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Valvontojen suorittaminen 2021  

 Valvontoja voidaan tällä hetkellä suorittaa 
poikkeusjärjestelyin alueellisen koronatilanteen 
niin salliessa.

 Tukivalvontojen määrään tulee vaikuttamaan 
Covid-valvontapoikkeus
• Tarkastusotosten vähimmäismäärät

• Pinta-ala tuissa 3 prosenttia tuenhakijoista (norm
5%)

• 10 prosenttia hampun tuotantoon käytettäväksi 
ilmoitetuista aloista

• Eläintukijärjestelmissä 3 prosenttia tuenhakijoista ja 
3 eläinmäärästä

• Täydentävät ehdot 0,5 % tuenhakijoista
• Etelä-Pohjanmaalla tullaan valvomaan peltovalvontoja n. 

170 ja eläinvalvontoja noin 40 tilalla
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Valvontojen suorittaminen 2021 

 Kaikissa valvonnoissa pyritään minimoimaan tartuntakontaktit

- Tarkastuksista ilmoitetaan tilalle etukäteen

- Koronan vuoksi suositellaan että tarkastajat kiertävät 
peltovalvonnassa lohkot ilman viljelijää

- Ei kätellä, kasvomaskit käytössä, yli 2 m etäisyydet, tarvittaessa 
muu  suoja-varusteiden käyttö
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Valvontojen suorittaminen 2021 

 Peltovalvonnassa tehdään kesän aikana maastotarkastukset ja 
pääosa asiakirjoista valvontaan talviaikaisen asiakirjavalvonnan 
yhteydessä toimistolla.

- Peltovalvonnan yhteydessä katsotaan vuokrasopimukset, 
viljelysuunnitelma ja lupiinin siementodistus

- Täydentävien ehtojen valvonnassa olevilta tiloilta:

- Lannan varastointi

- Kasvinsuojeluainevarastot

- Rehuvarastot ja elintarvikkeiden varastointi- ja käsittelytilat sekä 
rehukirjanpito
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Vuosikierto valvonnan 
näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaan viljelijäkoulutus 26.4.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus



Ennen kasvukauden alkua
Tarkista viljavuustutkimuksien ja lanta-analyysien 
voimassaolo (5 v.)

• Viljavuustutkimusta ei tarvitse olla 

- enintään 0.50 ha:n suuruisilta lohkoilta.

- seuraavilta aloilta, mikäli niitä ei lannoiteta: suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, 
luonnonhoitopelto, kesannot ja monimuotoisuuspellot 
(riista/maisema/niitty/lintu).

• Jos lohkosta ei ole voimassa olevaa viljavuustutkimuksen tulosta lannoitushetkellä, on 
lohkon fosforiluokka hyvä ja multavuus runsasmultainen.

• Jos aiot käyttää enintään 0.50 ha:n lohkolla viereisen lohkon näytettä, huomioi, että 
lohkojen välissä voi tällöin olla enintään tie tai oja. Esim. kuvassa näkyvällä pienellä 
lohkolla ei voi käyttää isomman lohkon näytettä, koska lohkojen välissä on metsää.

Tee viljelysuunnitelma kaikista peltolohkoista.

• Huomioi kasvivalinnassa myös viljelytapaan liittyviä asioita (kasvustojen uusimistarve, 
rikkakasvihavainnot, hukkakauratilanne).

Kirjaa ylös kaikki käytettävissä olevat lannoitteet ennen kevättöiden 
aloitusta.



Ennen kasvukauden alkua
Huomioi pysyvien nurmien (luonnonlaitumien) puurajoite.

• Puita saa olla puustoisella osalla enintään 50 kappaletta hehtaarilla.            
Esim. kuvan puut ovat liian tiheässä. 

• Puiden on sijaittava lohkolla hajanaisesti, eikä siellä voi olla puuryhmiä
• Puuksi katsotaan kaikki yli kahden metrin korkuiset puuvartiset kasvit ja 

tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit, jotka 
ovat yli 0.5 metrin korkuisia.

• Liian puustoisten alojen poistaminen lohkorajoja korjaamalla tai alan 
ilmoittaminen esim. metsälaitumeksi (huom. sopimusalat mietittävä 
erikseen)

Tee peltokierros uusilla hallintaan tulleilla lohkoilla sekä tilan 
etälohkoilla

Pientareet ja suojakaistat 
• Valtaoja- ja vesistömerkinnät nähtävissä Vipu-palvelussa
• Pientareen leveys vähintään 1 m 
• Suojakaistan leveys 3 m, kasvusto nurmikasveja
• Leveyden mittaus pellon ja luiskan taitteesta pellolle päin.

Onko pusikoiden raivaustarvetta sarka- ja reunaojissa?
• Vesakon pituus enintään 1.5 metriä.

Tarkista kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutuksen ja ruiskun testauksen 
voimassaoloajat. 

• 1.1.2021 jälkeen tehty testaus voimassa 3 vuotta.



Huolehdi lohkojen hallinnasta
ja varmista tukioikeudet

• Tarkasta vuokrasopimusten voimassaolo
• Kirjalliset tai suulliset

• Varmista VIPU-palvelusta tukioikeuksien siirrot
• Siirrot tehtävä kirjallisesti lomakkeilla 103-A 

ja 103-B
• Lomakkeet toimitetaan paikalliseen YT-

alueen toimipisteeseen

• Hae tarvittaessa tukioikeuksia kansallisesta
varannosta lomakkeella 289 (Muista liitteet!)

• Lomake liitteineen toimitetaan paikalliseen
ELY-keskukseen

• Hakuperusteet:
• Nuori viljelijä
• Uusi viljelijä
• Tilusjärjestelyt
• LUEL- ja LUTU-sitoumusalat
• Ympäristötuen 20-v erityissopimuksen

päättyminen
• Tuomioistuimen päätös / 

hallinnollinen määräys
• Ylivoimainen este



Kasvukauden alkaessa
• Tee muistiinpanoja kasvulohkoilla tehtävistä

toimenpiteistä päivämäärineen.

• Tarvittaessa suojakaistojen ja pientareiden
uusimisesta merkinnät muistiinpanoihin

• Peruste
• Uusimisajankohta ja tehdyt toimenpiteet

• Kirjaa käytetyt kasvinsuojeluaineen nimi, 
käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, 
havaitut taudit ja tuholaiset, syy 
kasvinsuojeluaineen käyttöön sekä muut 
toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet

• Tukihakemukset VIPU-palveluun tai 
paperilomakkeilla viimeistään 15.6.2021.



Kasvukauden alkaessa
Muista kylvää ilmoitetut kerääjäkasvit.

Tarkasta monimuotoisuuspeltojen kasvilajivaatimukset ja 
viljelyvaatimukset.

• Riistapellot
• Riistakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden 

seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, 
öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, 
rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat (rehu-sokerijuurikas, 
naattinauris tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat. Heinäkasvien 
ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin 
yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinä tai apila, siemeniä.

• Maisema- / niittypellot
• Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään 

kahden seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, 
hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, 
ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, mesikät.

• Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, 
lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden 
monivuotisen niittykasvin siemeniä.

Tarkasta mahdollisten ympäristösopimusalojen
hoitovaatimukset.

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
• Kosteikot
• Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
• Muista hoitopäiväkirjat

Kerääjäkasveja



Huolehdi kasvukaudella:
Kesantojen vaatimuksien täyttymisestä

Ympäristöhoitonurmet
• Suojavyöhykkeet

• Tarkasta keväällä kasvuston kunto, korjaa tarvittaessa
tuhoutunut kasvusto----) perusteet kirjattava
lohkokorttiin.

• Heinä on niitettävä ja korjattava pois 
suojavyöhykkeeltä vuosittain kasvukauden aikana.

• Sadon voi korjata rehuksi.

• Luonnonhoitopellot
• Niitto vähintään joka toinen vuosi, tarvittaessa

useammin.
• Säilytettävä samalla lohkolla vähintään kaksi

kasvukautta.

• Monivuotiset ympäristönurmet
• Sato korjattava vuosittain.
• Tuhoutunut kasvusto uudistettava.

LHP:n hoito puutteellinen

Suojavyöhykkeen sato 
korjattava vuosittain pois.



Huolehdi kasvukaudella:
Hyvään viljelytapaan liittyvästä rikkakasvien 
torjunnasta, tavoitteena korjuu- ja 
markkinakelpoisen sadon tuottaminen

Puute aiheuttaa seuraamuksen 
täydentävien ehtojen kautta



Huolehdi hukkakauran torjunnasta

• Tunnista mahdolliset riskitekijät: 
ostovilja, tulva, tarkastamaton kylvösiemen, yhteiset 
koneet, viljankuivaamot, linnut ja hirvieläimet.            

• Valitse viljelykasvi, josta hukkakaura on helppo 
havaita ja torjua (ei kauraa hukkakauralohkoille). 
Monivuotisen nurmen riittävän tiheät niitot ennen 
hukkakauran röyhylle tuloa.

• Suorita kemiallinen torjunta tarvittaessa (oikea aine 
viljelykasvi huomioiden, riittävät ainemäärät).

• Havainnoi ja tarkkaile kasvustoja.

• Tee kitkentäkierrokset riittävän usein (koko kasvi 
ehjään säkkiin ja poltto).

Täydennä kemiallinen torjunta
aina kitkentäkierroksilla.



Syksyn saapuessa
• Merkitse lohkokirjanpitoon sadonkorjuutiedot 

(päivämäärät, satomäärät esim. kg/ha).

• Sadonkorjuun jälkeen kirjaa muistiinpanoihin 
toimenpiteet (lannanlevitykset, kasvinsuojelu, 
muokkaustoimenpiteet päivämäärineen).

• Huomioi syystöitä tehdessäsi 
kasvipeitteisyysvaatimukset ja pellon eri 
käyttömuotojen päivämääräkriteerit kasvuston      
päättämiseen ja muokkaamiseen.

• Muista syysilmoitus.

• Kerro myös kyntäjälle kasvipeitteiset lohkot

• Myös syksyllä on hyvä huomioida ja raivata 
mahdolliset ojapusikot (sarkaojat ja reunaojat).



Muuta huomioitavaa

• Dokumentoi, ota kuvia omaan kuvakirjastoosi 
ja myös mahdollista valvontaa silmällä pitäen.

• Valvonnan tarkastuskertomukset lähetetään 
hyödyntäen Suomi.fi-palvelua.
• Muista tarkistaa viestit laatikosto

• Saapuvassa kirjekuoressa ei ELY-keskuksen 
tunnuksia.

• Halutessasi voit antaa tarkastuskertomukseen
vastineen 
postilla
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156,
60101 Seinäjoki
sähköpostilla
valvonta.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
(yhteispostilaatikko)   







Tarkista Vipu-palvelusta vesistö ja valtaojat


