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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 %
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Ympäristökorvauksen tukiehtojen seuraamusmääriä



Ympäristökorvauksen perustasojen seuraamusmääriä



Ilmakuvaukset 2021 (vihreä) ja 2022 (punainen)
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Täydentävät ehdot seuraamuksen 
soveltamisesta vuonna 2022

• Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-361-19: täydentävien ehtojen 
seuraamus on laskettava sen vuoden tai vuosien tukien kokonaismäärästä, 
jolloin laiminlyönti tapahtui, mutta seuraamus on vähennettävä havaintovuoden 
tuista

• Takautuvuus huomioidaan vuoden 2022 valvonnoissa. Jos laiminlyönti on ollut 
olemassa jo aikaisemmin, viedään tila niiden vuosien valvonta-ajoille, jolloin 
laiminlyönti tapahtui/oli olemassa vuoteen 2020 asti (eli tallennukset vain 
uuteen sovellukseen) 



Lohkon mittaustoleranssin tulkinta muuttui
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Tuenhakijan tiedonantovelvollisuudesta
• Maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 16 §:ssä on säädetty

tuenhakijan tiedonantovelvollisuudesta. Sen nojalla hakijan on ilmoitettava muutoksista, jotka
saattavat vaikuttaa tuen määrään.

• Tuenhakijan on annettava viranomaiselle tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä
koskevat riittävät tiedot.

• Tuenhakijan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, jos
tukea koskeva hakemus on virheellinen tai muuttunut virheelliseksi.

• Tuenhakija on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle
sellaisesta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tuen määrään taikka
aiheuttaa tuen takaisinperinnän tai maksamisen keskeyttämisen taikka tuen
lakkauttamisen. Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava
15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä. Edellä tarkoitetulla tavalla
ilmoitusvelvollinen on myös tuensaaja tai tämän oikeudenomistaja. (30.12.2014/1358)
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Kylvämättömät 
alat

• Ilmoitettu ohra: todetaan tpv





Miksi toinen on pysyvästi viljelemätöntä ja 
toinen ei?
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Orgaanisista lannoitteista ja 
maanparannusaineista
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Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
• 3 § Määritelmät:

• orgaanisella lannoitevalmisteella lannoitevalmisteista annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 24/11) 
liitteen I kohdassa IB (orgaaniset lannoitteet, pois lukien 1B3 kohdan orgaaniset lannoitteet, 
joiden teho perustuu pääosin muihin vaikutuksiin kuin kasvinravinteisiin), IC (orgaaniset 
kivennäislannoitteet, 3A2 (orgaaniset maanparannusaineet) ja 3A5 (maanparannusaineina 
sellaisenaan käytettävät sivutuotteet, pois lukien kuituliete sekä käytetyt sienimö- ja 
turvekasvualustat, joista ravinteet on jo hyödynnetty) mainittuja lannoitevalmisteita

• 6 § Pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi

‒ Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla vastaanotettavan määrän 
mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila.

‒ Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida 
myös aumassa.

‒ Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman 
perustamisesta.

‒ Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty 
pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.



6 § jatkuu

• Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle 
pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle 
vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin 
etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin 
nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi 
aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että 
nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

• Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden 
välivuoden jälkeen. Auman voi perustaa samalle pellolle edellisvuonna 
sijainneen auman paikan viereen



9 § Ilmoitusvelvollisuus

• Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista 
aumassa 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa 7 
§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ja kuivalannan varastoinnista aumassa 8 
§:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen 
varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka 
tarvittaessa suorittaa tarkastuksen

• Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja 6 §:n 8 momentissa tarkoitetun 
kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja.

• Ilmoitusvelvollisuus ei ole täydentävien ehtojen vaatimus



10 § Lannoitteiden käyttö
• Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta 

maaliskuun loppuun.

• Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 
prosenttia, voidaan levitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.

• Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan 
vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai 
hajalevityksenä.

• Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa 
syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän 
kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

• Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lannan ja orgaanisten 
lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty.

• Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston 
korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30—100 metrin levyinen 
vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla.



13 § Toiminnanharjoittajan kirjanpitovelvollisuus

• Toiminnanharjoittajan on pidettävä lannoituksesta vuosittain kirjaa ja 
pyydettäessä toimitettava tiedot valvontaviranomaiselle.

• Kirjanpidon tulee sisältää tiedot:

• 1) peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten 
lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden 
sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä;

• 2) satotasoista;

• 3) ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty 
pellolle.


