
Saako turvepeltoja viljellä 
tulevaisuudessa: maatalous- ja 
ilmastopolitiikka sekä 
tukinäkymät

Birgitta Vainio-Mattila

3.11.2020



Sisältö

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
• Pellolta pöytään- strategia

• Biodiversiteettistrategia

• CAP27
• CAP = YMP (EU´s Common Agricultural Policy = EU:n yhteinen maatalouspolitiikka)

• Hallitusohjelma
• Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus

• Ilmastoruokaohjelma

• Biokaasu
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Vihreän kehityksen ohjelma
(COM(2019) 640 final)

• Komission tiedonanto joulukuussa 
2019.

• MMM:n hallinnonalaa koskee 
erityisesti pellolta pöytään -strategia, 
ilmastolaki ja 2030 ilmastotavoitteen 
nosto, sopeutumisstrategia, 
biodiversiteettistrategia, 
metsästrategia 
sekä vihreän rahoituksen edistäminen, 
ympäristösijoittaminen ja 
oikeudenmukaisen siirtymän 
turvaaminen.  

• Aloitteiden yksityiskohtainen käsittely 
ja tarkemmat vaikutukset selviävät 
jatkovalmistelussa.



Pellolta pöytään (F2F)- ja 
biodiversiteettistrategiat (BD) 
• Osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, jolla tavoitellaan ilmastoneutraaliutta.

• Strategiat julkaistiin toukokuussa 2020. Strategioilla yhteneväisiä tavoitteita 
maataloudelle.

• Tavoitteet pääasiassa vuoteen 2030

• EU:n yhteisiä tavoitteita, eivät sisällä jäsenmaakohtaisia tavoitteita

• Ei konkreettisia säädösehdotuksia, mutta uusia lainsäädäntöaloitteita
odotettavissa.

• Asetetut tavoitteet on tarkoitus huomioida mm. yhteisen maatalouspolitiikan 
ehdoissa sekä komission toteuttamissa aloitteissa ja toimenpiteissä.
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Pellolta pöytään- strategia
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Pellolta pöytään-strategia
• Koskee koko ruokajärjestelmää siemenistä ruokahävikkiin ja ravinnekiertoon. 

Tavoitteena oikeudenmukaisempi, terveellisempi ja ympäristöystävällisempi 
ruokajärjestelmä.

• Strategiassa asetetaan EU:lle määrällisiä tavoitteita vuoteen 2030
• Luomuviljellyn alan osuus 25 % maatalousmaasta (ja huomattavasti lisää luomuvesiviljelyä)

• Kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskin vähentäminen -50 %

• Ravinnepäästöjen vähentäminen -50 %, mikä johtaa lannoitteiden käytön vähenemiseen -20 %

• Mikrobilääkkeiden myynnin vähentäminen -50%

• Sisältää yhteensä 27 toimenpidettä
• Elintarvikemerkintöjen harmonisointi (mm. alkuperämerkinnät, ravitsemusmerkinnät, 

kestävyysmerkintä)

• Ruokahävikin vähentämiseksi EU:lle laillisesti sitova tavoite

• Kotieläintalouden ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentäminen

• Maaperän hiilensidonta ja- varastointi- aloite

• ym. 7
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Biodiversiteettistrategia
• Tavoitteena on varmistaa luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän 

aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön hyvästä tilasta tulevat toteutumaan 2050 
mennessä.

• Koskee monia sektoreita (suojelu, metsätalous, maatalous, kalastus, rakentaminen, 
teollisuus, liikkuminen, kiertotalous ym.)

• Strategiassa mainittuja tavoitteita mm. (osin samoja kuin F2F-strategiassa):
• Suojellut alueet – vähintään 30% pinta-alasta koko EU:ssa (maalla ja merellä).

• Tiukkaa suojelua vähintään 1/3 suojelualasta eli 10 % EU:n maa- ja meripinta-alasta. 
Tiukkaa suojelua etenkin vanhoissa metsissä ja hiilirikkaissa ekosysteemeissä

• Luomuviljellyn alan osuus 25 % maatalousmaasta

• Kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskin vähentäminen -50 %

• Ravinnepäästöjen vähentäminen -50 %, mikä johtaa lannoitteiden käytön 20 % 
vähenemiseen 

• Maisemaelementit – osuus maatalouden pinta-alasta 10%

• Metsitys – 3 miljardia puuta lisää

• Hiilirikkaiden ekosysteemien (suot, kosteikot jne.) ennallistaminen

• Pölyttäjäkadon pysäyttäminen 9



Lisätietoja:

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

• Pellolta pöytään-strategia ja neuvoston päätelmät

• Biodiversiteettistrategia ja neuvoston päätelmät
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https://mmm.fi/cap27
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Komission 9 tavoitetta CAP-uudistukselle
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CAP27-uudistus: valmisteluvaiheet (1)
• Komissio järjesti julkisen kuulemisen keväällä 2017

• Komissio: tiedonanto uudistuksesta 29.11.2017

• Komissio: EU:n monivuotinen rahoituskehysehdotus vuosille 2021–2027 (MFF) 2.5.2018 

• Komissio: CAP-lainsäädäntöehdotukset 1.6.2018 (CAP-strategiasuunnitelma-asetus, 
Horisontaaliasetus ja Markkinajärjestelyasetuksen muutos)

• Rahoituskehyspäätös (huippukokous 21.7.2020) 

• Nyt: Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat lyöneet lukkoon neuvottelukantansa 

• Seuraavaksi: Kolmikantaneuvottelut (eli trilogit) voi alkaa neuvoston, parlamentin ja komission 
välillä

• Perusasetusten hyväksyntä (neuvosto ja EP) keväällä 2021?

• Alemman asteisten EU-säädösten valmistelu (komission asetukest)
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CAP27-uudistus: valmisteluvaiheet (2)
• Kansallisten linjausten valmistelu 

• CAP-suunnitelman valmistelu ja kansallinen hyväksyminen

• CAP-suunnitelman hyväksyttäminen komissiossa

• Kansallinen säädösvalmistelu (määrä ja merkitys kasvaa, koska asioita ei 
kuvata enää entisellä tarkkuudella EU- asetuksissa)

• Toimeenpano (prosessit, tietojärjestelmät, ohjeet, ym.)

• Uudistetut CAP-välineet käyttöön 2023?
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Neuvoston yleisnäkemys 21.10.2020
• Mitä maatalousministerit sopivat neuvottelukannakseen?

• Keskeiset elementit: 
• Uusi toimeenpanomalli 

• Kansallinen strateginen CAP-suunnitelma
• kattaa molemmat CAP-pilarit (I pilarin suorat tuet, II pilarin maaseudun kehittäminen)

• sisältää maakohtaiset tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset sekä toimenpiteet tuloksiin pääsemiseksi

• valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• valtioneuvosto hyväksyy esitettäväksi komissiolle

• komissio hyväksyy 

• Vahvennettu ympäristö- ja ilmastokokonaisuus: 
• Vahvennettu ehdollisuus. Ehdollisuus korvaa täydentävien ehtojen ja viherryttämistuen 

järjestelmät. Sisältää mm. turvemaita koskevan vaatimuksen, jonka sisältö päätetään 
kansallisesti myöhemmin. 

• Jäsenvaltioille pakollinen,  mutta viljelijöille vapaaehtoinen ekojärjestelmä
• II pilarin 30 % minimirahoitus ympäristö- ja ilmastotoimiin 
• 40 % koko EU-tason CAP-rahoituksesta ympäristö- ja ilmastosidonnaista 

• Uutta: vähintään 20 % suorista tuista kohdennettava ekojärjestelmiin. Jos jäsenmaa 
osoittaa riittävän määrän varoja II pilarin alla ekojärjestelmiä vastaavien 
toimenpiteiden rahoitukseen, prosenttiosuus voi olla alempi. 15



Neuvoston yleisnäkemys 21.10.2020

• Suomen kannalta hyviä linjauksia neuvoston ratkaisussa
• koplattujen tukien rahoitus säilyy

• Etelä-Suomen kansallinen tuki säilyy 

• rahoitussuunnittelussa on joustovaraa

• tukivalvontaan kansallista liikkumavaraa(?)

• helpotuksia ehdollisuuden vaatimuksiin (esim. eläinten ID-vaatimusten poisto) 

• ravinneväline neuvonnassa viimeistään 2025

• jäsenvaltioille vapaaehtoista soveltaa seuraavia vaatimuksia:

• tukikatto 

• uudelleenjakotuki 

• tosiasiallinen viljelijän määritelmä

• tukioikeuksien käyttäminen 

• Huom. Lopulliset päätökset EU-säädöksistä tehdään vasta neuvoston, Euroopan parlamentin 
ja komission kolmikantaneuvottelujen jälkeen.
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Muuta turvemaita koskevaa EU:ssa

• Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisdirektiivi
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=FI

• Kestävä rahoitus
• https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-

finance/overview-sustainable-finance_fi

• Komission tiedonanto EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien 
suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
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Hallitusohjelma
• Maankäyttösektorin ilmastotoimet www.mmm.fi/maankayttosektorin-

ilmastosuunnitelma
• Ilmastoruokaohjelma mmm.fi/ilmastoruokaohjelma #ilmastoruoka 
• Biokaasuohjelma
• Peltorakenteen kehittämisohjelma 2020-2022
• Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan
• Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman päivitys
• Toimialojen vähähiilitiekartat
• Ilmasto- ja energiastrategian päivitys
• Lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen 

ruoan osuutta. Lihan, kananmunien ja maidon osalta kuntia ohjataan 
suosimaan suomalaista lähi- ja luomutuotantoa.

• Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Laaditaan tiekartta 
hävikin vähentämiseksi ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.
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Maankäyttösektori ilmastotoimien 
kärkeen
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VILJELYSMAA JA 
RUOHIKKOALUEET

METSÄMAA

KOSTEIKOT

RAKENNETTU MAA JA 
MUUT MAA-ALUEET

Vähennetään maankäytön ja maankäytön muutoksen 
päästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan maaperän ja 

puuston hiilinieluja ja -varastoja

KIVENNÄISMAAT TURVEMAAT



Mahdollistamme maankäyttösektorin 
muutosta ilmastokestävämmäksi
• Ilmastokestävä maatalous

• Hiiltä sitovat ja varastoivat sekä päästöjä vähentävät viljelytavat, -tekniikat ja tuotteet 
sekä palvelut

• Ilmastokestävä metsätalous
• Metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtiminen, hiilinielujen ja -varastojen 

vahvistaminen ml. puurakentaminen

• Maankäytön muutoksiin liittyvät toimenpiteet
• Metsitys, metsäkadon ehkäisy ja kosteikot

• Poikkileikkaava ote: Tutkimus ja innovaatiot-ohjelma, kannustejärjestelmät 
(esim. hiilikorvaushankkeet), viestintä, vuorovaikutus ja osaamisen
kehittäminen
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Ilmastoruokaohjelma

• Hallitusohjelma: 
”Laaditaan kansallinen ilmastoruokaohjelma, joka tähtää kulutetun 
ruoan ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä ymmärryksen lisäämiseen 
ruoantuotannosta”

• Ilmastoruokaohjelma on sateenvarjo reilulle siirtymälle kestävään 
ruokajärjestelmään. 

• Ohjelma toimii kansallisena verkottajana ja mobilisoijana ilmastoruokateemaan liittyen 
(+ EU, KV).

• Tavoitteena on kulutetun ruuan kokonaiskestävyyden parantaminen.
• Ohjelmaa laadittaessa huomioidaan sekä ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen että 

kulttuurinen kestävyys. 
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Miten ilmastoruokaohjelma etenee?
• Mitä tarvitaan?

• tietoa, kokeiluja ja pilotteja, viestintää, verkottamista, pitkäjänteistä ja poikkitieteellistä 
kehittämistyötä (Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus, toimialojen 
vähähiilitiekartat)

• Ei riitä, että tiedämme, mikä on kestävä ja terveellinen tapa 
tuottaa ja kuluttaa ruokaa

• Tarvitaan myös tietoa siitä, miten muutos kestävämpään suuntaan saadaan aikaan, 
miten toimijoita ”tuupataan” oikeaan suuntaan? (Erätauko-keskustelut)

• Mietittävä myös, miten siirtymä kestävämpään suuntaan saadaan 
oikeudenmukaiseksi ja reiluksi eri osapuolille? (Reilu siirtymä –keskustelut)

• Hankehaku: Vastuulliset ruokapalvelut, ruokahävikki, elintarviketarkastajien 
tehtävien laajentaminen
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Bioenergia/ biokaasu hallitusohjelmassa 
• Hallitusohjelmassa korostettiin monessa kohdin uusiutuvan energian 

edistämistä, erityisesti biokaasun tuotannon ja käytön sekä siihen liittyvän 
ravinnekierrätyksen osalta

• Kansallista biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä (TEM) luovutti 
raporttinsa tammikuun lopussa  laaja kirjo toimenpide-esityksiä

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162032

• MMM valmistelee kahta hallitusohjelmassa mainittua uutta kansallista 
biokaasu- ja ravinnekierrätystukea

• Biokaasulaitosinvestointien ja uusien lannankäsittelytekniikoiden 
tukeminen  (v. 2020-2021, yht. 7,5 Meur)

• Ravinnekiertoon perustuvan biokaasun tuotantotuki (v. 2021-23, yht. 16 
Meur)
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Kiitos !
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