Sektoritoimenpiteet
Toimenpiteen nimi
Mehiläishoitoalan toimenpiteet
Rahasto
Maataloustukirahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Sektoritoimenpiteet, mehiläishoitoalan toimenpiteet
Alueellinen kattavuus
Koko Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Toimenpide liittyy useampiin erityistavoitteisiin ja erityisesti:
parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien kiinnittämällä enemmän
huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin;
edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään
elinympäristöjä ja maisemia;
houkutellaan ja säilytetään alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä
maaseutualueilla
Toimenpide liittyy myös neuvonnan läpileikkaavaan tavoitteeseen.
Tulosindikaattorit
R.29a Niiden mehiläispesien osuus, joita on tuettu CAP:ssa, osuus kaikista jäsenmaan mehiläispesistä
Tuensaaja
Mehiläishoitotukea voidaan myöntää mehiläishoitoalaa edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
osuuskunnalle, joka sitoutuu toteuttamaan kaikki tukikelpoiset toimenpiteet. Tukea voi hakea useampi tukeen
oikeutettu toimija yhdessä. Tukeen oikeutettu toimija voi käyttää yksittäisten toimenpiteiden toteutuksessa
apuna muuta julkisoikeudellista tai yksityisoikeudellista rekisteröityä yhteisöä.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Rahoitetaan hankkeita, joissa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:
a) neuvontapalvelut, tekninen apu, koulutus, tiedottaminen ja parhaiden käytäntöjen vaihto
mehiläishoitajien ja mehiläishoitajien järjestöjen välillä, mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien,
erityisesti varroapunkin, torjunta;
b) aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät toimet sekä muut toimet;
mukaan lukien:
I) mehiläisiä vaivaavien tuholaisten erityisesti varroapunkin, torjunta;

II) epäsuotuisista sääoloista aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen ja muuttuvaan ilmastoon
mukautettujen käytäntöjen kehittämisen ja käytön edistäminen
III) mehiläiskannan uudistaminen unionissa, mehiläisten jalostus mukaan luettuna;
IV) siirtohoidon järkeistäminen;
V) parannetaan mehiläishoitoalan kilpailukykyä ja innovointia;
d) toimet, joilla tuetaan mehiläistuotteiden analysoinnissa käytettäviä laboratorioita;
f) yhteistyö erityiselinten kanssa tutkimusohjelmien täytäntöön panemiseksi mehiläishoito - ja
mehiläistuotteiden alalla;
g) myynninedistäminen, viestintä ja markkinointi, mukaan lukien markkinoiden seuranta, ja
toimet, joilla pyritään erityisesti lisäämään kuluttajien tietoisuutta mehiläistuotteista ja terveellisten
ruokavalioiden merkityksestä;
h) toimet tuotteiden laadun parantamiseksi.

Tukikelpoisuusedellytykset
Mehiläishoitotukea voidaan myöntää mehiläishoitoalaa edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
osuuskunnalle. Tukea voi hakea useampi tukeen oikeutettu toimija yhdessä. Tukeen oikeutettu toimija voi
käyttää yksittäisten toimenpiteiden toteutuksessa apuna muuta julkisoikeudellista tai yksityisoikeudellista
rekisteröityä yhteisöä.

Korvaustasot/laskentametodit
Tuki myönnetään avustuksena. Tukitaso on 100 % tukikelpoisista kustannuksista. EU:n rahoitusosuus on 50
%.
Mehiläishoitotukeen kelpoisia kustannuksia ovat tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuneet
tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.
Hyväksyttävien kustannusten on oltava toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia:
1) palkkaus- ja palkkiokustannuksia ja niihin liittyviä lakisääteisiä kustannuksia, lukuun ottamatta
luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;
2) matkakustannuksia;
3) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia;
4) messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia;
5) vuokrakustannuksia;
6) välttämättömistä materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvia kustannuksia;
materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa;
7) sellaisia kirjanpito-, seuranta- ja raportointikustannuksia, jotka johtuvat myönnetystä tuesta;
8) julkaisu- ja jakelukustannuksia.
Yleishallinnon kulut ja muut avustettavaan toimintaan jaettavat kustannukset voidaan
hyväksyä vain siltä osin kuin ne kohdennetaan mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseen.
Tukea voidaan myöntää kustannusten arvonlisäveron osuuteen, jos tuensaaja esittää verottajalta saadun
todistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyviä kustannuksia voida
vähentää tuensaajan toiminnassa.
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset: Tukea ei myönnetä: 1) edustusmenoihin; 2) rahoituskuluihin; 3)
kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuensaajan tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvasta toiminnasta. Palkkausja palkkiokustannuksista ei hyväksytä määrää, joka ylittää alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason.
Matkakustannuksina hyväksytään enintään valtion virkaehtosopimuksen mukaiset kustannukset.

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus

Suunnitellut
2023
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2024

2025

2026

2027

Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

O.35: Number of actions
for beekeeping
preservation/improvement
O.y
O.z

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
[Art. 99(h)]
2023
suunniteltu tuotos * 196 182
yksikkömäärä

2024
196 182

2025
196 182

2026
196 182

2027
196 182

EU-rahoitusosuudet: Strategia-asetuksen liite VIII sisältää jäsenmaakohtaiset vuosittaiset määrärahat].
Taulukossa on esitetty vain EU-osuus. Kansallisesti voidaan rahoittaa ohjelmia enemmänkin kuin vastaavalla
summalla.

Toimenpiteen nimi
Tuki hedelmien ja vihannesten tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille
Rahasto
Maataloustukirahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Sektoritoimenpiteet
Alueellinen kattavuus
Koko Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Strategia-asetus 41 a artiklan mukaan hedelmä- ja vihannesalalla tavoitteena on oltava seuraavat:
a) tuotannon suunnittelu, tuotannon mukauttaminen kysyntään erityisesti laadun ja määrän osalta,
tuotantokustannusten ja investointien tuoton optimointi sekä tuottajahintojen vakauttaminen; kyseiset
tavoitteet liittyvät 6 artiklan a, b, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
b) asianomaisten tuotteiden tarjonnan keskittäminen ja markkinoille saattaminen, myös suoramarkkinoinnin
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan a ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
c) keskipitkän ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen, erityisesti uudenaikaistamisen avulla; kyseinen
tavoite liittyy 6 artiklan c alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;
d) kestävien tuotantomenetelmien tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien tuhoojankestävyys, sekä
taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt ja tuotantotekniikat;
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan a, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
e) seuraavien edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto:
i) ympäristöä kunnioittavat tuotantomenetelmät ja -tekniikat;
ii) tuhoojankestävät ja ympäristöä säästävät viljelymenetelmät;
iii) unionin ja kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia pidemmälle menevät
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat vaatimukset;
iv) sivutuotteiden ja jätteen ympäristöä säästävä käyttö ja hoito, mukaan lukien niiden uudelleenkäyttö ja
hyödyntäminen;
v) luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti veden, maaperän ja ilman, sekä toiminta luonnon
monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi.
Kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan e, f ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
f) ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen 6 artiklan d alakohdassa
tarkoitetulla tavalla;
g) tuotteiden kaupallisen arvon ja laadun parantaminen, mukaan lukien tuotteiden laadun parantaminen ja
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai
jotka kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan b alakohdassa vahvistettuun
erityistavoitteeseen;
h) tuotteiden menekinedistäminen ja pitäminen kaupan; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan b ja c alakohdassa
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;
i) hedelmä- ja vihannesalan tuoreiden ja jalostettujen tuotteiden kulutuksen lisääminen; kyseinen tavoite liittyy
6 artiklan i alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;
j) kriisinehkäisy ja riskinhallinta, joiden tarkoituksena on asianomaisen alan markkinoiden kriisien välttäminen
ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

Tulosindikaattorit
R.10 ja R.11.
Tuensaaja
Tuensaajia ovat hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, joilla on toimintaohjelma ja jotka tuottavat hedelmiä ja
vihanneksia, jotka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan
2 kohdan alakohdassa i.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
1. Tukitoimityypit hedelmä- ja vihannesalalla
a Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, tutkimus ja koetuotanto sekä muut toimet,
jotka koskevat muun muassa seuraavia:
i) Maaperän suojelu, mukaan luettuna maaperän hiilensitomiskyvyn parantaminen; Esimerkiksi maanperän
rakenteen parantaminen niin, että hiilensitomiskyky paranee.
ii) Vesivarojen käytön ja hoidon parantaminen, mukaan lukien veden säästö, vesien suojelu ja salaojitus;
Esimerkiksi tarkennettuun vedenkäyttöön sekä ravinteiden kierrätykseen ja talteenottoon liittyvät
toimenpiteet.
iii) Epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin
sopeutuneiden lajikkeiden ja rotujen sekä kyseisiin olosuhteisiin sopeutettujen hoitokäytäntöjen kehittämisen
ja käytön edistäminen;
iv) Energian säästämisen, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen; Esimerkiksi
energiakatselmukseen tai energiasuunnitelmaan perustuvat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöä parantavat toimenpiteet.
v) Ekologinen pakkaaminen ainoastaan tutkimuksen ja koetuotannon alalla;
vi) Bioturvallisuus kasvinviljelyn alalla; Esimerkiksi toimenpiteet, joilla pyritään estämään biologisia uhkia,
jotka uhkaavat ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
vii) Päästöjen ja jätteiden vähentäminen ja sivutuotteiden ja jätteen käytön ja hoidon parantaminen, mukaan
lukien niiden uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen; Esimerkiksi Suomen jätelain mukaiset riittävät
vähimmäisvaatimukset ylittävät toimenpiteet voidaan korvata.
viii) Tuhoojankestävyyden parantaminen; Esimerkiksi integroidun torjunnan yleisiä periaatteita laajemmille
toimenpiteille voitaisiin myöntää tukea.
ix) Torjunta-aineiden käytön riskien ja vaikutusten vähentäminen; Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden
keräämiseen, varastoimiseen ja hajottamiseen tarkoitettujen biopetien perustaminen tai biologisen torjunnan
viljelykasvikohtainen käyttö kasvihuoneissa konventionaalisten torjuntamenetelmien vaihtoehtona.
x) Luonnon monimuotoisuutta edistävien elinympäristöjen luominen ja säilyttäminen;
b) Neuvontapalvelut ja tekninen apu, jotka koskevat erityisesti kestäviä tuhoojien ja tautien
torjuntamenetelmiä, kasvinsuojeluaineiden ja eläinten terveyteen liittyvien tuotteiden kestävää käyttöä sekä
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista;

c) Koulutus, mukaan lukien valmennus ja parhaiden käytäntöjen vaihto;
d) Luonnonmukainen tai integroitu tuotanto; Esimerkiksi tukea voitaisiin myöntää kasvilajikohtaisen
integroidun torjunnan yleisiä periaatteita laajemmille toimenpiteille.
e) Toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta;
f) Menekinedistäminen, tiedotus ja kaupan pitäminen, mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena
on erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja terveellisen ruokavalion
merkityksestä, ja monipuolistaa markkinoita;
g) Unionin ja kansallisten laatujärjestelmien täytäntöönpano;
h) Jäljitettävyys- ja varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, erityisesti loppukuluttajille myytyjen tuotteiden
laadun tarkkailu;
i) Toimet ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
2. Kriisinehkäisyä ja riskinhallintaa koskevat tukitoimityypit, joiden tarkoituksena on alan markkinoiden
kriisien välttäminen ja ratkaiseminen
-

-

-

Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa
markkinoille saatettavien määrien hallintaa;
Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien tuotteiden yhteinen varastointi,
mukaan lukien tarvittaessa yhteinen jalostaminen tällaisen varastoimisen helpottamiseksi;
Sato- ja tuotantovakuutus, jolla autetaan suojaamaan tuottajien tuloja silloin kun luonnonkatastrofit,
epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuhoojavahingot aiheuttavat menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että
tuensaajat toteuttavat tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet;
Muiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien taikka yksittäisten tuottajien valmennus;
Kolmansien maiden terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten täytäntöönpano ja hallinnointi unionin
alueella, jotta voidaan helpottaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille;
Neuvontapalvelut, tekninen apu, koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, jotka koskevat erityisesti
kestäviä tuhoojantorjuntamenetelmiä, torjunta-aineiden tai eläinlääkkeiden kestävää käyttöä sekä
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien ja käteistavarapörssien käyttöä sekä futuurimarkkinoita.
Viestintätoimet, joiden tarkoituksena on tiedon lisääminen ja kuluttajatiedotus.

Perustason kuvaus
Tuke tuottajaorganisaatioille voidaan myöntää hyväksyttyyn toimintaohjelmaan sisältyvien EU:n hedelmä- ja
vihanneslainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta
aiheutuneiden kulujen korvaamiseen.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tuottajaorganisaatio on tuottajien itsensä perustama yhteenliittymä. Tuki edellyttää hyväksyttyä
tuottajaorganisaatiostatusta ja hyväksyttyä toimintaohjelmaa. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
(999/2012 muutoksineen).

Korvaustasot/laskentametodit
Strategia-asetuksen 46 artiklan 1. kohdan mukaan unionin taloudellisen avun määrä on yhtä suuri kuin 45
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se on
rajoitettu 50 prosenttiin tosiasiallisesti aiheutuneista menoista. 2. kohdan mukaan unionin taloudellinen apu on
enintään 4,1 prosenttia kunkin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvosta.
Suunniteltu alustava rahoitus
[Art. 99(g)]
Suunniteltu alustava 2021
2022
2023
rahoitus
€
4 000
4 000
4 500
000
000
000
Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)

2024

2025

2026

2027

5 000
000

5 000
000

6 000
000

6 000
000

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
[Tuotosindikaattorit, Art. 99(f)]

O.33

2021
3

2022
3

2023
3

2024
3

2025
3

2026
4

2027
4

