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CAP:lle asetetut EU-tason tavoitteet

1. Turvataan viljelijöiden tulotaso ja ruuantuotanto
2. Lisätään tuotannon kilpailukykyä ja laatua
3. Parannetaan viljelijöiden markkina-asemaa

4. Hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen
5. Edistetään ympäristön ympäristöntehokasta hoitoa ja 

suojelua
6. Edistetään luonnon monimuotoisuuden, 

elinympäristöjen ja maiseman säilyttämistä

7. Kannustetaan nuoria alalle, helpotetaan maaseudun 
yritystoiminnan kehittämistä

8. Edistetään maaseudun työllisyyttä, kasvua ja 
paikallista osallisuutta

9. Parannetaan turvallisen, terveellisen ja kestävän 
ravinnon saantia sekä eläinten hyvinvointia ja 
torjutaan mikrobilääkeresistenssiä

Varmistetaan älykäs, 
kestävä ja monipuolinen 

maatalousala, jolla parannetaan 
elintarviketurvaa

Lujitetaan 
maaseutualueiden 

sosioekonomista rakennetta

Läpileikkaava tavoite:

Edistetään osaamista, 

innovaatioita ja 

digitalisointia
Tuetaan ympäristön hoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään 

yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita



Kansalliset painotukset

 Maatalouden tehtäviksi on EU:n yhteisessä 
maatalouspolitiikassa annettu 
sekä ruuantuotanto että luonnonvarojen 
kestävä hoito, molemmat tehtävät 
edellyttävät aktiivisia viljelijän toimenpiteitä

 Suomessa tätä tehtäväkokonaisuutta on 
toteutettu jo pitkään ja hyvin laaja-alaisesti, 
selvästi kohdennetummalla toimenpide- ja 
tukikokonaisuudella kuin EU:ssa 
keskimäärin

 Pääosa tukivälineistä kytkeytyy suoraan 
tuotannon aktiiviseen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen – jatkossa on tärkeää 
keskittyä tiettyihin tunnistettuihin 
aktiivisuuden kehittämiskohtiin

 Kohdennetut toimenpiteet tuotannon 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
vahvistuvat, tuotannosta kokonaan 
irrotettujen tukien merkitys vähenee

 Tukiehdot uudistetuissa toimenpiteissä 
ovat mahdollisimman hyvin aktiivisuutta 
edistäviä, hallinnollista selkeyttä ja 
kustannustehokkuutta unohtamatta

 Erityishuomiota kiinnitetään peltojen 
hoidon ja viljelyn ohjaamiseen: aktiivisia 
ja kestäviä viljelytoimia oikeaan aikaan 
ja oikeassa paikassa, ruuantuotanto 
etusijalla
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Pohjois-Savon alueellinen 
maaseudun kehittämissuunnitelma 
2023—2027

Pohjois-Savon visio 2027

Pohjois-Savo on eurooppalaisittain tunnettu, alueelliseen tuotantoon 
pohjautuva, veto-voimainen ruokamaakunta.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet on liitetty osaksi elinkeinojen kehittämistä 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden.

Uudistumiskykyinen ja innovatiivinen maaseutuyrittäjyys sekä kehittyvä 
biotalous ovat keskeinen osa elinvoimaista maaseutua. Tutkimus- ja 
koulutusosaaminen vahvistavat elinvoimaisuutta.
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Pohjois-Savon alueellinen 
maaseudun kehittämissuunnitelma 
2023—2027

Kehittämiskohteet ja painopisteet

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman strategiset 
painopisteet on johdettu kolmesta keskeisimmästä kehittämiskohteesta, 
joita ovat

1. kestävä ja kehittyvä ruokajärjestelmä

2. ympäristö ja ilmasto

3. elinvoimainen maaseutu

Kaikkia painopisteitä läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaation 
edistäminen, uudet innovaatiot sekä osaamisen parantaminen. 
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CAP-suunnitelman toimenpiteissä 
tuttuja toimenpiteitä ja kohdennettuja 
elementtejä
• Suorat tuet: perustulotuki, tuotantosidonnainen tulotuki, 

ekojärjestelmätuki, uudelleenjakotulotuki ja nuorten viljelijöiden 
tulotuki

• Luonnonhaittakorvaukset
• Ympäristökorvaukset, luomutuotannon edistäminen
• Eläinten hyvinvointikorvaukset
• Investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi
• Maatilojen investoinnit ja nuorten viljelijöiden aloitustuet
• Maaseutuyritysten investoinnit ja kehittäminen sekä 

yritystoiminnan käynnistäminen
• Maaseutualueiden paikallinen kehittäminen (Leader)
• Osaamisen kehittäminen ja innovaatiot (neuvonta, koulutus, 

yhteistyö)
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Uutta CAP-suunnitelmassa

• Uudessa toimeenpanomallissa keskeistä tavoitteet, tulokset 
ja niiden seuranta

• Suorissa tuissa kaikille jäsenmaille pakollinen tuotannosta 
irrotetun tuen painotus keskimääräistä pienemmille tiloille 
(uudelleenjako)

• Tukioikeuksista voidaan luopua (perustulotuki)
• Suorien tukien uudet ekojärjestelmät täydentävät ilmasto- ja 

ympäristötoimien kokonaisuutta
• Ympäristökorvauksissa ja eläinten hyvinvointikorvauksissa 

uudistettuja toimenpiteitä ja painotuksia
• Aktiiviviljelijän määritelmä pakollisena käyttöön tulotuissa
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Hallinnollisen taakan 
keventäminen
Tukimuodoissa kohti kevyempää toteutusta 

Kehittämishankkeet
• Teemahankkeet → pienhankkeet (ei tuen siirtoa, kevyempi toteutus) 

• Alueiden väliset hankkeet Leadereilla (ei valtuuden siirtoa)  

• Valmistelutuki (vakioitu kertakorvaus) 

• Kahden kohdennetun toimen hankkeista luopuminen → 
säädöstulkinnat investoinneista 

Yritystuet
• Perustamistuki, Leaderin käynnistystuki ja kehittämistuki (vakioidut 

kertakorvaukset). 

• ELYn yrityksen kehittämistuki selkeämpi kuin perustamistuki 
toimivalle yritykselle 
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Hallinnollisen taakan 
keventäminen
Prosessien yksinkertaistaminen 
• Tukihaku vain sähköisesti 
• Hankkeiden vireilletulotarkastuksesta luopuminen 

• Hankkeet vireille heti lähettämisestä 

• Kertakorvaushankkeiden prosessi yhtenäinen koko matkalta 
• Hallinnollinen tarkastus kaikille hakemuksille 
• Maksuhakemuksissa yksinkertaistuksia 
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Monitorointi = valvonta

Pauli Raatikainen



Monitorointi - määritelmä

• Uusi CAP tuo mukanaan kokonaan uuden konseptin (ja tietojärjestelmän):

Monitorointi

• Monitorointina voidaan pitää kaikenlainen seuranta

• Tietojärjestelmien ristiin ajot

• Hakemustietojen tarkisteet

• Kaukokartoitukseen perustuvat seurantamenetelmät

• Satelliittiseuranta on jatkuvaa, läpi kasvukauden(/vuoden) tapahtuvaa peltoalueiden havainnointia 
kaukokartoitusaineistojen (S1 & S2*) pohjalta.
‒ Seurataan tehtyjä/tekemättömiä viljelytoimenpiteitä pelloilla.

‒ Jokaisesta Suomen kasvulohkosta kymmeniä havaintoja/vuosi

• Tarvittaessa hallinto voi pyytää lisätietoja viljelijältä (paikkaan sidotut valokuvat).

12 * EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-1 & 2 satelliitit. Copernicus on EU:n satelliittiohjelma( copernicus.eu). 2



Miksi satelliittiseurantaa?

• Uusi teknologia saatavilla ja EU haluaa yhdenmukaista raportointia koko alueelta.
• EU Copernicus avaruusohjelma (~20 Mrd € 2014—2027)

• Sentinel, Galileo

• CAP27 tuloksellisuusraportoinnin varmentamiseen jokaisen jäsenvaltion on tehtävä jatkuvaa 
satelliittiseurantaa kaikelle maatalousmaalle.

• Tuloksellisuusraportoinnissa otetaan kantaa kuinka hyvin kansallinen CAP-suunnitelma 
toteutuu sekä tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet

• Halu lisätä hakemusten (ja maksujen) oikeellisuutta seuraamalla toteutumista ja antamalla 
mahdollisuus korjata.
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Satelliittiseuranta järjestelmä (AMS)

• Tarkastelee eri tukien tukiehtojen täyttymistä
• Automaattista satelliittikuvien tulkintaa, joilla varmennetaan tukiehtojen 

täyttyminen/täyttymättä jääminen.

• Arvioi ilmiöitä kaukokartoitustiedon perusteella 

‒ maankäyttöluokan muutos, tukikelvottomat kohteet, epäjatkuvuudet, 
maataloustoiminta Tukiehtokohtainen (useita tarkisteita kullekin tuelle)

• Vuorovaikutusta tuenhakijoiden kanssa
• Muistutus (aikaraja)

• Huomautus (näyttää siltä, että tukiehto(ja) jää täyttymättä)

• Selvityspyyntö

• Hakemuksen muutosmahdollisuus
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Mitä uutta?
Vanha malli vs. satelliittiseuranta
Vanha
• Tarkastuksia/valvontaa jolla varmistetaan vaatimustenmukaisuus. Poikkeamat johtavat 

leikkauksiin/sanktioihin sekä (takautuviin) takaisinperintöihin. Kohdistuu pieneen osaan 
tiloja/kasvulohkoja. (1-3-5% tiloista)

Uusi
• Jatkuvaa maataloustoiminnan seurantaa kaikille kasvulohkoille läpi koko kasvukauden 

kaukokartoitusaineistojen perusteella. Tarvittaessa viljelijältä voidaan pyytää lisätietoja (paikkakuvat) 
tai muistuttaa toimenpiteistä (early-warning). Laajat muutosmahdollisuudet tukihakemukseen
→ maksu tehdyistä ja varmennetuista toimenpiteistä. (100% hakijoista)
→ poistetaan tahattomat virheet 
→ Viljelijä välttää seuraamukset / takaisinperinnät

→ Viljelijästä tulee ajantasaisen & luotettavan tiedon ensisijainen toimittaja omien lohkojensa osalta

15



Perustuen ja LKH seuranta
• Syötteenä toimii viljelijän vuosittain ilmoittamat kasvulohkot
• Tunnistetaan ”maataloustoiminta” eli että kasvulohkolla tapahtuu jotain maatalouteen 

liittyvää (muokkaus, niitto/sadonkorjuu tai tukikelpoisen kasvin tunnistaminen) 
• Havaitaan muokkaus ja kasvu alkaa

• Tunnistetaan kasvi (yksivuotinen = kunnossa)

• Nurmen (tai satokasvin) osalta tunnistetaan niitto/sadonkorjuu 

Aktiviteetti löytyy → vihreä valo

• Ei tunnisteta mitään toimenpidettä /kasvia
→ punainen valo → selvityspyyntö

→ Korjattu hakemus tai toimenpide/kasvi todennettu valokuvan perusteella

• Selvittämättä jääneille ei tukimaksua!
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Vihreä: Kunnossa
Keltainen: Epäselvä 
Punainen: Virhe



Satelliittiseuranta – viljelijän rooli

• Sähköistä vuorovaikutusta hallinnon kanssa
• Hallinto tarjoaa sähköisenkanavan. Vipumobiili

• 100 % Sähköistä asiointia
• Selvityspyynnöt luodaan automaattisesti

• Tuenhakija voi muuttaa hakemusta selvityspyynnön saatuaan. Peruminen mahdollista.
• Tuenhakija toimittaa paikkaan sidotun kuvan, mistä tehty toimenpide selviää 

• Vastausten automaattinen käsittely & tulkinta
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Maastotietojen keruu

• ELY keskusten maastovalvontojen yhteydessä kerätty valokuvapankkia 
kuvatunnistuksen opetusaineistoksi

• Kuvia tällä hetkellä noin 4000, jotka jakautuvat eri kasveille
• Maastotietoa kerätään myös erikseen niitontunnistukseen sekä 

kasvintunnistukseen
• Noin 1000 lohkoa/v/tunnistettava piirre (niitto, kasvi, maan muokkaus jne.)
• Tietoja kerätty vuodesta 2020
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Automaattinen 
kuvatunnistus
• Paikkaan sidottujen 

valokuvien automaattinen 
tunnistus tapahtuu 
lähettämällä kuvat 
Ruokaviraston palveluun 
Vipu Mobiili aplikaation
kautta

19



Maaseudun hanke- ja yritystuet 
2023—2027 

Leena Koponen



Alueellisesti myönnettävät tuet 2023—2027 (1/3) 

Maaseudun laajakaistainvestoinnit (art. 68) 

Investoinnit (art 73) 

• Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen

• Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen 
kestävään hoitoon 

• Yleishyödylliset investoinnit luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi 

• Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen 
investoinnit 

• Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden 
investoinnit 

• Maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja 
kaupan pitämisen investoinnit 

• Mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen 
investoinnit 

• Investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja 
tilojen nykyaikaistamiseen: Kotieläintalouden 
rakentamisinvestoinnit: Lypsy- ja nautakarjatalous, 
sikatalous, lammas- ja vuohitalous, hevostalous

• Investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja 
tilojen nykyaikaistamiseen: Kotieläintalouden- ja 
muut rakentamisinvestoinnit: lihasiipikarjatalous, 
mehiläistalous, kasvihuonetuotanto, kuivaamo, 
tuotanto- ja konevarasto, myyntikunnostus, 
työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät 
investoinnit 
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Korvamerkityt kohdat vihreällä, eikä niistä voida siirtää rahoitusta muihin toimenpiteisiin. 
Suomen CAP-suunnitelmassa ympäristö- ja ilmastotoimien suunniteltu osuus on n. 58 %



Alueellisesti myönnettävät tuet 2023—2027 (2/3)

• Maatilojen energiainvestoinnit 

• Maatilojen energiainvestoinnit, biokaasu 

• Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät 
investoinnit maatiloilla: Lannan käsittelyyn ja 
käyttöön liittyvät investoinnit

• Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät 
investoinnit maatiloilla: Vesitaloutta ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät 
investoinnit 

• Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta parantavat 
investoinnit 

Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
yritystoiminnan käynnistäminen maaseudulla (art. 75)

• Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille, korkeampi 

• Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille, matalampi 

• Yritystoiminnan käynnistäminen maaseudulla
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Alueellisesti myönnettävät tuet 2023—2027 (3/3) 

Yhteistyö (art. 77) 

• Yhteistyötoimet maatilojen kilpailukyvyn 
kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen 

• Yhteistyötoimet laatujärjestelmien ja 
tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi 

• Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

• Yhteistyötoimet luonnonvarojen kestävään hoitoon 

• Yhteistyötoimenpiteet nuorten viljelijöiden ja 
yritystoiminnan edistämiseksi 

• Yhteistyötoimet sosioekonomisen rakenteen 
kehittämiseksi

• Älykäs kylä -yhteistyöhankkeet 

• EIP 

Koulutus (art.78) 

Tiedonvälitys (art. 78) 

Maaseutuyritysten kehittäminen (art. 78)
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Hanke- ja yritystukien hakijat

Kehittämishankkeet
(yleishyödylliset investoinnit ml. laajakaistat, 
yhteistyöhankkeet, koulutus, tiedonvälitys)

• Hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt 
kuten yhdistykset, järjestöt, kunnat, osuuskunnat.

• Hankkeen kohderyhmä ja hyöty tulee kohdistua 
maaseudulle.

Yrityskohtaiset tuet 
(investoinnit, käynnistys- tai kehittämisavustus)

• Sijainti tukikelpoisella maaseutualueella ja 
yhteisömuotoisella yrityksellä kotipaikka EU:n 
alueella

• Mikro- tai pienet yritykset (päätoimisuus!)

• Maataloustuotteiden jalostuksessa lisäksi 
keskisuuret yritykset, tai monialaiset maatilat, jotka 
harjoittavat maa- ja metsätalouden alkutuotannon 
yhteydessä saman yritystunnuksen alla maatalous-
ja luonnontuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä

• Maatilat, jotka käynnistävät maatalouden 
ulkopuolista yritystoimintaa

• Leader-ryhmät voivat tukea lisäksi henkilöitä, jotka 
kokeilevat osa-aikaisesti tai sivutoimisesti 
maatalousyrittäjyyttä, tai ryhtyvät yrittäjiksi 
omistajanvaihdoksen kautta
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Yritystuet

• Yritys maaseutualueella 
• Toimipaikka rajatulla toteutusalueella

‒ Koko Pohjois-Savo pl. Kuopion kaupunkialue

• Kotipaikka EU:n alueella

• Mikro- ja pienet yritykset
• Maataloustuotteiden jalostuksessa myös 

keskisuuret yritykset

• Maatilan yhteydessä harjoitettava 
yritystoiminta
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Kannustetaan 
yritystoiminnan 
aloittamiseen.

Autetaan yrityksiä 
kasvamaan 
tukemalla 

investointeja. 

Kannustetaan 
yrityksiä 

kehittämiseen ja 
kasvuun.

AINA KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
PERIAATTEITA NOUDATTAEN.

Lähde: Reijo Martikainen, Ruokavirasto 05/2022



ELY-keskuksen myöntämät yritystuet
• Kehittämisavustus

• Maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen toimintaan
• Ulkopuolisen asiantuntemuksen hankintaan
• Aloittavalle tai toimivalle yritykselle
• Myös investointien toteutettavuustutkimuksiin

• Käynnistämistuki
• Maatilalla harjoitettavaan maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen 

yritystoimintaan

• Investointiavustus
• Aineelliset ja aineettomat investoinnit
• Tukitasojen porrastus maaseututyypeittäin ja tukivyöhykkeittäin

‒ Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit

‒ Maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan pitäminen

‒ Mikro- ja pienyritysten sekä maatilakytkentäisen yritystoiminnan 
investoinnit
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Mikro- pienet yritykset, 
ei annex I

Investointiavustus
Kehittämisavustus

Maataloustuotteiden jalostus 
ja kaupanpito (pk yritykset)

Investointiavustus
(Kehittämisavustus)

Maatilakytkentäinen yritystoiminta
Käynnistysavustus
Investointiavustus
Kehittämisavustus



Kehittämishankkeet 
rahoituskaudella 2023—2027 
• Koulutus
• Tiedonvälitys
• Yleishyödylliset ympäristöinvestoinnit ja investoinnit 

maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi
• Laajakaistainvestoinnit
• Yhteistyötoimet
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Maaseutuverkoston ja AgriHubin
uusi verkostoalusta

• Maaseutuverkosto.fi on vuorovaikutteinen alusta 
kaikille maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
parissa työskenteleville.

• Agrihub.fi kokoaa alustalle maatalous- ja puutarha-
alan osaamisverkoston. 

• Alustalta löydät ajankohtaiset puheenaiheet, 
tapahtumat sekä oman alasi verkostot. 

• Luo oma profiilisi ja tule verkostoitumaan!
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Maatalouden investointituki ja 
nuoren viljelijän aloitustuki

Juha Ikäheimo



Maatalouden rakennetuet

• Nuoren viljelijän aloittamistukea voi saada luonnollinen 
henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan 
ryhtyy harjoittamaan maataloutta.

• Maatilojen investointitukea voi myöntää tukiehdot täyttävälle, 
maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai 
yksityisoikeudelliselle yhteisölle (maatalousyrittäjä).

• Tukihaku käynnistyy vuonna 2023 vaiheittain, kun 
kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpanon yksityiskohdat 
ovat varmistuneet.

• Jatkossa vain sähköinen haku, Hyrrän kautta

• Rakennetukilaki on eduskunnan käsittelyssä, HE 164/2022

30 6.9.2022   |   



Rakennetuet, muutoksia 
vuodesta 2023 alkaen
• Valtiontakaus tulee mukaan aloitustukeen
• Aloitustuen maksatusta haetaan jatkossa Hyrrässä

• Peruskuivatushankkeet tulevat mukaan 
rakennetukilakiin ja Hyrrässä haettaviksi

• Investoinnin voi aloittaa omalla riskillä vireille tulon 
jälkeen

• Tukimuotoja ovat edelleen: avustus, korkotukilaina ja 
valtiontakaus

• Tarkemmat investointikohteet ja tukitasot säädetään 
kansallisilla asetuksilla. Asetusten valmistelutyö on 
menossa ja tarkempia tietoja on odotettavissa 
loppuvuoden 2022 aikana

31 6.9.2022   |   



Neuvontapalvelut

• Nykyiset neuvojat voivat jatkaa + uusien 
neuvojien valinta

• Neuvojilta edellytetään ammattitaidon ja 
osaamisen ylläpitämistä sekä 
moitteetonta toimintaa
• Puolueettomuus ja eturistiriidattomuus
• Neuvojien sulkeminen järjestelmästä 

• Neuvontatapahtuman dokumentointi + 
viljelijän vahvistus neuvontaan käytetystä 
ajasta
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Kiitos mielenkiinnosta!

Pohjois-Savon ELY-keskus
www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

Twitter @POSELYkeskus | Instagram elykeskus_pohjoissavo
Facebook Maatinki – Pohjois-Savon maaseudun kehittäjille
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