Ruokavirastouudistuksesta aiheutuvat muutokset: 

- lait, asetukset 

 

• -> suhde tulevan ohjelmakauden säädösvalmisteluun 
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CAP27 lainsäädäntö 

• EU-lainsäädäntö ja valtiontukisäännöt 

 

• CAP-suunnitelma 

 

• Kansallisen rakennetukilainsäädännön uudistus: 

- rakennetukilaki (1476/2007), porotalouden ja 

luontaiselinkeinojen rakennetukilaki (986/2011), rahoituslaki 

(329/1999), kolttalaki? (253/1995) 

- valtioneuvoston asetukset 

- ministeriön asetukset yksikkökustannuksista ja rakentamisen  

teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 
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CAP27 lainsäädäntö 

• Rakennetukilainsäädännön suhde: 

- ”rakennetukilakien” välillä 

- Finnveran rahoitukseen 

- maaseudun yritysrahoitukseen 

- maaseudun hankerahoitukseen 

- OKM:n, OM:n ja YM:n hallinnonalaan 

 

• Rakennetuen lainoitusjärjestelmä, takausjärjestelmä, 

”uudet” rahoitusvälineet? 

 

• Makera-lainsäädäntö? 
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CAP:ille uusi arkkitehtuuri 

• EU-tasolla päätettäisiin vain isot tavoitteet ja yhteinen viitekehys 

politiikalle sekä tietyt EU-minimivaatimukset 

• Jäsenmaakohtainen strateginen suunnitelma (kattaa molemmat 

pilarit) hyväksyttäisiin yhteistyössä komission kanssa. 

Suunnitelma sisältäisi maakohtaiset tavoitteet ja saavutettavat 

tulokset ja toimenpiteet tuloksiin pääsemiseksi 

• Jäsenmaalle enemmän valtaa päättää sen alueella 

sovellettavan tukikokonaisuuden sisällöstä, valvonnasta ja 

seurannasta 

• Komissio seuraa jäsenmaiden tavoitteiden ja tulosten 

saavuttamista, jäsenmaat viljelijöitään 
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CAP27 -uudistus 

• Nykyiset toimenpiteet suorien tukien järjestelmässä ja 

maaseudun kehittämisessä näyttäisivät pääsääntöisesti 

jatkuvan 

• Tukikatto suoriin tukiin? 

• Riskienhallinnan parantaminen (mm. vakuutukset), 

kriisivarauksen hallinnoinnin helpottaminen 

• Neuvonta ja LEADER pakollisina osina jäsenmaiden 

ohjelmissa, nuoret viljelijät vahvasti painopisteenä 
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CAP-lainsäädäntöehdotukset 

• Lainsäädäntöpaketit julkaistiin 1.6. 

   Artikla 68  

   Investoinnit   

1. Jäsenvaltio voi myöntää investointitukea tässä artiklassa 

säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan 

täsmentämin edellytyksin 

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea 

ainoastaan aineellisiin ja/tai aineettomiin investointeihin, joilla 

pyritään edistämään 6 artiklassa vahvistettujen 

erityistavoitteiden saavuttamista 

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo tukeen kelpaamattomista 

investoinneista ja menoluokista  

4. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen enimmäismäärä 75 

prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista  

 

 

 

 

 

- https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-

may2018-cap-strategic-plans_en.pdf 



CAP-lainsäädäntöehdotukset 

   Artikla 69  

Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja maaseudun  

  yritystoiminnan käynnistäminen  

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorten viljelijöiden tilanpidon 

aloittamiseen ja maaseudun yritystoiminnan käynnistämiseen 

tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 

strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin 

edistääkseen 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden 

saavuttamista  

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea 

ainoastaan seuraavissa auttamiseksi: a) sellaisten nuorten 

viljelijöiden tilanpidon aloittaminen, jotka täyttävät 4 artiklan 1 

kohdan e alakohdassa vahvistetussa määritelmässä esitetyt 

edellytykset;  

 

 

 

 

 

- https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-

may2018-cap-strategic-plans_en.pdf 



CAP-lainsäädäntöehdotukset 

   Artikla 69  

3. Jäsenvaltion on vahvistettava liiketoimintasuunnitelman 

esittämistä ja sisältöä koskevat edellytykset  

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki kiinteämääräisinä 

korvauksina. Tuki saa olla enintään 100 000 euroa, ja se 

voidaan yhdistää rahoitusvälineisiin  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-

and-environment_en 
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Rahoituskehykset 

• Kehyskausi 7 vuotta eli 2021-2027 

• Komissio esittää lisäpanostuksia sisämarkkinoiden 

kehittämiseen, innovaatioihin, investointeihin, 

turvallisuuskysymyksiin, puolustukseen, 

maahanmuuttoasioihin, Erasmus-ohjelmaan 

• Vähennykset kohdistuisivat mm. maatalouteen ja 

maaseudun kehittämiseen. Leikkaus II pilarissa noin 14 %  
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CAP27 -uudistus 

• Positiivista: 

- jäsenmaille lisää valtaa olosuhteidensa huomioon 

ottamiseen 

- strateginen suunnitelma  

- nuorten viljelijöiden erityinen huomioiminen, panostus 

innovaatioihin ja uuteen teknologiaan 

- mahdollisuus yksinkertaistamiseen 
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CAP27 -uudistus 

Ongelmakohtia: 

- rahoitus Suomen maataloudelle ja maaseudun 

kehittämiseen alenisi 

- toimeenpanomallin muutoksen seurauksena kansallinen 

säädöstarve kasvanee  

- toimenpiteiden sisältö vielä pitkälti auki  

- valvonnan toteutus, kun siirrytään seuraamaan tavoitteita 

ja saavutettavia tuloksia, indikaattorit? 

- aikataulu – siirtymäaikojen tarve? 

- Suomen erityiskysymykset – tulee varmistaa, että ovat 

mukana 
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