Satotason nosto -hanke

CAP27 – Kohti uutta tukikautta
8.3.2022
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Webinaarin ohjelma 8.3.2022
9:00 Webinaarin avaus ja CAP-uudistuksen yleiset asiat, Lauri Lehtilä
9:15 Kasvintuotanto-osio, Lauri Lehtilä
10:00 Kasvitilan tukien simulointia Tukipuntarilla, Mikko Kemppi

10:30 TAUKO
10:40 Kotieläin-osio, Markku Puttonen
11:10 Luomu-osio, Satu-Maaria Ahopelto
11:40 Lopetus
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Elinvoimainen maatila ELINAII
Satotason nosto Uudellamaalla
Lumotaito
10.3.2022 NOSTETTA SATOTASOON – TERVEISIÄ VÄSTANKVARNISTA (SATOTASON NOSTO –HANKE)
15.3.2022 SOPIMUSLAIDUNNUS HALTUUN, WEBINAARISARJAN 1. OSA (LUMOTAITO-HANKE)
17.3.2022 ELINVOIMAINEN PELTOMAA – MAAN KASVUKUNNON HYBRIDITAPAHTUMA

21.3.2022 ELOPERÄISTEN MAIDEN ILMASTOVIISAS VILJELY -WEBINAARI
proagria.fi/tapahtumat
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UUSI CAP – Uudistuksen tilanne ja
kasvitilojen tukimuodot
Lauri Lehtilä
22.12.2021 EU-komissiolle lähetetyn ehdotuksen pohjalta

Maatalouspolitikan uudistuksen tilanne
28.2.2022
•Komissio on antanut CAP:n perusasetusten hyväksymisen jälkeen osan ja
valmistelee loppuja CAP-uudistuksen toimeenpanoon liittyviä delegoituja
ja täytäntöönpanosäädöksiä.
•Komissio analysoi parhaillaan Suomen ja muiden jäsenvaltioiden CAPsuunnitelmia. Komissio käy neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa CAPsuunnitelmien sisällöstä ennen kuin antaa niille hyväksyntänsä.
•CAP-suunnitelman toimenpiteiden kansallisen lainsäädännön valmistelu
on käynnissä.
•Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat normaaliin tapaan
vuonna 2022
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Lähde https://mmm.fi/cap27/cap-ajankohtaiskatsaukset 28.2.2022

CAP27 - Arkkitehtuuri
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Kuva: MMM ajankohtaiskatsaus 26.1.2022

CAP27 – Tavoitteet
Edistetään osaamista, innovaatioita ja digitalisointia
1.Turvataan viljelijöiden tulotaso ja ruuantuotanto
2. Lisätään tuotannon kilpailukykyä ja laatua

Parannetaan
ruokaturvaa

3. Parannetaan viljelijöiden markkina-asemaa
4. Hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen

5. Edistetään ympäristön tehokasta hoitoa ja suojelua

Ympäristö- ja
ilmastotoimet

6. Edistetään luonnon monimuotoisuuden, elinympäristöjen ja maiseman
säilyttämistä

Maaseudun
7. Kannustetaan nuoria alalle, helpotetaan maaseudun yritystoiminnan sosioekonominen
kehittämistä
rakenne
8. Edistetään maaseudun työllisyyttä, kasvua ja paikallista osallisuutta
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9. Parannetaan turvallisen, terveellisen ja kestävän ravinnon saantia sekä
eläinten hyvinvointia ja torjutaan mikrobiresistenssiä

CAP-suunnitelman keskeinen sisältö
▪ Ehdollisuus
▪Korvaa täydentävät ehdot
▪ Tuotantosidonnaiset suorat tuet
▪EU:n eläinpalkkiot ja erikoiskasvipalkkiot
▪ Perustulotuki
▪ Nuorten viljelijöiden tulotuki

I Pilari, suorat tuet
• Tukioikeuksista luovutaan
• Uudelleenjakotuki

▪ Ekojärjestelmät
▪Korvaa viherryttämistuen, mutta sisältö tuttua vanhasta ympäristökorvauksesta
▪ Luonnonhaittakorvaukset

▪ Ympäristökorvaukset, luomukorvaukset
▪ Eläinten hyvinvointikorvaukset

II Pilari, maaseudun
kehittäminen

▪ Maatilojen investoinnit ja nuorten viljelijöiden aloitustuet

▪ Osaamisen kehittäminen ja innovaatiot (neuvonta, koulutus, yhteistyö)
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Maaseudun kehittäminen
▪ Vahvempi ympäristö- ja ilmastopainotus
▪ Ympäristö-, luonnonhaitta-, luomu- ja eläinten hyvinvointikorvaukset
▪ Maatalouden investointituet
▪Nuorten viljelijöiden aloitustuet
▪Ei-tuotannolliset investoinnit (esim. kosteikot)
▪Investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen (esim. vesihuolto)
▪Laajakaistainvestoinnit (tavoitteet nopeista yhteyksistä)

▪ Maaseudun yritysrahoitus
▪ Leader-toiminta eli paikallinen kehittäminen (esim. verkostotyöskentely)
▪ Koulutus ja tiedonvälitys
▪ Yhteistyö (esim. maaseudun innovaatioryhmät, digitalisaatioon liittyvät kokeilut)
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Neuvontapalvelut osana maaseudun
kehittämistä
▪ Neuvontapalvelut entistä laajemmat, pitää sisällään mm.:
▪ Liiketoimintaosaaminen (liiketoimintasuunnitelmat)
▪ Riskienhallinta
▪ Työhyvinvointi, jaksaminen, työterveys ja työturvallisuus
▪ Kilpailukyvyn parantaminen, investoinnit, tilusrakenteen parantaminen, markkinaosaaminen,
älymaatalous, digitaaliset ratkaisut
▪ Erikoistuminen, laatujärjestelmät
▪ Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, energiaratkaisut
▪ Maan rakenteen parantaminen, maan kasvukunto, viljelysuunnittelu, hiiliviljely, vesitalous,
kasvipeitteisyys (kasvustokäynnit)
▪ Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö (kasvinsuojelusuunnittelu)
▪ Luonnon monimuotoisuus, monimuotoisuuskasvit, perinnebiotoopit, vieraslajien hillintä, luomu
▪ Nuorten ja uusien viljelijöiden neuvonta, sukupolven- ja omistajanvaihdokset
▪ Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkeresistenssin ehkäiseminen
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▪Suunnitelmaan kirjattu enimmäiskorvaus rahoituskaudella 10 000 euroa

Ehdollisuus (kaikille pakollinen)
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

• GAEC 1: Pysyvän nurmen säilyttäminen
•

Viitesuhteena vuoden 2018 pysyvän nurmen ala

• GAEC 2: Turvemaiden suojelu
•
•

Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otettu turvemaa-ala pysyvästi
nurmella
Kansallinen ylimääräinen GAEC: Vuoden 2022 jälkeen
käyttöön otettu muu kuin turvemaa-ala pysyvästi nurmella

• GAEC 3: Sängen polton kielto
• GAEC 4: Suojakaista 3 m vesistöjen varsilla
• GAEC 5: Suojakaista 3 m kaltevilla pelloilla (15 %)
vesistöjen varsilla
• GAEC 6: Talviaikainen vähimmäismaanpeite
•
•
•

Vähintään 30 % peltoalasta kasvipeitteistä, muokkaamatonta
tai kevennetysti muokattua
Kesannot viher- tai sänkipeitteisiä tietyn ajanjakson kesällä
Kuitenkin mahdollisuus syyskylvöisten kasvien kylvöön

• GAEC 7: Viljelyn monipuolistaminen
•

2-3 kasvilajin vaatimus

• GAEC 8: Ei-tuottava ala (Varsinais-Suomi,
Uusimaa ja Ahvenanmaa)

•

Vähintään 4 %, max 10 % kesantoa 1.1.-15.8.

• Maisemapiirteiden säilyttäminen
• Puiden leikkauskielto lintujen
pesimäaikana
• Haitallisten vieraskasvilajien torjunta
•

Hukkakaura, jättiputket

• GAEC 9: Pysyvien nurmien säilyttäminen
Natura 2000-alueilla, kyntökielto

Ehdollisuus
Lakisääteiset hoitovaatimukset

▪ Vesipuitedirektiivi UUSI
▪ Nitraattidirektiivi
▪ Lintudirektiivi

▪ EU:n yleinen elintarvikeasetus
▪ Hormonikieltodirektiivi

▪ Vasikkadirektiivi
▪ Sikadirektiivi
▪ Yleinen tuotantoeläinten suojelua koskeva
direktiivi

▪ Luontodirektiivi
▪ EU:n kasvinsuojeluaineasetus

Poistumassa ehdollisuudesta:

▪ Torjunta-ainedirektiivi UUSI

▪ Eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Auki olevia asioita:
• Lannoitteiden enimmäismäärät
• P lannoitelakiin ja nykyisen
ympäristökorvauksen rajat?
• N nykyisen nitraattiasetuksen mukaan
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▪

Jatkossa edelleen eläintukijärjestelmän ehto

▪ TSE-tautia koskevat vaatimukset

Perustulotuki
▪ Hehtaariperusteinen tasatuki ilman
tukioikeusjärjestelmää (tukialueet AB ja C)
▪ Vuonna 2023: AB-alue 119-168 €/ha, C-alue 102144 €/ha
▪ Aktiiviviljelijälle, jolla ilmoitetut tukikelpoiset
hehtaarit hallinnassaan, pienin kasvulohko 0,05 ha

Nuorten viljelijöiden
tulotuki
▪ Nuori viljelijä: yläikäraja 40 vuotta, riittävä
ammattitaito (2. asteen luonnonvara-alan
tutkinto/3 v käytännön kokemus + 30 op koulutus,
joka sisältää talousopintoja)
▪ 5 vuotta, max 150 ha (vrt, aiemmin 90 ha)
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▪ 88 €/ha (73-103 €/ha)

Uudelleenjakotuki
▪ Pienten ja keskikokoisten tilojen
toimintaedellytyksien varmistaminen
▪ Kaikille tiloille (aktiiviviljelijät), korkeintaan
50 hehtaarille/tila
▪ N. 10-11 €/ha (7-16 €/ha)

Ekojärjestelmä yksivuotinen
vapaaehtoinen sitoutuminen
• 01 Talviaikainen kasvipeite (50 €/ha)
•
•
•

GAEC 6 ylittävältä osalta, kevennetty muokkaus ei kelpaa
Koko maassa sama tukitaso
Tietyt ehdollisuuden ja ymp. korvauksen alat eivät kelpaa

• 02 Luonnonhoitonurmet (65 €/ha)
•

Enint. 20 % typensitojia, kasvuston säilyttäminen
määräpäivään asti, toisena vuotena syyskylvöisten
kasvien kylvömahdollisuus

• 03 Viherlannoitusnurmet (80 €/ha)
•

Vähint. 20 % typensitojia, vähint. 4 kasvilajia, max 3
vuotta samalla lohkolla

• 04 Monimuotoisuuskasvit (300 €/ha)
• Pölyttäjähyönteis-, maisema-, riista-, niitty- ja
peltolintukasvit, vähintään 2 kasvilajia
• 02, 03, 04 käyvät talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen
• 02, 03, 04 max 25 %, C-alueella
luonnonhoitonurmia max 10 %

Luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet
• Lannoitus ja kasvinsuojelu ei sallittu
• HUOM! Viherlannoitusnurmissa vähintään
neljä eri kasvilajia
• Toisen vuoden jälkeen päättäminen sallittu
syyskasvien kylvöä varten, pvm ei vielä
määritetty
• Tietyt ehdollisuuden alat eivät kelpaa
Monimuotoisuuskasvit

• Saa lannoittaa vain kasvuston perustamisen
yhteydessä
• Kasvinsuojeluaineita saa käyttää ennen
kasvuston perustamista
• Perustettava vuosittain, niitty- ja
peltolintukasvusto sallittu 2 vuotisena

Erikoiskasvipalkkio
▪ Tukitaso 80-170 €/ha
▪ Ruis poistuu palkkiokelpoisten kasvien listalta

▪ Sokerijuurikas, tattari
▪ Valkuaiskasveista linssi, pelto- ja tarhaherne, härkäpapu ja
makea lupiini
▪ Öljykasveista syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi,
auringonkukka, öljypellava, öljyhamppu ja ruistankio

▪ Lisäksi avomaanvihannekset (vain AB-alue)
▪ Erikseen tärkkelysperunapalkkio
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Ympäristökorvaus

▪


Vähintään 5 ha korvauskelpoista alaa, puutarhakasvit 1 ha

Tilakohtainen toimenpide, sitoutuville pakollinen

Lanta-/biokaasutoimenpide

▪

(45 €/ha, puutarhakasvit ja kumina 113 €/ha)

Pölyttäjien ravintokasvit
▪

▪ Viljavuustutkimukset ja lohkomuistiinpanot
▪ Tilakohtainen ilmasto- ja ympäristösuunnitelma

▪ Kaksi vuosittain valittavaa, vaihdettavissa olevaa
toimenpidettä:
▪ Ilmasto-ympäristökoulutus


▪

valinta 5 koulutusosiosta

Monivuotiset monimuotoisuuskaistat



3 m nurmikaista, min kahdelle yksivuotisten kasvien
viljelyssä olevalle lohkolle, kaikille reunoille
Ei lohkoille, joilla vaaditaan vesistön varren suojakaista
ehdollisuudessa

▪ Maaperän seurantatieto
▪ Laaja maaperäanalyysi tai skannaus, vähintään kahdella
peruslohkolla

▪

Vähintään kahdella lohkolla pölyttäjille ravintoa
tarjoavia satokasveja

Täsmäviljelymenetelmien edistäminen:
▪

•

Lannan separaattori TAI lietteen laskeutus TAI lantaa
biokaasulaitokseen TAI lantaa luovutetaan tilalle joka ei
tuota lantaa TAI nurmikasvustoa biokaasulaitokseen

Paikkakohtainen levitys ja kasvustosensorit TAI kasvinsuojeluruiskun tai
lannoitteenlevittimen lohkoautomatiikka TAI optinen hara TAI
satotasomittaus TAI automaattiohjaus

Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja
tunnistussovellusten hyödyntäminen

Lohkokohtaiset toimenpiteet
▪ Maanparannus- ja saneerauskasvit (190 €/ha) max 20 % sitoumusalasta
▪

Yksivuotisten kasvien viljelyssä edellisenä vuonna olleille lohkoille, korkeintaan 2 vuotta
peräkkäin samalla lohkolla

▪ Kerääjäkasvit (97 €/ha) max 30 % sitoumusalasta
▪

Yksivuotisen kasvin aluskasvina tai sadonkorjuun jälkeen

▪ Kiertotalouden edistäminen (37 €/ha) max 80 % sitoumusalasta
▪

Lietelannan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys pellolle 5-15 m3/ha
sijoittavilla tai multaavilla laitteilla TAI kiinteiden orgaanisten lannoitevalmisteiden tai toiselta
tilalta vastaanotetun kuivalannan levitys 10 m3/ha

▪ Suojavyöhykkeet (350 €/ha)
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▪ Säilytettävä koko sitoumuskauden, muokkaus, lannoitus ja kasvinsuojelu kielletty, niitto ja
niittojätteen poisto vuosittain
▪ Lohko eroosioherkällä sijainnilla, Natura 2000 –alueella tai ympäristösopimuksella
hoidettavan kosteikon reunalla

Lohkokohtaiset toimenpiteet
• Turvepeltojen nurmet (100 €/ha)
•

Kokonaan turvemaalla oleva lohko tuotantonurmena koko sitoumuskauden (voi ilmoittaa 1. ja 2.
sitoumusvuonna)
Sato korjattava, nurmen uusiminen vain ilman muokkausta, lannoitus sallittu, ei kasvinsuojelua
Ei makseta lohkolle, jolla vaaditaan ehdollisuudessa suojakaistaa vesistön varrelle

•
•

• Valumavesien hallinta (77/214 €/ha)
•
•
•

Säätösalaojitus TAI altakastelu
Hapan sulfaattimaa tai maalajina turve
Toimenpidettä toteutettava koko sitoumuskauden, sitoutuminen sen jälkeen, kun vaadittava investointi
valmistunut

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu (500 €/ha)
• Lintupellot (600 €/ha) max 50 % sitoumusalasta, min 10 ha
•
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•
•
•

Maksetaan lohkoille, joilla havaitaan laajamittaista satotappioita aiheuttavaa lintuparvien ruokailua ja
levähdystä
Tuensaaja dokumentoi lintujen (kurjet, hanhet, joutsenet) levähdyksen lohkoilla
Vain lohkoille, jotka tunnistettu merkittäviksi muutonaikaisiksi lintujen levähdyspaikoiksi
Tavanomainen viljelykäytäntö, ei lintujen häirintää, mutta muualla hyväksytyt karkotustoimet sallittu

Ympäristösopimukset
▪ Maatalousluonnon ja maiseman hoito
▪ Kosteikkojen hoito
▪ Alkuperäisrotujen kasvattaminen

▪ Alkuperäiskasvien viljely
▪ Alkuperäisrotujen perimän säilytys
▪ Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat
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Luonnonhaittakorvaus
▪ AB-alue 217 €/ha, C-alue 242 €/ha. Tilakoon mukainen aleneminen
samoin, kuin nykyisellä tukikaudella
▪ Väh. 5 ha korvauskelpoista maatalousmaata
▪ Kesantorajoite: max 25 % korvaukseen oikeutetusta alasta avo-, sänki- ja
viherkesantoa tai ekojärjestelmän luonnonhoitonurmea (ehdollisuuden
tuottamatonta alaa ei huomioida tässä)
▪ Kotieläinkorotus poistuu
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Kiitos!
Muista käydä tutustumassa tuleviin tapahtumiin:

https://www.proagria.fi/tapahtumat

