
Valvontatuloksia kuluvalta
ohjelmakaudelta sekä vuodelta 2019



Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2019

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, puh. 0295 026 107, pekka.tahvanainen@ely-keskus.fi

Tukimuoto Euroa

Kehittämishankkeet 3 356 000

Yritystuet 5 444 000

Leader-toiminta 1 746 000

Maatalouden tulotuet* 65 971 000

Maatalouden investointituet 3 558 000

Nuoren viljelijän tuki 185 000

Ympäristösopimukset ja luomu 5 340 000

Yhteensä 85 600 000

*Maatalouden tulotukiin
kuuluvat mm.
luonnonhaittakorvaus,
perustuki, viherryttämistuki,
ympäristökorvaus, kansalliset
tuet ja kotieläintuet.
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Maataloudelle maksetut tulotuet ja korvaukset v. 2019 P-Karjalassa (yht. 71,3 milj. €)

ELY-keskuksen kautta maksettu Kuntien kautta maksettu



Vuoden 2019 tukivalvonnat Pohjois-Karjalassa
Peltovalvonnat 2019
• Ns. kokotilavalvonta yhteensä 120 tilalla
• Keltaisen kortin uusintavalvontoja tehty 12 ed. vuoden peltovalvontatilalle
• Peltolohkorekisterin RT-valvontoja vähän, vain 19 tilalla
• Kasvipeitteisyysvalvontoja 72 tilalla
• Talviaikainen asiakirjavalvonta 107 tilalla, ovat edelleen kesken (aikataulu toukokuun puoliväli)
• Valvontamääriin ei tule suuria muutoksia vuoden 2020 osalta (n. 5,5 %:n otanta)

Eläinvalvonnat 2019
• Ns. kokotilavalvontoja yhteensä 26 tilalla
• ID-valvontoja 34 tilalla
• Eläinristiintarkastuksia yht. 25

Havainnot
• Tavanomaisia, aikaisempien vuosien kaltaisia havaintoja
• Peltovalvonnoissa havaitaan enenevässä määrin viljelytapaan liittyviä puutteita
• Eläinvalvonnoissa suurin seuraamusten aiheuttaja on edelleen eläinten merkintä ja rekisteröinti
• Talviaikaisessa asiakirjavalvonnassa havainnot liittyvät paljon kasvinsuojeluaineisiin, ravinteiden käyttöön,

lohkokorttimerkintöihin sekä karjanlanta- ja viljavuusanalyyseihin
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Viljelyn tason analysointia vuosien
2015 ja 2018 valvontojen tuloksista

Lähdeaineisto ja taulukot:
Ruokavirasto



Viljelyn tason analysointia vuosien 2015 ja 2018 valvontojen tuloksista
Ruokaviraston toimeenpanema valtakunnallinen selvitys

• Analysointia on tehty kasvulohkotasolla valvottujen tilojen todetuista valvonnan kasvulohkoista
• Tarkastelussa mukana yhteensä lähes 150 000 kasvulohkoa
• Analysoinnissa tarkasteltu tiettyjen viljelytapaan liittyvien valvontakysymysten määrää seuraavilla

kasveilla:
- Nurmet, joilla maankäyttölaji on pelto

=> 1- vuotiset ja monivuotiset rehu-, laidun- ja siemennurmet,
=> luonnonhoitopelto-, viherlannoitus- ja suojavyöhykenurmet
=> seoskasvusto (apila yli 50% + nurmiheinä)

- Pellon ulkopuoliset nurmet
=> pysyvät nurmet (rehu ja laidun)
=> erityistuki- ja ympäristösopimusalat, pellolla tai pysyvillä nurmilla ja -laitumilla
=> luonnonlaidun ja –niitty, hakamaa, avoin

- Kesannot
=> avo-, sänki- ja viherkesannot (nurmi ja niitty sekä riista ja maisema)

- Muut kasvit
=> kaikki muut viljelykasvit, jotka eivät sisälly aiemmin mainittuihin
=> pois lukien alat jotka eivät ole tukikelpoista maatalousmaata



Valvontakysymykset ja havainnot, joiden avulla viljelyn tasoa on tarkasteltu

• Kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla tai/jos satoa ei ole korjattu, markkina-

ja korjuukelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös seuraavana vuonna

• Onko lohkolla noudatettu täydentäviä ehtoja

• Lisäksi on tarkasteltu valvonnassa tukikelvottomiksi todettujen lohkojen määrää

=> pysyvästi viljelemättömäksi todettu ala

=> metsälaitumeksi todettu ala



Valvontakysymys 7.3. ”Kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla tai/jos
satoa ei ole korjattu, markkina- ja korjuukelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös
seuraavana vuonna”

• Vuonna 2015 tarkastelussa oli 61 888 kasvulohkoa, joissa todettiin puutteita 125 lohkolla

• Vuonna 2018 tarkastelussa oli 58 876 lohkoa, joissa todettiin puutteita 1012 lohkolla

Þ Viljelytapapuutteiden määrä on noussut merkittävästi vuodesta 2015 vuoteen 2018

Þ Merkittävää kasvua on tapahtunut kaikilla kasveilla

Þ Molempina vuosina puutteita on enemmän nurmilla kuin muilla kasveilla



Viljelytapaan liittyvien puuteiden määrä on ollut nurmilla suurempi kuin
muilla kasveilla, kuvassa rehunurmeksi ilmoitettu lohko.



Viljalohkolla on tehty viljelytoimenpiteet tavoitteena korjuu- ja markkinakelpoinen sato.
Myös valtaojan pientareet ovat kunnossa ja hoidettu.



Valvontakysymys 28: ”Onko lohkolla noudatettu täydentäviä ehtoja”

Tässä kysymyksessä voi olla mukana myös muitakin kuin viljelytapaan liittyviä puutteita,

mutta koska edellisen kalvon kysymys 7.3. ei muodostu kesannoille, pellon ulkopuolisille nurmilohkoille

eikä tiloille, jotka eivät ole oikeutettuja/sitoutuneet ympäristökorvaukseen, on tämän kysymyksen avulla

arvioitu viljelytapauutteiden määrää

Kasviryhmässä ”4) Muut” lienee eniten muitakin täydentävien ehtojen puutteita kuin viljelytapaan liittyviä
koska kyse on pääosin 1-vuotisista kasveista
=> esimerkiksi piennarpuutteita



Hyvin hoidetulla ja säännöllisesti uusitulla nurmilohkolla ei ole pelkoa tukimenetyksistä



Suorissa tuissa tukikelvottomaksi todetut lohkot
Pysyvästi viljelemättömäksi kokonaan tai osittain todettujen lohkojen osuus valvotuista kasvulohkoista:

Taulukossa on luvut, kuinka suurelle osalle valvonnan kasvulohkojen määrästä (kpl) on todettu pysyvästi
viljelemätöntä

ÞPellon ulkopuoliset nurmet merkittävässä roolissa, vuosien 2015 ja 2018 välinen ero kuitenkin melko pieni

ÞKaikissa kasviluokissa pysyvästi viljelemättömäksi todettujen lohkojen osuus valvotuista lohkoista on
kasvanut vuodesta 2015

* onko kuluvan ohjelmakauden lievennys viljelytoimenpiteissä johtanut lohkojen hylkäyksiin?

ÞMyös kesantojen osalta pysyvästi viljelemättömiksi todettujen lohkojen osuus kaikista valvotuista kesannoista on
suurempi vuonna 2018 kuin vuonna 2015

* onko kesannon niittovelvoitteen poistaminen ajanut kesantolohkojen kasvukunnon alas?



Lohkoa ja kasvustoa tulee hoitaa siten, että lohkolla on mahdollista tuottaa korjuu- ja
markkinakelpoinen sato tulevinakin vuosina. Valvonnassa voidaan joutua harkitsemaan
maatalousmaan muuttamista pysyvästi viljelemättömäksi



Viherkesannon kasvustoksi hyväksytään vanhakin nurmi,
kunhan rikkakasvien leviäminen estetään ja maatalousmaa
säilytetään avoimena. Rehunurmena tämä ei enää kelpaisi.



Pellon ulkopuoliset nurmet
• Pysyvästi viljelemättömäksi toteamisen lisäksi tarkasteltiin myös sitä, kuinka paljon pellon

ulkopuolisia nurmia on todettu metsälaitumiksi
=> lohkon tukikelpoisuus häviää (perustuki, luonnonhaittakorvaus)

• Kymmenesosa pellon ulkopuolisista nurmista on todettu tukikelvottomaksi alaksi suorissa tuissa ja
luonnonhaittakorvauksessa

Mistä tämä johtuu?
=> pysyvillä nurmilla puuston määrä on usein liian suuri (yli 50 puuta/ha)

- kaikki tuenhakijat eivät ehkä tiedosta kuinka harva puusto todellisuudessa pitää olla, silmä valehtelee

=> tuenhakijoilla ei ole aina ihan tarkkaa tietoa siitä, mitä tukia pellon ulkopuolisille nurmille maksetaan
- perustuki ja viherryttämistuki, jos on perustukioikeuksia
- luonnonhaittakorvaus



Tukikelpoinen luonnonlaidun on nurmipeitteinen. Harvakseltaan kasvavat puut eivät estä
alan pitämistä hoidettuna.



Puuston tiheyteen kannattaa kiinnittää huomiota luonnonlaitumilla ja -niityillä
=> liian tiheäpuustoiset hoidetutkin alat voivat tippua pois tukikelpoisesta alasta



Pihanurmikko ei kuulu peltoalaan, kriteerinä alan sijainti ja käyttötapa (ruohonleikkuri)



Märehtijätilat (tilalla nautoja tai lampaita)
• Valvottavista tiloista märehtijätiloja on noin 30 %
• Märehtijätiloilla on havaittu olleen suhteessa valvottuun tilamäärään nähden vähemmän

puutteita viljelytavassa kuin muilla tiloilla
- tulokset ovat olleet samansuuntaiset riippumatta hakemuksella ilmoitetusta kasvista
- nurmet, erityisesti pellon ulkopuoliset nurmet, ovat muilla tiloilla olleet huonommassa kunnossa

• Märehtijätilojen lohkoja on todettu vähemmän pysyvästi viljelemättömiksi kuin muiden
tilojen lohkoja
- metsälaitumiksi toteamisen osalta tilanne kuitenkin tasoittuu suhteessa muihin tiloihin
=> todennäköistä märehtijätiloilla on ymp. sopimusaloja sekä luonnonlaitumia enemmän kuin muilla tiloilla



Luomutuotanto vs. tavanomainen tuotanto

Viljelytapaa tarkasteltaessa kokonaisuutena ei luomun ja tavanomaisen tuotannon välillä
ole merkittävää eroa
• Kun vuosia 2015 ja 2018 tarkastellaan erikseen, löytyy eroja viljelytapaan liittyvissä puutteissa
=> vuonna 2015 on luomulohkoilla ollut enemmän puutteita (0,38 %) viljelytavassa kuin muilla lohkoilla (0,18 %)
=> vastaavasti vuonna 2018 tilanne onkin ollut päinvastainen; luomulohkoilla viljelytavassa puutteita

1,31 % ja tavanomaisilla lohkoilla 1,80 %
• Luomulohkoilla on ollut vähemmän täydentävien ehtojen puutteita kuin tavanomaisilla lohkoilla



Onko tilakoko merkitsevä seuraamusten määrää tarkasteltaessa ?

• Tilat jaettiin kolmeen kokoluokkaan: 1) alle 30 ha tilat, 2) 30-80 ha tilat ja 3) yli 80 ha tilat

• Viljelytapapuutteilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys
=> kokoluokassa 1) puutteita on 1,46 %
=> kokoluokassa 2) puutteita on 1,04 %
=> kokoluokassa 3) puutteita on 0,58 %

• Myös täydentävien ehtojen osalta puutteita on ollut eniten pienimmässä tilakokoluokassa

• Eniten tukikelvottomaksi todettuja aloja on ollut pienimmässä tilakokoluokassa



Yhteenvetoa
• Kuluvalla ohjelmakaudella ovat viljelytapapuutteet lisääntyneet kaikilla kasveilla,

eniten nurmilla

• Märehtijätiloilla on vähemmän viljelytapapuutteita kuin muilla tiloilla

• Viljelytapapuutteiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2018 sekä
luomuviljelyssä kuin myös tavanomaisessa viljelyssä
=> luomussa puuteiden määrän kasvu ollut vähäisempää

• Pienillä tiloilla viljelytapaan liittyviä puutteita on, varsinkin vuonna 2018, ollut
enemmän kuin suuremmilla tiloilla
=> ohjelmakauden alussa ero oli pienempi



Yhteenvetoa
• Suhteellisesti eniten on todettu tukikelvottomiksi aloiksi pellon ulkopuolisia nurmia

• Vaikuttaisi siltä, että tuenhakijoilla ei ole pysyvien nurmien osalta selkeää kuvaa
siitä kuinka harvaa pitää puuston olla, että puita on enintään 50 kpl/ha

• Myöskään kaikki tuenhakijat eivät ole välttämättä tietoisia siitä, että myös
pellon ulkopuoliset nurmet saattavat olla korvauskelpoista maatalousmaata mm.
luonnonhaittakorvauksessa

• Onko huonojen kasvustojen ja viljelytapaan liittyvien puutteiden lisääntyminen
kuluvalla ohjelmakaudella seurausta vuosittaisen hoitovaatimuksen poistumisesta?
=> mitä tälle asialle tulisi tehdä?



KIITOS


