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Siirtymäkausi 

• Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan pääosin 
nykyisillä säännöillä, mutta uuden kauden 
rahoituksella

->Päätöksenteko jatkuu vuoden 2021/2022 lopulle

->Tämän hetkisen tiedon mukaan rahoitustilanne 
näyttää hyvältä

->Ohjelmaa toteuttavien hankkeiden 
toteuttamisaika ja maksatukset voisivat jatkua 
vuoden 2024/2025 loppupuolelle asti 

->Siten EU:n uusi rahoituskausi alkaisi 1.1.2022 tai 
1.1.2023
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EU:n elpymisvarat
• Koronakriisistä toipumiseen

• Varoilla voidaan toteutetaan maaseudun kehittämistoimenpiteitä mahdollisesti 
tarkemmalla painotuksella:

• Jäsenmaa määrittelee tarpeet ja valitsee keinot. 

• Toimenpiteissä tulee painottaa vihreää taloutta (linkit Pellolta Pöytään ja 
Biodiversiteetti-strategioihin), digitalisaatiota ja sosioekonomista kestävyyttä.

• Varojen kohdennuksessa ja siirtymäkauden rahoituksessa on otettava 
huomioon myös koko CAP-rahoituskauden 2021-2027 kokonaisuus. 

• Suomen osuus noin 210 miljoonaa euroa

• Vuosina 2021-2022?

• Valmistelu käynnissä, ei vielä päätöksiä 

• Investoinneilla merkittävä rooli, myös paljon odotuksia
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Elvytysvaroilla rahoitettavaksi esitettyä

• Maatalousinvestoinnit

• Yritysrahoitus

• Laajakaista ja digi-hankkeet

• Luonnonmukainen tuotanto

• Eläinten hyvinvointi

• EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)

• Tärkeätä huomioida kokonaisuus: samanaikaisesti toteutetaan siirtymäkauden 
rahoitusta ja muiden rahastojen toimenpiteitä

• Maaseutuohjelman seurantakomitea käsittelee joulukuussa
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Tulevalla EU-rahoituskaudella…

• varmistetaan maataloustuottajille kohtuulliset tulot.

• parannetaan kilpailukykyä.

• muutetaan elintarvikeketjun voimasuhteita.

• tuetaan ilmastotoimia.

• suojellaan ympäristöä.

• säilytetään maisemat ja 

luonnon monimuotoisuus 

• tuetaan sukupolvenvaihdoksia.

• säilytetään maaseutualueet elinvoimaisina.

• varmistetaan elintarvikkeiden laatu ja 

täytetään terveysvaatimukset.

• Lähtökohtana alueiden eri tarpeet, vahvuudet ja mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat.

• Läpileikkaavasti huomioitava: osaaminen, digitalisaatio, ympäristö ja ilmasto 
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Keskeiset päätösvaiheet 

CAP-uudistuksen valmistelussa

Ratkaisu 
EU:n rahoitus-

kehyksistä 
(MFF)

Keskeiset 
CAP-linjaukset 

EU-tasolla

Kansalliset 
päälinjaukset 

=> 
Suomen CAP-
suunnitelma 
komissiolle

Kansallisten 
säädösten ja 

toimeenpanon 
viimeistely
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CAP-rahoituksen muutokset Suomelle 

(alustavat tulokset 7/2020*)

Nimellisin hinnoin

Nykykausi 

2014-2020 

(milj. €)

KOM 2018 

esitys 

(milj. €)

MFF-

ratkaisu 

21.7.2020* 

(milj. €)

MFF-

ratkaisu vrt. 

nykykausi 

(milj. €)

MFF-ratkaisu 

vrt. nykykausi 

(%)

Suorat tuet 3 663 3 578 3 640 -23 -0,6 %

Maaseudun 

kehittäminen
2 380 2 044 2 776 +396 +16,6 %

josta MFF 2 380 2 044 2 562 +182 +7,7 %

ja elpymisväline 0 0 214 +214 -

CAP yhteensä 6 043 5 622 6 416 +373 +6,2 %

* Komissio valmistelee ja tarkentaa jatkotyössään rahoitusmäärät CAP:n EU-asetuksiin
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Aloitustuki tulevalla rahoituskaudella

• Ikäedellytys

• ’Head of holding’

• Koulutusvaatimus

• Liiketoimintasuunnitelma

• Valintamenettely

• Valmistelussa ratkaistavia mm. tuen muodot, kohdentaminen 
(kannattavuusedellytys) ja määrä (mahd. enintään 100 000 €)

• HO kirjaus: Luodaan ohjelmakauden valmistelussa väline 
edistämään maatilojen sukupolvenvaihdoksia
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Investointituki tulevalla 

rahoituskaudella

• Kannattavuusedellytyksellä voidaan osaltaan ohjata tukea 

kilpailukykyiseen toimintaan

• Ympäristö- ja ilmastoasioilla (ml. eläinten hyvinvointi) entistä suurempi 

painotus 

• Budjettiriihikirjaus: tavoitteena kohdentaa tulevalla rahoituskaudella 80 

miljoonaa euroa maatalouden investointeihin, jotka vähentävät 

maatalouden ilmastopäästöjä ja lisäävät hiilinieluja

• Tavoitteena yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen

• Valintamenettely
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