
Sekalaista valvonnan 
saralta







Koronatilanteen vaikutukset tarkastustyöhön

Viljelijätukien valvonnat

• Valvontavelvoite laskee eläintuissa 3 % ja täydentävissä ehdoissa 0,5 % 
tuenhakijoista

• Peltovalvontaa valmistellaan 3 % otannan mukaisesti
• Asiakirjoista tarkastetaan vain vuokrasopimukset

• Muut asiakirjat (viljelysuunnitelma, lohkokirjanpito, viljavuustutkimukset, ruiskuttaja 
tutkinto sekä ruiskun testaus) pyydetään loppuvuodesta asiakirjavalvontaa varten

• Pyritään välttämään kohtaamisia ja jos viljelijä mukana pellolla, niin omilla 
ajoneuvoilla ja etäisyydet säilyttäen

• Havainnot viipymättä tilakäynnin jälkeen

• Asiakirja- sekä kasvipeitevalvonnat normaalisti

• Eläin valvonnan tilakäynnit uusinormaali (ennakkoilmoitus, maskit ja etäisyydet)



Tarkastuskäynneillä toimitaan seuraavasti: 

Tarkastuskäynnille ei pidä lähteä, jos tuntee itsensä vähänkään sairaaksi. Tässä seurataan THL:n ohjeistusta. 

• Ennaltailmoittamattomuusperiaatteesta voidaan tarvittaessa joustaa ja tarkastuskohteisiin ollaan 
puhelimitse yhteydessä etukäteen ja varmistetaan, että tarkastuksessa ei ole läsnä henkilöitä, joilla on 
koronavirustartuntaan viittavia oireita tai jotka ovat karanteenissa. 

• Tarkastuskäynneillä on läsnä vain välttämättömät henkilöt. 

• Tarkastuskohteessa ei kätellä ihmisiä ja pidetään riittävä etäisyys (1-2 metriä) asiakkaaseen ja muihin 
henkilöihin. 

• Pestään kädet tarkastuskohteeseen tullessa ja lähtiessä. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään 
käsidesiä tähän tarkoitukseen. Muutenkin pestään käsiä normaalia useammin. 

• Noudatetaan tarkastuskohteen hygieniaohjeita. 

• Tarkastuskohteessa käytetään toiminnan kannalta riittävää suojavarustusta Ruokaviraston ohjeiden mukaan. 

• Muuta suojausta käytetään, jos valtioneuvosto, alueelliset viranomaiset, työnantaja, THL tai TTL sitä 
ohjeissaan edellyttävät. 

• Suu-nenäsuojia (maskeja) suositellaan pääsääntöisesti käytettäväksi kaikilla tarkastuksilla. 

• Jos tarkastuksen kohde edellyttää yleistä tasoa tiukempaa suojavarustusta käytetään tar-kastuksella kohteen 
edellyttämää ja tarjoamaa suojavarustusta 



Pinta-ala 
muutoksista

Pinta-alaa voi muuttaa:

• Viljelijän korjauspyyntö

• Valvonta

• Päivitys digitointi

• Kun pinta-alavirhe on korkeintaan 3 % 
tai 2 ha tilatasolla, vähennys tehdään 
hallinnollisesti eikä viljelijää kuulla 
asiasta erikseen.



Vuoden 2020/2021 kansallinen 
ilmakuvausohjelma



Tuet, joiden vaatimuksena on täydentävien 
ehtojen noudattaminen:

• Perustuki

• Viherryttämistuki

• Nuoren viljelijän tuki

• Peltokasvipalkkio

• Lammas- ja vuohipalkkiot

• Lypsylehmäpalkkio

• Nautapalkkio

• Ympäristökorvaus (ympäristösitoumus ja ympäristösopimukset)

• Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

• Luonnonhaittakorvaus

• Eläinten hyvinvointikorvaus

• Pohjoiset hehtaarituet (pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden 
tuki)



Sänkeä ei saa polttaa vuodesta 2021 alkaen

• Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai 
siemenmausteiden sänkeä eli leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa.

• Aikaisemmin sängen poltto oli sallittua silloin, jos se oli välttämätöntä 
kylvön toteutuksen tai rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunnan 
vuoksi

→Euroopan komission näkemyksen mukaan kylvö ei kuitenkaan ole sallittu 
syy sängelle poltolle.

→Sängen poltto kiellettiin täydentävissä ehdoissa kokonaan, koska kielto 
edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä ja vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

→Kielto oli mahdollinen myös sen vuoksi, että sängen poltto ei Suomessa 
ole välttämätöntä rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjumiseksi.



Viherkesannon määritelmää täsmennetty ja 
lampaiden ruokintahäkin pituusvaatimuksia 
muutettu.

• Viherkesannon määritelmää on täsmennetty valkuaiskasvien osalta niin, että apilalla ja/tai mesikällä kylvetty 
pelto hyväksytään jatkossa viherkesannoksi

→Täsmennys on tehty, koska viherryttämistuen ehtojen mukaisesti ekologisen alan kesannolla 
mesikasveina hyväksyttäviä valkuaiskasveja ovat mesikät ja apilat 

• ”Viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-, niitty- tai nurmikasveilla tai 
näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, muilla valkuaiskasveilla kuin apilalla ja 
mesikällä tai öljykasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa.”

• Lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksella on muutettu joitain lampaiden 
ruokintahäkin pituusvaatimuksia.





Pientareet

• Jätä vesistöjen ja valtaojien varsille vähintään yhden metrin levyinen 
piennar. 

• Pientareen puuttumisen syynä hyväksytään muun muassa salaojitus, 
pellon muotoilu, vaikeasti torjuttavien rikkakasvien torjuminen sekä 
valtaojien kaivaminen ja perkaaminen. 

• Jos pientareen kasvillisuus tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien 
pesäketorjuntaa tehtäessä tai ojien kunnostustyön yhteydessä tai 
muusta vastaavasta syystä, on tuhoutuneelle pientareelle kylvettävä 
nurmikasvillisuus heti olosuhteiden salliessa. Kylvä raiviolohkon 
pientareelle heti olosuhteiden salliessa nurmikasvillisuus, jos 
pientareella ei ole aikaisempaa nurmikasvillisuutta

• Piennarta ei saa muokata, lannoittaa eikä käsitellä 
kasvinsuojeluaineilla. Vaikeissa rikkakasvitapauksissa voit torjua 
rikkakasveja pientareelta pesäketorjuntana.



Valtaoja ja vesistö

• Valtaoja on kaivettu avouoma, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-, sarka-
ja salaojista sekä yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois 
kuivatusalueelta.

• Kuivatusalueella tarkoitetaan samaa kuin vesilain (587/2011) kuivatusalueen määritelmässä. 
Vesilain mukaan kuivatusalueella tarkoitetaan maita, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä. 

• Valtaojaksi luetaan myös peltolohkorekisteriin merkityt muut uomat, jotka löytyvät 
viljelijöiden verkkoasiointipalvelu VIPU:sta.

• Vesistöllä tarkoitetaan tässä valtaojaa suurempia vesiuomia kuten puroa, jokea, lampea, 
järveä ja merta sekä muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta 
vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja 
lähdettä.

• purolla jokea pienempää virtaavan veden vesistöä;

• norolla sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen 
neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin 
mahdollista;



Pieniä muutoksia karttatasoihin

• Tasojen selitteitä tarkennetaan

• Maisemapiirteistä tulossa uusi taso
• Ei tiedä ehtiikö päätukihakuun  





Hyvä maatalous



Kasvinsuojelusta 
huolehtiminen

• Viljelijän on pitänyt toimia niin, 
että korjuu- ja markkinakelpoisen 
sadon tuottaminen on 
mahdollista.

• Lohkon kasvinsuojelusta on 
huolehdittu joko 
kasvinvuorotuksen avulla, 
mekaanisesti, biologisesti tai 
kemiallisesti. Jos lohkolta ei korjata 
satoa, kasvustosta on tarvittaessa 
huolehdittu siten, että lohkolle 
voidaan perustaa kasvusto tai 
tuottaa korjuu- ja 
markkinakelpoinen sato 
seuraavana vuonna.



Lohkolle on ilmoitet-
tu mv. säilörehunur-
mi. Lohkolla on 
kauttaaltaan run-
saasti rikkakasveja, 
mutta myös viljeltyä 
heinää. Vaikka nur-
misato on korjatta-
vissa lohkolta, alaa 
ei ole hoidettu eikä 
kasvinsuojelusta 
huolehdittu täyden-
tävien ehtojen vaati-
musten mukaisesti.



Kesannoillakin huolehdittava rikkakasvien 
leviämisen estämisestä



Hukkakaura

• Hukkakauran saastuttaman peruslohkon tai muun alueen haltijan tulee huolehtia 
hukkakauran torjunnasta joko kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla 
toimenpiteillä. Mikäli peruslohkolle tai muulle alueelle on laadittu hukkakauran 
torjuntaohje tai -suunnitelma, peruslohkon tai muun alueen haltijan on torjuttava 
hukkakaura näiden mukaisesti.

• Jokaisen, joka tietää tai epäilee, että hänen hallitsemallaan alueella on 
hukkakauraesiintymä, josta ei ole aikaisemmin tehty ilmoitusta 
valvontaviranomaiselle, on ilmoitettava esiintymästä viipymättä alueen 
sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
(maaseutuelinkeinoviranomainen).

• kartalla on käytettävissä taso ”hukkakaura”, josta tilan 
hukkakaurarekisteritilanteen voi katsoa. Tiedot päivittyvät joka yö

• Pientareilla hukkakauran kemiallinen pesäkekäsittely on sallittua. Saastunnan 
laajuuteen nähden tarpeeton ruiskuttaminen pientareilla on kielletty.





• Laiminlyöntinä pidetään saastuneella lohkolla torjuntatoimenpiteiden tekemättä 
jättämistä. Laiminlyönnin vakavuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, jos hukkakauran 
voimakkaasti saastuttamalle lohkolle on kylvetty kauraa eikä riittäviä torjuntatoimia voida 
tehdä.

• Ei laiminlyöntiä: Hukkakauraa todetaan muutamia yksilöitä, mutta viljelijä on huolehtinut 
hukkakauran torjunnasta, ja toimenpiteitä voidaan pitää riittävinä.

• Varhainen varoitus: Hukkakaurasaastunta on tapahtunut viljelijälle ennakoimattomana 
yllätyksenä eikä viljelijällä ole vielä ollut mahdollisuutta torjuntatoimiin

• Laiminlyönti, seuraamusprosentti 1: Hukkakauraa on yritetty torjua, mutta toimenpiteet 
ovat olleet liian vähäisiä. Hukkakauran saastuttama ala on vähäinen

• Laiminlyönti, seuraamusprosentti 3:

• A) Hukkakauraa ei ole yritetty torjua ja esiintymä on vähäinen-kohtalainen.

• B) Hukkakauraa on yritetty torjua, mutta toimenpiteet ovat olleet liian vähäisiä. 
Hukkakauran saastuttama ala on merkittävä.

• Laiminlyönti, seuraamusprosentti 5: Hukkakauraa todetaan laajana esiintymänä eikä sitä 
ole yritetty torjua.

• Tahallinen laiminlyönti: Hukkakaura on tietoisesti jätetty torjumatta; viljelijä ei ole 
noudattanut hukkakauran torjuntasuunnitelmaa tai -ohjetta



Teetä lanta-analyysi viiden vuoden välein
• Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka 

käyttää lantaa lannoitteena suoraan pellolla enemmän kuin 25 
m3 vuodessa. Laidunkausi, naudoilla max 4 kk, voidaan 
huomioida.

• Lanta-analyysissä tulee määrittää lannan sisältämä liukoinen 
typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori.

• Jos lanta-analyysi puuttuu tai se on vanhentunut yli vuosi sitten,      
on pääsääntöinen vakavuuden arvio 3 %.
• Jos analyysi on vanhentunut korkeintaan yhden vuoden, voi    
vakavuuden arvio olla 1 %. Jos analyysi on vanhentunut alle 
vuosi sitten ja lantaa ei ole levitetty tuona aikana, voidaan käyttää 
varhaista varoitusta.
• Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai liitteessä 2 esitettyjen 
taulukkoarvojen perusteella. (Nitraattiasetus 1250/2014 12§)



Toistuvuus

= vaatimusta rikotaan kaksi kertaa kolmen vuoden sisällä

1. Toistuvuus: valvontavuoden rike arvioidaan (vakavuus, 
laajuus, kesto) * 3

2. Toistuvuus: edellinen seuraamus *3



Tilapäisesti viljelemätön

• Tilapäisesti viljelemättömälle alalle ei makseta viljelijätukia, eivätkä sitä koske 
viljeltyä alaa, kesantoa tai pysyvän nurmen hoitoa koskevat täydentävät ehdot. 
Muilta osin täydentäviä ehtoja on kuitenkin noudatettava (mm. lannan varastointi 
ja käyttö, kasvinsuojeluaineiden käyttö, piennarvaatimus, hukkakauran ja 
jättiputken torjunta).

• Tilapäisesti viljelemätön ala tulee säilyttää sellaisessa kunnossa, että se on 
uudelleen otettavissa maatalouskäyttöön tavanomaisin maatalouskonein

• Ala ei voi olla tilapäisesti viljelemätöntä montaa vuotta. Jos ala ei ole 
viljelykäytössä vuosiin, etkä uudista kasvustoa, poista ala maatalouskäytöstä 
Vipun päätukihaun Peruslohkomuutokset-osiossa tai lomakkeella 102C. Jos 
poistettavat alat ovat yhteensä vähintään 0,2 hehtaaria, voit vaihtaa niiltä 
korvauskelpoisuuden muille lohkoillesi lomakkeella 471

• Useita vuosia peräkkäin ilman hyväksyttävää syytä tilapäisesti viljelemättömäksi 
ilmoitetut lohkot tai lohkon osat todetaan pysyvästi viljelemättömiksi.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/102c.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/471.pdf


Tukikelpoista kasvia ei löydy / tilapäinen viljelyeste



Pysyvästi 
viljelemätön alue

• Vesakoituneet alueet ja lohkolle rakennetut 
tiet tai rakennukset sekä piha-alueet. Jos 
lohko ei ole otettavissa viljelykäyttöön 
ilman peruskunnostustoimenpiteitä, 
todetaan lohko pysyvästi viljelemättömäksi

• Pysyvästi viljelemättömäksi todettu ala 
takautuva seuraamus valvontavuosi ja 
enintään 4 vuotta

• Ympäristö- ja luomukorvaus sekä 
ympäristösopimusten korvaus on perittävä 
takaisin koko sitoumus- ja sopimusajalta



Vesakoitunut LHP ja piha-alue







Jos puita yli 50 kpl/ha tai ryhmissä, niin lohko 
on jaettava (pysyvä nurmi)
Puustoisuus vaihtelee lohkon eri osissa=> 
lohkojako

Ympäristösopimukseen käy molemmat 
lohkot, mutta LHK ja perustuki vain 
avoimelle alalle



Tarkastuskertomuksen lähettäminen

• Tarkastuskertomus lähetetään tietojärjestelmästä sähköisesti. Jos 
sinulla on tunnukset Suomi.fi -palveluun ja olet valinnut viestien 
sähköisen toimitustavan, tarkastuskertomus toimitetaan Suomi.fi-
viesteihin, eikä sitä silloin toimiteta sinulle paperisena. Jos sähköistä 
Suomi.fi-palvelua ei ole käytössä tai olet valinnut suomi.fi-palvelussa 
toimitustavaksi paperipostin, tarkastuskertomus toimitetaan sinulle 
paperisena postissa.



https://www.suomi.fi/etusivu





Monitorointi ei ole synonyymi valvonnalle



Monitorointi

• Mitä kaikkea voidaan seurata?

• Periaatteessa voidaan seurata kaikenlaista muutosta kunhan 
seurattava kohde on tarpeeksi iso.

• Vähintään noin ~0.3 ha

• Leveydeltään 30-50 m

• Maanmuokkaus ja viljelytoimenpiteet (kyntö, niitto, puinti) 

• Kasvillisuuden määrä ja sen kehitys (aikasarja jossa seurataan esim. 
biomassan kehitystä)

• Kasvipeitteisyys 



Monitorointi

• Mitä EI voida tehdä/nähdä?

• Pienten kohteiden, kuten 1-5 m suojakaistojen seuranta. 

• Sadonkorjuuta (sadon poisvientiä) ei voi todeta 

• Laidunnuksen seuranta haasteellista, muttei täysin mahdotonta

• Kasvinsuojeluaineiden käyttö
• Glyfosaatin käyttö näkyy

• Kevytmuokattu erottuu kevätviljojen sängestä huonosti
• Kyntö ja vihreä kasvipeite erottuvat hyvin



Selvityspyyntösovellus 2021



Miten selvityspyyntö liittyy monitorointiin?
• Jokaisen jäsenmaan tulee ottaa monitorointi käyttöön viimeistään tulevalla 

ohjelmakaudella 2024
• Monitorointiin liittyy olennaisena osana tuenhakijan ja hallinnon välinen 

tiedonkulku ja kommunikaatio.

• Kommunikaatio hoidetaan selvityspyyntöjen avulla
• Selvityspyyntö on prosessi, jossa hallinto luo tuenhakijalle selvityspyynnön 

tiettyyn asiaan ja tuenhakijalla on mahdollisuus antaa siihen selvitys.

• ”Selvityspyyntöapplikaatio”: mobiilisovellus, jonka avulla tuenhakija vastaa 
hallinnon selvityspyyntöihin.

• Monitoroinnissa selvityspyyntöjen muodostuminen ja vastaanotettujen 
selvitysten käsittely tulee olla mahdollisimman pitkälle automatisoitua. 

• Vuonna 2021 on tarkoitus tehdä kännykälle ladattava applikaatio
• Sitä kokeillaan peltovalvonnassa, jos halutaan todeta joku havainto korjatuksi, 

ilman että mennään käymään toisen kerran maatilalle



Tarkastajan on mahdollista lähettää pyyntö



Viljelijän on mahdollista lähettää kuva 
vastineeksi


