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1

Taustaa

Suomessa maatalouden toimintaa ja tuotantoa ohjaavan ja varmistavan tukijärjestelmän perustan
muodostavat Euroopan unionin (EU) yhteisen maatalouspolitiikan tukimuodot. Näitä tukia ovat
EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet sekä EU:n osarahoittamat luonnonhaittakorvaukset ja maatalouden ympäristökorvaukset. EU-tukijärjestelmiä täydennetään kokonaan kansallisilla maa- ja
puutarhatalouden tuilla, joilla pyritään varmistamaan suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset maan eri osissa ja eri tuotantosuunnissa.
Etelä-Suomen eli AB-tukialueen kansallinen tuki perustui vuoteen 2013 asti suoraan Suomen liittymissopimuksen artiklaan 141. Artikla on mahdollistanut kansallisen tuen maksamisen EU-liittymisestä aiheutuviin vakaviin vaikeuksiin, jotka ovat jatkuneet vielä sen jälkeen, kun jäsenyyden aiheuttamiin muutoksiin on sopeuduttu ja käytettävissä olevia EU-tukivälineitä on täysimääräisesti hyödynnytetty. Artiklan 141 pohjalta Euroopan komissio myönsi Suomelle luvan myöntää tuottajille
kansallisia tukia, joiden avulla helpotettiin yhdentymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Artiklan
141 perusteella neuvotellut tuet ovat olleet määräaikaisia; 1. ratkaisu koski vuosia 1997–1999
(97/428/EY, 97/449/EY), 2. ratkaisu vuosia 2000–2003 (2000/167/EY), 3. ratkaisu vuosia 2004–2007
(K(2004)475) ja 4. ratkaisu vuosia 2008–2013 (K(2008)696).
Vuodesta 2014 alkaen Etelä-Suomen kansallinen tuki on perustunut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 artiklaan 214 a, jonka perusteella EU-komissio on antanut
tukea tarkemmin säätelevän päätöksen C(2014) 510. Tukea maksetaan sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotettuna tukena ja puutarhatalouden tukena. Etelä-Suomen maidontuotannon, lihanautojen ja lammas- ja vuohitalouden tuet on maksettu vuodesta 2015 alkaen EU:n suorina tuotantosidonnaisina tukina.
Uudistetun EU:n yhteisen maatalouspolitiikan käyttöönotto ajoittuu siirtymäkauden jälkeen vuoteen 2023. Myös vuosina 2023-2027 Etelä-Suomen kansallinen tuki perustuu EU:n yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen1 artiklaan 214 a, joka joulukuussa 2021 vahvistetussa muodossaan
antaa reunaehdot tuen tarkemmalle toimeenpanolle. Näiden reunaehtojen perusteella ja toimenpiteiden jatkuvuuden varmistamiseksi Etelä-Suomen kansalliseen tukeen ei ole tarpeen esittää rakenteellisia muutoksia. Suomen lähtökohtana on hyödyntää tukijärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet jatkossakin täysimääräisesti markkina-asetuksen edellyttämällä tavalla.
Suomi on toimittanut 22.12.2021 Euroopan komissiolle CAP-strategiasuunnitelmansa vuosiksi
2023-2027. Suunnitelmassa on otettu monipuolisesti ja laajasti huomioon Suomen alueelliset ja
sektorikohtaiset erityispiirteet ja –tarpeet yhteisen maatalouspolitiikan välineillä. Siten noudatetaan myös markkina-asetuksen (EU) 2021/2117 214 a artiklan kohtaa b) yhteisen maatalouspolitiikan täysimääräisestä hyödyntämisestä Etelä-Suomen kansallisen tuen edellytyksenä.

1

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2117, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta,
esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014 sekä unionin
syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o
228/2013 muuttamisesta.
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2

Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallista tukea koskevan komission päätöksen C(2014) 510 2 artiklan mukaisesti
tukijärjestelmän täytäntöönpanosta ja vaikutuksista on laadittu ulkopuolisen arvioitsijan selvitys
30.6.2019 mennessä. Pääpaino Luonnonvarakeskuksen (www.luke.fi) laatimassa arvioinnissa on
ollut tukien myötä aikaansaadun tulo- ja kannattavuuskehityksen sekä rakennekehityksen muutoksen tarkastelussa. Tätä on arvioitu tarkastelemalla tukien merkitystä AB-tukialueen tilojen maatalouden taloudellisten tulosten muodostumisessa sekä analysoimalla AB-tukialueen maatalouden
rakennekehitystä ja vertaamalla sitä koko Suomen vastaavaan kehitykseen. Maatalouden tuotantotapojen muutokseen on myös kiinnitetty huomiota.
AB-tukialue on sianlihan- ja siipikarjanlihan-, kananmunien- sekä kasvihuonetuotannon osalta merkittävä tuotantoalue Suomessa. Tarkastelujaksolla 2011–2017 AB-alueen osuus koko Suomen tuotannosta on ollut sianlihassa noin 50 %, siipikarjanlihassa 60 %, kananmunissa lähes 80 % ja kasvihuonetuotannossa noin 44 %. Sianlihantuotanto on vähentynyt AB-alueella 16 %, siipikarjanlihantuotanto noussut 30 %, ja kananmunantuotanto kasvanut 18 %, kun samaan aikaan koko Suomessa sianlihantuotanto on laskenut 10 %, siipikarjanlihan tuotanto noussut 28 % ja kananmunien
tuotanto kasvanut 17 %. Kasvihuoneyritysten tuotantomäärä on hieman supistunut, mutta osuus
koko Suomen tuotannosta on säilynyt kutakuinkin ennallaan.
Myös AB-tukialueen osuus koko Suomen tilamäärästä on säilynyt lähes ennallaan eri tuotantosuunnissa vuosina 2011–2017. AB-tukialueen sikatilojen lukumäärä on laskenut noin 50 % ja siipikarjatilojen lukumäärä on puolestaan kasvanut seitsemän prosenttia. Kasvihuoneyritysten lukumäärä on laskenut AB-alueella lähes 20 % ja avomaapuutarhatilojen lukumäärä pysynyt lähes ennallaan. Kokonaisuudessaan maataloustukea saavien tilojen lukumäärä on laskenut AB-alueella
25 % vuosina 2011–2017, kun samaan aikaan koko Suomessa vastaavien tilojen lukumäärä on laskenut 26 %.
Kasvihuonetuotannossa rakennekehitys on ollut AB-alueella koko maan kehitystä hitaampaa, etenkin vihannestuotannossa. Keskimääräinen tuotantoala kasvihuoneyritystä kohden on kasvanut
koko Suomessa AB-aluetta hieman nopeammin. Koristekasvituotannossa yrityskoon kehityksessä
AB-alueen ja koko Suomen välillä ei ole juuri eroa. AB-alueen avomaapuutarhatilat ja sikatilat ovat
jonkin verran suurempia kuin koko Suomessa keskimäärin. AB-alueen siipikarjatilat ovat puolestaan samankokoisia kuin Suomessa keskimäärin.
Koska kasvukausi on Suomessa lyhyt, valtaosalla avomaan kasviksista ehtii valmistua vain yksi sato.
Mikäli kotimaisten puutarhatuotteiden tarjonta halutaan säilyttää ympäri vuoden, sato pitää varastoida sadottoman kauden eli talven ajaksi. Varastointi lisää huomattavasti kustannuksia, joita
aiheutuu niin rakennuksista, koneista kuin kauppakunnostuksesta ja tuotteiden siirtelystäkin. Varastoinnin kustannukset kohdistuvat valtaosin AB-alueelle, sillä ilmastollisista syistä valtaosa sekä
vihannestenviljelystä että omenan viljelystä sijaitsee eteläisessä Suomessa. Pohjoinen Suomi on
liian kylmää ja kasvukausi liian lyhyt monille puutarhakasveille. Kotimainen koristekasvituotanto
puolestaan varmistaa tarjonnan Suomen ilmastoon sopivista koristekasveista, esim. ryhmä- ja koristekasveista. Suomeen soveltuvilla koristekasveilla vaatimuksena on hyvä sateenkesto sekä kukkiminen pilvisestä ja kylmästä säästä riippumatta.
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Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä ja osuus sekä yrittäjätulosta että kokonaistuotosta vähenivät
sian- ja siipikarjanlihantuotannossa merkittävästi vuosina 2011–2017. Sikatiloilla Etelä-Suomen
kansallisen tuen osuus kokonaistuotosta väheni seitsemästä prosentista vuonna 2011 noin kahteen prosenttiin vuonna 2017. Kansallisen tuen osuus yrittäjätulosta laski noin 61 prosentista 16
prosenttiin. Siipikarjatiloilla kansallinen tuki oli vuonna 2017 noin kaksi prosenttia kokonaistuotosta ja 29 % yrittäjätulosta. Tarkastelujaksolla 2011–2017 kansallisen tuen osuus yrittäjätulosta
on vaihdellut siipikarjatiloilla 14 prosentista 153 prosenttiin. Sen vuoksi kansallinen tulotuki on ollut edelleen merkittävä sika- ja siipikarjatilojen taloudelle ja investoinneille, vaikka tuen määrä on
selvästi pienentynyt ja tuki on irrotettu tuotannosta.
Kasvihuoneyrityksissä Etelä-Suomen kansallisen tuen osuus kokonaistuotosta laski 10 prosentista
vuonna 2011 seitsemään prosenttiin vuonna 2017. Kansallisen tuen osuus yrittäjätulosta on vaihdellut puolestaan 278 prosentista 95 prosenttiin vuosina 2011–2017. Kasvihuonetilojen yrittäjätulo on ollut vuosia 2015 ja 2017 lukuun ottamatta koko tarkastelujakson 2011–2016 Etelä-Suomen kansallisen tukea pienempi. Vuonna 2017 kasvihuonetilojen yrittäjätulo nousi 33 600 euroon,
mutta tuolloinkin 95 % yrittäjätulosta muodostui kansallisesta tuesta.
Puutarhataloudelle Etelä-Suomen kansallinen tuki on siten taloudellisesti erittäin tärkeä. Pohjoinen sijainti ja sen seurauksena kasvihuoneita rasittava lumikuorma nostavat kasvihuoneiden rakennuskustannuksia. Kylmä talvikausi vaatii kasvihuonetekniikalta paljon niin lämmityksen kuin
keinovalotuksen osaltakin. Siitä syystä energiakustannusten osuus tuotantokustannuksesta on
suuri. Energian kustannuksen lisäksi energian tasainen ja jatkuva saatavuus ja tarve mahdollisiin
varajärjestelmiin investoimiseksi lisäävät kustannuksia, sillä talvikautena energianjakelun häiriöt
tai laiteviat voivat pilata jo muutamassa tunnissa koko sadon ja tuhota kasvuston.
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuu siirtymäkauden 2021-2022 jälkeen vuodesta 2023 alkaen.
Uudistuksen keskeistä sisältöä on CAP:n ns. uusi toimintamalli, joka tarjoaa enemmän vastuuta jäsenvaltioille ja edellyttää kunkin niistä laativan oman kansalliset strategiasuunnitelmansa politiikan
toteuttamiseksi. Lisäksi uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomioita alueellisten olosuhteiden ja
erityistarpeiden huomioon ottamiseen kansallisissa valinnoissa. Myös tästä näkökulmasta katsoen
puutarhatuotantoon sekä sian- ja siipikarjantuotantoon kohdennettu kansallinen tuki soveltuisi
edelleen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisuuteen tulevina vuosina
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3

Suomen esitys Etelä-Suomen kansallisesta tuesta vuosina 2023-2027

3.1 Tukiohjelman rakenne
EU:n markkinajärjestelyä koskevassa asetuksessa (EU) 2021/2117 todetaan seuraavasti:
214 a artikla
Kansalliset maksut tietyille aloille Suomessa
Jos komissio antaa luvan, Suomi voi edelleen myöntää kaudella 2023–2027 tuottajille tämän
artiklan perusteella kansallisia tukia, joita se myönsi vuonna 2022, edellyttäen että:
a) tulotuen kokonaismäärä on asteittain aleneva koko kaudella ja vuonna 2027 se on enintään
67 prosenttia vuonna 2022 myönnetystä määrästä; ja
b) ennen tämän mahdollisuuden käyttämistä yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia tukijärjestelmiä on hyödynnetty kaikilta osiltaan kyseisillä aloilla.
Komissio antaa kyseisen luvan ilman, että tämän asetuksen 229 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan.
Etelä-Suomen kansallisen tuen kokonaisuus muodostuu vuosina 2023-2027 samoista tukikohteista
ja tukimuodoista kuin vuosina 2015-2022.
Sika- ja siipikarjataloudelle maksetaan tuotannosta irrotettua tukea tilakohtaisen viitemäärän perusteella (€/viitemäärän eläinyksikkö).
Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon viljelyalan perusteella tuotantosidonnaisena tukena (€/m2) ja puutarhatuotteiden varastointitukena (€/m3).
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3.2 Tuen vuotuinen maksuvaltuus
Tuen kokonaismäärän on artiklan 214 a mukaisesti oltava koko kauden ajan aleneva, ja vuonna 2027
tukea voi maksaa vuoden 2022 tukimäärästä enintään 67 % eli 11,6 milj. euroa. Taulukossa 1 esitetään tukimäärän kehittyminen tukikauden aikana näiden reunaehtojen mukaisesti eri sektoreilla ja
kokonaismääränä.
Tukimäärä vähenee asteittain koko kauden ajan artiklan 214 a edellyttämällä tavalla. Alenema on
suhteellisen pieni tukikauden ensimmäisinä vuosina, jotta tuen kohteena olevien sektoreiden ja tilojen kannalta tukikehitys on mahdollisimman vakaata ja hallittu sopeutuminen on mahdollista lähivuosien aikana. Alkuvuoden 2022 poikkeukselliset tapahtumat ja vakavat markkinahäiriöt ovat entisestään korostaneet tarvetta myös Etelä-Suomen kansallisen tuen vakauteen esimerkiksi huoltovarmuuden näkökulmasta.
Taulukko 1. Sallitut tuen enimmäismäärät vuosina 2023–2027.

2023
milj. €

2024
milj. €

2025
milj. €

2026
milj. €

2027
milj. €

6,4

6,3

6,2

6,0

4,3

2. PUUTARHATALOUS
- kasvihuoneet ja puutarhatuotteiden varastointi

10,7

10,5

10,3

10,0

7,3

YHTEENSÄ

17,1

16,8

16,5

16,0

11,6

1. SIAT JA SIIPIKARJA
- tuotannosta irrotettu tuki

3.3 Vuosien 2023-2027 tukikokonaisuuden arviointi
Aiempien tukikausien tapaan Etelä-Suomen kansallista tukea koskevan tukijärjestelmän täytäntöönpanosta ja vaikutuksista laaditaan ulkopuolisen arvioitsijan selvitys, joka toimitetaan Euroopan komissiolle 30.6.2026 mennessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tuen vaikuttavuuteen sika- ja siipikarjatilojen ja puutarhatilojen tulo- ja kannattavuuskehityksessä ja kyseisten
sektorien mukautumiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
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LIITE 1. ETELÄ-SUOMEN KANSALLISEN TUEN ALUE
(Valtioneuvoston asetus 5/2015, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150005)
Tukialueen AB kunnat
Akaa, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Espoo, Eura, Eurajoki, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Hamina,
Hammarland, Hanko, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Helsinki, Hollola, Huittinen, Humppila,
Hyvinkää, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Iitti, Ikaalinen, Imatra, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Jomala, Juupajoki,
Jämijärvi, Jämsä¹), Järvenpää, Kaarina, Kangasala, Kankaanpää²), Karkkila, Kauniainen, Kemiönsaari, Kerava,
Kirkkonummi, Kokemäki, Koski, Kotka, Kouvola, Kuhmoinen, Kumlinge, Kustavi, Kärkölä, Kökar, Lahti, Laitila,
Lapinjärvi, Lappeenranta, Lemi, Lemland, Lempäälä, Lieto, Lohja, Loimaa, Loppi, Loviisa, Lumparland, Luumäki, Maarianhamina, Marttila, Masku, Miehikkälä, Mynämäki, Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Naantali,
Nakkila, Nokia, Nousiainen, Nurmijärvi, Orimattila, Oripää, Orivesi, Padasjoki, Paimio, Parainen, Pirkkala,
Pomarkku, Pori, Pornainen, Porvoo, Punkalaidun, Pukkila, Pyhtää, Pyhäranta, Pälkäne, Pöytyä, Raasepori,
Raisio, Rauma, Riihimäki, Rusko, Salo, Saltvik, Sastamala, Sauvo, Sipoo, Siuntio, Somero, Sottunga, Sund,
Sysmä, Säkylä, Taivassalo, Tammela, Tampere, Turku, Tuusula, Ulvila, Urjala, Uusikaupunki, Valkeakoski,
Vantaa, Vehmaa, Vesilahti, Vihti, Virolahti, Vårdö, Ylöjärvi³), Ypäjä.
1)

Lukuun ottamatta entisten Jämsänkosken ja Kuoreveden kuntien alueita, jotka kuuluvat osa-alueeseen C1.
Lukuun ottamatta entisen Honkajoen kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2.
3)
Lukuun ottamatta entisen Kurun kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2.
2)
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LIITE 2. ELÄINYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET

Eläinyksiköiden viitemäärä (ey) on määritelty eläinten lukumäärän perusteella tuotannosta irrotetussa sikaja siipikarjatalouden tuessa seuraavalla tavalla:

Emakot ja karjut
Munivat kanat ja emokanat
Ankka-, broileri-, hanhi- ja kalkkunaemot
Fasaani- ja sorsaemot
Broilerit

=
=
=
=
=

13
13

= 1 ey

550
320
190
1 375
1 375

teurastettua lihasikaa
tuotantoeläimiksi myytyä nuorta
emakkoa tai karjua
teurastettua ankkaa
teurastettua hanhea
teurastettua kalkkunaa
teurastettua fasaania
teurastettua sorsaa
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0,7 ey
0,013 ey
0,026 ey
0,013 ey
0,0053 ey

= 1 ey
= 1 ey
= 1 ey
= 1 ey
= 1 ey
= 1 ey

