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EU:n tulevan maatalous- ja 
maaseutupolitiikan tavoitteena on
1. varmistaa maataloustuottajille kohtuulliset tulot

2. parantaa kilpailukykyä

3. muuttaa elintarvikeketjun voimasuhteita

4. tukea ilmastotoimia

5. suojella ympäristöä

6. säilyttää maisemat ja biodiversiteetti

7. tukea sukupolvenvaihdoksia

8. säilyttää maaseutualueet elinvoimaisina

9. varmistaa elintarvikkeiden laatu ja täyttää terveysvaatimukset
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CAP27-uudistus: valmistelusta EU-tasolla

• Komission tiedonanto uudistuksesta 29.11.2017. Keskustelu ja käsittely 
etenee vaiheittain EU-parlamentissa ja maatalousneuvostossa

• EU:n monivuotinen rahoituskehys MFF:
rahoituksen reunaehdot ja painotukset myös CAP:lle

• Komissiosta rahoituskehysesitys 2.5.2018

• CAP-lainsäädäntöpaketti 1.6.2018

• EU-tason päätökset => yksityiskohtien kansallinen valmistelu 
=> uudistetut CAP-välineet käyttöön 2021/2022/…?

3



CAP27-uudistus: uusi valmistelumalli

• EU-maatalouspolitiikalle yhtenäisempi uusi rakenne:
• Jäsenmaakohtainen strateginen CAP-suunnitelma

• kattaa molemmat CAP-pilarit (suorat tuet, maaseudun kehittäminen)
• valmistellaan yhteistyössä komission hyväksyttäväksi
• sisältää toimenpiteiden tavoitteet ja saavutettavat tulokset

• Jäsenmaalle enemmän valtaa päättää sen alueella sovellettavan 
tukikokonaisuuden sisällöstä, valvonnasta ja seurannasta

• Komissio seuraa jäsenmaiden tavoitteiden ja tulosten saavuttamista, 
jäsenmaat viljelijöitään

4



Ahvenanmaa-
kysymykset

CAP27-työryhmät + sidosryhmien ja 
kansalaisten kuuleminen
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Sidosryhmäyhteistyö: 
teema- ja toimialakohtaiset 

TYÖPAJAT ja KESKUSTELUTILAISUUDET

Hallintomalli-
työryhmä

Strategia-
ryhmä

Maatalous-
ryhmä

Maaseutu-
ryhmä

Markkina-
ryhmä

Ota kantaa –kysely 
kevät 2019

CAP-infokiertue kevät 
2019, muu viestintä



Keskeiset päätösvaiheet 
uudistuksen valmistelussa
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Ratkaisu EU:n 
rahoitus-

kehyksistä 
(MFF)

Keskeiset 
CAP-linjaukset 

EU-tasolla

Kansalliset pää-
linjaukset => 

Suomen CAP-
suunnitelma 
komissiolle

Kansallisten 
säädösten ja 

toimeenpanon 
viimeistely

Kevät 2020 
(tavoite)

Kesä-syksy 2020 
(tavoite)

Alkuvuosi 
2021 (tavoite)

2020-2021



Jatkovalmistelusta:
• Aikataulu:

• Siirtymävuosi 2021 nykysäännöillä, uudistetut välineet käyttöön v. 2022 (aikaisintaan)

• Eri tukivälineiden kokonaisrahoitus (EU + kansallinen) vuosiksi 2021-2027 tarkentuu vuoden 
2020 aikana

• Tavoitteena saada CAP:n uudet reunaehdot valmiiksi EU-tasolla vuoden 2020 aikana 
=> kansalliset linjaukset maaliin mahdollisimman pian 2020-2021

• Sisällöstä ja painotuksista:
• Tavoitteena aiempaa johdonmukaisempi ja Suomen erityistarpeita vastaava laaja CAP-

kokonaisuus

• Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin vastattava konkreettisilla keinoilla (hiilensidonta ja 
päästöjen rajoittaminen, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus…)

• Suomen näkökulmasta monia myönteisiä mahdollisuuksia, kansalliset valinnat ratkaisevat!
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Lisätietoa

• MMM:n CAP-uudistussivut (työryhmät ja työpajat, blogit, Ota kantaa –kyselyn 
tulokset jne.): mmm.fi/cap27

• EU-komission CAP-uudistussivut: ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/future-cap
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