
Vuoden 2020 valvonnoista ja  
jotain tulevasta

Koronatilanne vaikutti taustalla



Eläintukien valvontamäärät

ELY-keskus Valvontamäärä(5%) Valvontamäärä (3%) Erotus

Uusimaa 25 15 -10

Varsinais-Suomi 47 28 -19

Satakunta 31 19 -12

Häme 47 28 -19

Pirkanmaa 43 26 -17

Kaakkois-Suomi 31 19 -12

Etelä-Savo 31 19 -12

Pohjois-Savo 58 35 -23

Pohjois-Karjala 26 16 -10

Keski-Suomi 33 20 -13

Etelä-Pohjanmaa 59 35 -24

Pohjanmaa 63 38 -25

Pohjois-Pohjanmaa 66 40 -26

Kainuu 14 8 -6

Lappi 20 12 -8

Ahvenanmaa 10 6 -4

Yhteensä 604 362 -242



Eläinvalvonnat

• Valvontamäärä 3 % hakijoista ja eläimistä

• Edellytti tilakäyntiä 

• Paikalla tehtävät tarkastukset olivat keskeytettynä alkuvuodesta

• Huolena oli, että ehditäänkö paikalla tehtävät valvonnat tekemään 
15.11.2020 mennessä?
• ehdittiin tehdä (alennettu tarkastusmäärä vaikutti)

• Valvonnoissa ei noussut esille erityisiä ongelmakohtia.
• Vähäinen valvontamäärä 



Peltovalvonnat 2020 ja vuonna 2021

• Paikalla tehtävien valvontojen tilamäärä laski 3 %:iin. 
• Keltaisen kortin (2019 valvonnassa havaittu virhettä pinta-alassa 3-10 % tai yli 

2 ha) uusintakäyntejä ei tehty

• 2021 valvotaan myös 3 %  tiloista ja myös keltaisen kortin saaneet tilat

• Paikalla tehtävä tarkastus
• Koronatilanteesta johtuen tehtiin pelkkä maastotarkastus kaikille valvonnassa  

olevien tilojen lohkoille
• Asiakirjat tarkastettiin talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä

• Vain vuokrasopimusten tarkastus kesällä

• 2021 tarkastettaneen viljelysuunnitelma ja vuokrasopimukset



Peltovalvontamäärät 2020

ELY-keskus Tuen hakijat Valvottavat (5,5%) Valvottavat (3 %) Erotus

01 Uusimaa 3192 176 96 -80

02 Varsinais-Suomi 4962 273 149 -124

03 Satakunta 2908 160 88 -72

04 Häme 3440 190 104 -86

05 Pirkanmaa 3825 211 115 -96

06 Kaakkois-Suomi 3068 169 93 -76

07 Etelä-Savo 2436 134 74 -60

08 Pohjois-Savo 3397 187 102 -85

09 Pohjois-Karjala 2043 113 62 -51

10 Keski-Suomi 2809 155 85 -70

11 Etelä-Pohjanmaa 5413 298 163 -135

12 Pohjanmaa 4326 238 130 -108

13 Pohjois-Pohjanmaa 4248 234 128 -106

14 Kainuu 721 40 22 -18

15 Lappi 1396 77 42 -35

20 Ahvenanmaa 406 23 13 -10

Yhteensä 48590 2673 1458 -1215

Lopulta:
Tuenhakijoita 
695 ja 
valvottu 26
kpl -> 3,7 %



Yleistä valvonnoista 

• Kaikista paikalla tehtävistä valvonnoista ilmoitettiin ennalta

• Koronatilanteen takia:
• Viljelijän mukana olo valvonnoissa oli mahdollista, mutta suositeltiin 

ilmoitettaessa ettei viljelijä osallistu maastotarkastukseen.
• Mahdolliset epäselvät asiat hoidettiin yleensä puhelimitse

• Sähköinen postitus otettiin käyttöön kaikkiin valvontakertomuksiin/-
yhteenvetoihin

- Suomi.fi -palvelun kautta

- jos tuenhakijalla palvelu ei käytössä -> myös paperipostina meni



Peltovalvonnan tuloksista vuodelta 2020

• Ei aikaisempiin vuosiin nähden mitään uutta puutteissa:
• Aika paljon huonokuntoisia nurmia, joilla ei oltu tehty mitään kasvukauden 

aikana (koska niillä ei ole sadonkorjuuvelvoitetta)
• Jos huonoilla nurmikasvusto-lohkoilla ei oltu tehty mitään sadonkorjuu/hoitotoimia, niin 

ne tulkittiin tilapäisesti viljelemättömiksi -> ei tukia tarkastusvuonna

• Paljon nurmia joita ei lannoiteta eikä uusita; sato korjataan tai pelkkä 
hoitoniitto
• Rikkaruohovaltaisuus -> täydentävien ehtojen seuraamus yleistä

• Puutarhatiloilla kesän sääoloista (?) johtuvaa rikkaruohoisuutta

• MoMa- sopimusalat: hoitosuunnitelman mukaisissa hoitotoimissa puutteita



Talviaikaisen asiakirjavalvonnan havaintoja

• Pienehköjä puutteita:
• Joiltain yksittäisiltä lohkoilta puuttui/vanhentunut vilj.tutkimus

• Joillain lohkoilla lieviä lannoitustasojen ylityksiä (esim. käytetty virheellisesti 
ei-viereisen lohkon vilj.tulosta)
• Lannoitusvalvonnassa käytetään arvoja: Hiesu, rm, P-arvo 20

• Ei erityisiä systemaattisia puutteita



Suunnitteilla tulevaa: ”Monitorointi”

• Peltotukien valvontaan apuna ”monitorointi” -> tarkoitus on vähentää 
tilakäyntejä
• Kasvukauden aikaisia ajantasaisia satelliittikuvia käytetään lohkoilla olevien 

tukikasvien ja satelliittikuvilta nähtävien lohkokohtaisten toimenpiteiden
(esim. nurmilohkojen niitto) tulkinnassa.
• Monitoroinnilla tarkastellaan kaikkia tuenhakijoita

• Konenäkö opetetaan tulkitsemaan satelliittikuvien näkymiä

• Epäselvät tapaukset erikseen tarkastettaviksi, niiden määrä ? 

• Konenäön opettamiseksi kaikki ely-keskukset keräävät vuosina 2020 ja 2021  
kasvustotietoja (mm. kasvi, kasvuston laatu, nurmien niiton/laidunnuksen 
ajankohta) ja valokuvia erilaisista kasvustoista.



Suunnitteilla: Tukisovellukseen selvityspyyntö-
toiminto
• Epäselvien kasvien tai jonkin tukiehtoon liittyvän toimenpiteen 

toteamiseksi voidaan esittää selvityspyyntö tuenhakijalle:
• Liittyy niin monitorointiin kuin myös tiettyihin jälkitarkastuksiin (esim. 

suojavyöhykkeen niitto)

• Selvityspyyntö luodaan ja lähetetään viljelijälle Tukisovelluksen kautta 

• Viljelijä ottaa kuvan kohteesta älykännykkään ladattavalla sovelluksella ja 
lähettää sen Tukisovellukseen jonka kautta kuva menee tarkistukseen.
• Ei tarvittaisi maastokäyntiä

• Kuvan otolle on määritelty tietyt kriteerit (kuvan luotettavuuden takia)

• Kyseessä viljelijälle vapaaehtoinen toiminta-malli

• Voi tulla käyttöön jälkitarkastusten osalta jo 2021 


