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Peltovalvonnan yleiset havainnot

• Valvontamäärä 2021 oli edelleen 3 % tuenhakijoista koronan vuoksi

• Valvonnat tehtiin pääosin ilman kontaktia tuenhakijaan

• Ympäristökorvauksen seuraamukset edelleen yleisiä

• Valvontavelvoitetta tulisi em. syystä korottaa yli 6 %, mutta 
koronarajoite pitää sen tänäkin vuonna 3-4 % tasolla
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Perustuen pinta-alavirheet peltovalvonnassa 2021

Tuki 

2 021 2020

Pinta-
alaero

Tiloja, joilla 

pinta-
alaeroa

Pinta-
alaero

Tiloja, joilla 

pinta-
alaeroa

Perustuki 1,64 % 38,2 % 1,24 % 31,2 %

Nuoren viljelijän tuki 0,61 % 30,3 % 0,42 % 22,4 %

Peltokasvipalkkio 2,54 % 18,5 % 2,14 % 15,3 %

Luonnonhaittakorva
us 1,90 % 45,4 % 1,24 % 35,9 %

Ympäristökorvaus 1,79 % 48,0 % 1,26 % 38,3 %

Luomu 1,78 % 47,1 % 0,56 % 33,1 %

Pinta-alaeroja eri tuissa
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Tyypillinen tpv, yli 3 m sarkaoja pientareineen
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Tyypillinen viljelemätön alue

• metsittymään alkava syrjäisen pellon

reuna

• todetaan pysyvästi viljelemättömäksi

• Seuraamus myös aiempiin vuosiin
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Ympäristökorvauksen tukiehtojen seuraamusmääriä



VALVONTAHAVAINNOT V.2021

Hiltunen Päivi9

Piennar on vähintään yhden metrin 
levyinen kaista, joka sinun on jätettävä 
vesistöjen ja valtaojien varsille. Mittaa 
pientareen leveys ojan ja pellon taite 
kohdasta kasvulohkon suuntaan.

Piennarta ei ole 

hoidettu 

ympäristökorvauksen 

ja täydentävien 

ehtojen vaatimusten

mukaisesti.

Pientareita ei saa 

käsitellä 

kasvinsuojeluaineilla,

lukuun ottamatta 

pesäkekäsittelyssä

vaikeissa 

rikkakasvitilanteissa

Piennar



Ympäristökorvauksen perustasojen seuraamusmääriä



Rikkakasvit

Hiltunen Päivi11

Piennar

▪ Et saa käsitellä piennarta kasvinsuojeluaineilla

▪ Voit torjua rikkakasveja pientareelta pesäketorjuntana vain 

vaikeissa rikkakasvitapauksissa

▪ Niitto!

Suojakaista

▪ Et saa käsitellä suojakaistaa kasvinsuojeluaineilla.

▪ Voit hävittää tai uusia kasvuston vain poikkeuksellisesti vaikeissa 
rikkakasvitapauksissa kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti 
pesäketorjuntana 

▪ Vaikealla rikkakasvitilanteella tarkoitetaan tuulen mukana tai muuten 
helposti muille lohkoille leviävien rikkakasvien laajamittaista 
esiintymistä, puuvartisten kasvien tai pensaiden taimettumista lohkolle, 
haitallisten vieraslajikasvien esiintymistä tai muuta vastaavaa tilannetta

▪ Niitto ja niittojätteen voi korjata sadoksi!

.
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Kesannot

▪ Estä kesanto pelloilla rikkakasvien leviäminen

▪ Voit torjua rikkakasvit kemiallisesti kasvuston 
päättämisen yhteydessä 1.9. alkaen tai 15.7. 
alkaen, jos kylvät kesantopellolle nurmikasveja 
tai syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja

▪ Voit torjua vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja 
kesannolta parantaaksesi kesantopellon 
viljelykuntoa, ala on tällöin ilmoitettava 
avokesantona

▪ Vuosittainen niitto!
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Lohkolle on ilmoitettu mv. 
säilörehunurmi.
Lohkolla on runsaasti 
rikkakasveja, mutta
myös viljeltyä heinää. Vaikka 
nurmisato on alalta ollut
korjattavissa niin …

alaa ei ole hoidettu eikä 
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu täydentävien
ehtojen vaatimusten 
mukaisesti.

Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaisena.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se
miten isolla osaa tilan alasta on rikkakasveja
ja miten paha rikkakasvitilanne on.

Nurmikasvustot
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Markkinakelpoisen sadon tuottaminen ei ole mahdollista.
Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaista vakavampana.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se miten isolla 
osaa tilan alasta on rikkakasveja ja miten paha rikkakasvitilanne on.
Jos ala olisi ilmoitettu luonnonlaitumena, voisi
kasvusto olla hyväksyttävissä

Ilmoitettu kasvi on mv. 
säilörehunurmi, jota on 
laidunnettu. 
Nurmikasvusto on 
huono eikä lohkon 
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu. Lohkolla
on runsaasti 
rikkakasveja.
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Lohkolle on kylvetty ohra, 
mutta käytetty 
siemenmäärä
on ollut liian alhainen ja 
lohkolla on runsaasti 
rikkakasveja. 
Markkinakelpoisen
sadon tuottaminen ei ole 
mahdollista eikä
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu.

Laiminlyönti on tavanomaista vakavampi.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se 
miten isolla osaa tilan alasta on rikkakasveja ja 
miten paha rikkakasvitilanne on.

Viljakasvusto



Voit ilmoittaa tilapäisesti viljelemättömänä 
esimerkiksi seuraavat alat:

▪ Syyskylvöinen kasvusto on tuhoutunut, eikä alaa 
viljellä ilmoittamisvuonna

▪ Korjatun säilörehun tai oljen varastointiin käytetty ala 
tai lantapatterin ala

▪ Salaojituksen, pellon tasauksen, sarkaojien kaivuun, 
yhdyskuntatekniikan kaivuun tai teiden rakentamisen 
ja muiden vastaavien toimenpiteiden ala, töiden 
keston ajan

▪ Sarkaojien pensoittunut ala, jonka raivaat ehdot 
täyttäväksi (jos et raivaa, poista ojien ala      
peruslohkosta rajakorjauksella)

▪ Luonnonlaidunta tai -niittyä oleva kunnostettava ala, 
joka ei täytä kyseisenä vuonna pysyvän nurmen 
ehtoja, esimerkiksi liiallisen pensoittumisen vuoksi

▪ Ylileveät päisteet      (Tukihakuopas luku                       
1.4. viljelytekniset päisteet ja hoitokäytävät).
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Viljavuustutkimukset Lanta-analyysi

Hiltunen Päivi17

▪ Uusi viljavuustutkimus on teetettävä, kun edellisestä 
analyysistä on kulunut 5 vuotta paitsi 
linjanäytteenotossa, jossa näytteet on otettava joka 
kolmas vuosi. Uuden viljavuustutkimuksen tuloksen on 
pitänyt olla käytettävissä ennen seuraavaa 
lannoituskertaa. Viljavuustutkimuksista siis katsotaan. 
Jokaisella lannoituskerralla pitää olla voimassa oleva 
viljavuustutkimus.

▪ Viljavuustutkimusta ei tarvitse olla suojavyöhykkeeltä, 
viherlannoitusnurmelta, viherkesannolta, sänkikesan-

nolta, avokesannolta, lhp-nurmelta ja monimuotoisuus 

pelloilta riista/maisema/niitty/lintu

▪ Pieniltä alle 0,5 hehtaarin lohkoilta ei tarvitse ottaa 
viljavuustutkimusta, vaan lannoituksen suunnittelussa 
voi käyttää joko viereisen lohkon viljavuustutkimusta 
tai lannoittaa taulukkoarvojen mukaan.

▪ Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet lasketaan 
lannoitusmääriin mukaan lantalajeittain joko 
sitoumusehtojen taulukkoarvojen mukaisesti tai lanta-
analyysin tulosten perusteella. Lanta-analyysi ei saa 
olla viittä vuotta vanhempi. Lannoitusvalvonnassa ei 
hyväksytä sitä, että viljelijä on esimerkiksi käyttänyt 
typen osalta analyysin arvoja ja fosforin osalta 
taulukkoarvoja. Kumpikin arvo on oltava joko 
analyysista tai taulukkoarvoista.

▪ Jos tilalla kertyy enemmän kuin 25m3 kotieläinten 
tuottamaa lantaa tulee ajantasaisen lanta-analyysi olla 
tehtynä.



Peltolohkorekisterin ajantasaistus
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▪ Ilmakuvaus kolmen vuoden välein

▪ Suora leikkaus alle 3 % tai alle 2 ha

▪ Uudet pinta-alat VIPU

▪ Lohkojen ristiintarkastus seuraavana keväänä ELY

– Epäselvät lohkot

– Yli 3 % tai yli 2 ha

▪ Seuraamus edellisen vuoden tukiin



Kevään 2022 ristiintarkastusalueet
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Ilmakuvaus vuonna 2022
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Uuden ohjelmakauden tukivalvonnasta 2023
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▪ Mitään varmaa tietoa tukien valvonnasta ei tällä hetkellä ole

▪ Eläinvalvonnat nykyiseen malliin ?

– Ei enää kytkentää pinta-alatukiin täydentävissä ehdoissa

▪ Peltovalvonnat

– Monitorointi: tuet maksetaan toteuman mukaan

– Tilavalvonta/kaikki tukiehdot 0,1-1 % nykyiseen malliin ??????

– Tavoitteiden toteutumisen valvonta ????

▪ Asiakirjavalvonnat kuten nykyisin ??

▪ Peltolohkojen ristiintarkastukset kuten nykyisin ?



Maatalouden 

huoltovarmuuspaketti

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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• Kaikki EU-maat ovat velvollisia toimimaan EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan pelisäännöillä myös tässä kriisitilanteessa

• Euroopan komissio julkisti 23.3. pakettinsa eurooppalaisen 

ruokaturvan ja sen kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi

• Suomi hyödyntää EU-sääntöjen uudet rahoitus- ja jousto-
mahdollisuudet kansallisiin oloihin parhaiten soveltuvalla tavalla

• Kohdennettujen tukitoimien sisällön määrittely ja käyttöönotto vievät 

jonkin verran aikaa tulevina kuukausina

Reunaehdot kriisiin liittyville tukitoimille
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• Kolme kokonaisuutta

1. Nopeat, erityisesti tilojen maksuvalmiutta parantavat tukitoimet

2. Ruuantuotantoa ja sen kriisinsietokykyä pidemmällä aikavälillä 

vahvistavat toimet

3. Markkinoiden toimivuuden kestävä tehostaminen

• Mahdollisimman nopea ja sujuva tukivälineiden 

toimeenpano aktiiviseen ruuantuotantoon vahvasti painottuen

Pääperiaatteet huoltovarmuuspaketissa



Maatalouden energiaveron palautuksen kertaluonteinen korotus 
(45 miljoonaa euroa, VM)

• perustuu vuoden 2021 käyttömääriin 

• maksetaan arviolta heinäkuussa 2022

• Kohdistuu erityisesti aktiivisille ruuantuottajille sekä 

kotieläintaloudessa että kasvinviljelyssä

Valtion nopeat tukitoimet, jotka maksetaan 
ruuantuottajille vuoden 2022 aikana  1/4
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Sika- ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden lisätuki
(42 miljoonaa euroa, MMM)

• Etelä-Suomen tuottajille lähtökohtana on hyödyntää uutta 

EU-kriisitukivälinettä, muualla maassa tarkoituksena käyttää 

kansallista pohjoista tukea

• Maksetaan arviolta syyskuussa 2022

• Lisätuki sektoreille, joilla akuutti kustannuskriisi on erityisen vaikea 
ja joilla muita tukimahdollisuuksia on hyvin rajoitetusti

• Nyt päätetyn paketin lisäksi vuoden 2022 kansallisia tukia 

maksetaan näille sektoreille huhtikuussa etupainotteisesti

Valtion nopeat tukitoimet, jotka maksetaan 
ruuantuottajille vuoden 2022 aikana  2/4
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Luonnonhaittakorvausten (LHK) lisärahoitus
(120 miljoonaa euroa, MMM)

• Maksetaan tasasuuruisena korotuksena, lisärahoitus 

runsaat 50 €/ha eli keskimäärin lähes 3 000 euroa tilaa kohti

• Valtaosa koko LHK:sta maksetaan EU:n rahoitussääntöjen mukaisesti 

lokakuussa 2022

• Kotieläintilojen osuus lisärahoituksesta noin 40 % ja kasvinviljelytilojen 

osuus noin 60 %

Valtion nopeat tukitoimet, jotka maksetaan 
ruuantuottajille vuoden 2022 aikana  3/4
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Arvio maatalouden nopeiden tukitoimien
kohdentumisesta ja maksuaikataulusta
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Kiitokset osallistumisesta !

http://www.facebook.com/ELYmaatalous
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