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Tiivistelmä
Maatalouden ravinnetietovaranto – työkalu viranomaisille ja viljelijöille
Maatalouden aiheuttaman vesien rehevöitymisongelman ratkaisemisessa tarvitaan tehokasta maatalouden ympäristösääntelyä. Tätä sääntelyä uudistetaan parhaillaan. Nykyiset rajoitukset lannoitetypen käytölle täydentyvät lannoitelainsäädäntöön tuotavilla, kaikkia viljelijöitä koskevilla säännöksillä fosforilannoituksen enimmäismääristä. Samalla vapaaehtoisen maatalouden ympäristökorvauksen ehdoksi
asetetut lannoitusrajat poistuvat.
Tämä raportti käsittelee lannoituksen ja maatilan viljelytoimien suunnittelua sekä enimmäislannoitusmäärien valvontaa tukevan peltolohkokohtaisen ravinnetietovarannon tarvetta ja tietosisältöä. Tällaiseen viranomaiskäyttöön tarkoitettuun digitaaliseen ravinnetietovarantoon kerättäisiin kaikkien Suomen
peltolohkojen ravinne-, viljely- ja satotiedot. Ravinnetietovarantoa ylläpitäisi Ruokavirasto.
Tällä hetkellä lannoitusta ja lannan levitystä valvotaan maatiloilta kerättävien peltolohkokohtaisten
muistiinpanojen avulla. Lohkokohtaiset muistiinpanot saadaan viranomaisten käyttöön vuosittain vain
pientä osaa tiloista koskevien valvontojen yhteydessä, eikä niitä kerätä tai välitetä järjestelmällisesti viranomaisten käyttöön. Näin ollen tilojen keräämää aineistoa hyödynnetään viranomaistoiminnassa vain
vähän.
Ravinnetietovarantoon kaikilta peltolohkoilta kerättäväksi suunnitellut viljavuus-, viljely- ja satotiedot tehostaisivat ravinteiden käytön valvontaa ja auttaisivat muodostamaan kokonaiskuvan Suomen peltolohkojen viljavuuden muutoksesta ja ravinnehuuhtoumapotentiaalista.
Maanviljelijöiden haastattelut osoittavat, että joillekin viljelijöille lohkokirjanpito on hyvän tilanhoidon työkalu, kun taas toisille se edustaa perusteetonta kontrollia ja tilan toimintaan puuttumista. Fosforirajoihin suhtaudutaan eri tavoin. Tämä osaltaan korostaa valvonnan merkitystä. Jos pelisäännöt ovat
selvät ja niiden noudattamista seurataan, ovat säännöt kaikille samat. Osa haastatelluista viljelijöistä
epäilee, että näin ei tällä hetkellä ole.
Maatalouden ravinnetietovarannon käyttöönotto vaatii viljelijöiltä lisätoimia lähinnä niillä tiloilla,
jotka eivät tällä hetkellä tee lohkokohtaisia muistiinpanoja nykyisen ympäristökorvauksen edellyttämässä laajuudessa sekä niillä tiloilla, joilla lohkomuistiinpanoja ei tallenneta digitaalisesti. Muut merkittävimmät käytännön muutostarpeet koskevat viljavuustutkimusten maanäytteiden oton luotettavuuden
lisäämistä, kasvirekisterien yhdenmukaistamista sekä reaaliaikaisen lannoitevalmisterekisterin perustamista.
Ravinnetietovarannon perustaminen edellyttää uutta lainsäädäntöä. Kaikille viljelijöille tulee säätää
velvollisuus pitää ja raportoida viranomaiselle nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän tasoista lohkokirjanpitoa tavalla, joka mahdollistaa enimmäislannoitusmäärien valvonnan. Vaikka ravinnetietovaranto
on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaistarkoituksiin, sen sisältämät tiedot ovat pääosin julkista ympäristötietoa, jonka saatavuuden rajoittamiselle ei ole perusteita. Tietojen luovuttamisesta on kuitenkin säädettävä erikseen joko yleisesti ympäristötietoja koskevalla julkisuuslain muutoksella tai sisällyttämällä
ravinnevarantoon sisältyvien ympäristötietojen luovuttamista koskevat säännökset ravinnekuormituksen
rajoittamista koskevaan erityislainsäädäntöön.
Asiasanat: Fosfori, julkisuuslainsäädäntö, lannoitus, lannoituslainsäädäntö, lohkokirjanpito, maatalous,
ravinnekuormitus, rehevöityminen, tietosuoja, valvonta
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Sammandrag
Jordbrukets näringsdataresurs – ett verktyg för myndigheter och jordbrukare
En effektiv miljölagstiftning behövs för att lösa problemet med eutrofiering som förorsakas av jordbrukets näringsbelastning. Den nuvarande lagstiftningen håller på att reformeras. De befintliga restriktionerna för kvävegödsling kommer att kompletteras med bestämmelser om maximala nivåer för fosforgödsling. Samtidigt avlägsnas de gödslingsgränser som ställts som villkor för frivilliga
miljöersättningar.
Denna rapport behandlar behovet och datainnehållet av en näringsdataresurs som kan stödja planeringen av gödslings- och odlingsaktiviteter på gårdar samtidigt som den tjänar som en tillsynskontroll av
gödslingsgränser. Data om markens näringsinnehåll, gödsling, odlingsåtgärder och skördemängder i alla
åkerskiften skulle samlas till den digitala dataresurs som är avsedd för officiellt bruk. Näringsdataresurs
skulle upprätthållas av Livsmedelsverket.
För närvarande övervakas gödsling och gödseltillförsel genom åkerskiftespecifika anteckningar
som samlas in från gårdar. Anteckningarna görs tillgängliga för myndigheterna i samband med de årliga
inspektionerna som fokuserar bara på en bråkdel av alla gårdar. Uppgifterna samlas inte in systematiskt
eller överförs till myndigheter. Som ett resultat av detta används de uppgifter som samlas in på gårdar
knappt av myndigheterna.
De fertilitets-, odlings- och skördedata som planeras för insamlingen av näringsdata från alla åkerskiften skulle förbättra kontrollen av näringsämnesanvändningen och bidra till att bilda en helhetsbild av
förändringen i fertilitet och potential för näringsavskild hos finländska åkerskiften.
Intervjuer med jordbrukare visar att en del av dem ser åkerskiftesspecifikt register som ett verktyg
som stöder gott jordbruk, medan för vissa andra representerar det omotiverad kontroll och ingripande i
jordbruksverksamheten. Uppfattningarna om fosforgränsernas roll varierar. Detta understryker vikten av
övervakningen som kan säkerställa att reglerna är lika för alla. Några av de intervjuade bönderna misstänker att så inte är fallet i nuläget.
Införandet av näringsdataresursen kommer att kräva ytterligare åtgärder, främst av jordbrukare som
för närvarande inte för skiftesspecifika register som krävs enligt det nuvarande miljökompensationssystemet. Förändringar kommer att behövas även på gårdar där skiftesspecifika anteckningar inte förvaras
i en digital form. Andra stora praktiska förändringar anknyter till behovet att öka tillförlitligheten av
markprovtagning för fertilitetsanalyser; harmonisering av anläggningsregister; och upprättandet av ett
register för konstgödselprodukter.
Etableringen av en näringsdataresurs kräver ny lagstiftning. Alla jordbrukare bör vara förpliktade
att föra och rapportera till myndigheten om skiftesspecifika register i samma dimension som görs enligt
det nuvarande miljökompensationssystemet. Detta möjliggör övervakning av maximala gödningsmängder. Även om näringsdataresursen i första hand är avsedd för officiella ändamål är informationen den
innehåller huvudsakligen offentlig miljöinformation. Eventuella begränsningar av tillgången till sådan
information är oberättigade. Utlämnandet av informationen måste dock regleras särskilt, antingen genom ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, eller genom att bestämmelser om
utlämnande av miljöinformation i näringsdataresursen tas in i den särskilda lagstiftning som reglerar begränsning av näringsbelastning.
Nyckelord: dataskydd, eutrofiering, fosfor, gödsling, gödningslagstiftning, jordbruk,
myndighetsövervakning, näringsbelastning, offentlighetslagstiftning, skiftesspecifika register
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Abstract
Agricultural nutrient data resource: a tool for authorities and farmers
Effective agri-environmental regulation is needed in order to tackle the problem of agricultural eutrophication. The current regulation is being reformed in Finland. The existing restrictions on nitrogen fertilization will be complemented by provisions for maximum levels of phosphorus application. At the same
time, the fertilization limits set as a condition for voluntary agri-environment commitment and payments will be removed.
This report addresses the need for and data content of a nutrient data resource that could support the
planning of fertilization and other cultivation activities on farms while serving the regulatory control of
fertilization limits. Data about soil nutrient contents, fertilization, cultivation measures and yields in all
arable field parcels would be assembled in the digital data resource intended for official use. This nutrient information reserve would be maintained by the Finnish Food Authority.
At present, fertilization and manure application are monitored through field parcel-specific notes
collected on farms. The notes are made available to the authorities in the context of the annual inspections focusing only on a fraction of all farms. The data is not systematically collected or transferred to
the authorities and, thus, the data collected on farms is scarcely used by the authorities.
The fertility, cultivation and yield data recommended to be collected from all field plots would enhance the control of nutrient use and help to form a picture of the change in fertility and nutrient loss
potential of Finnish field parcels.
Interviews with farmers show that some farmers view parcel-specific record-keeping as a tool that
supports good farming practice, while for some others it represents unjustified control and intervention
in farm life. Perceptions about the role of the phosphorus limits differ. This emphasizes the importance
of regulatory control that can ensure that the rules are the same for everyone. Some of the farmers interviewed suspect that this is not currently the case.
The introduction of the nutrient data resource will require additional work mainly by those farmers
who are not committed to the agri-environment scheme and do not currently keep parcel-specific records to the extent required by the current scheme. Changes will also be needed on farms where parcelspecific notes are not stored digitally. Other major practical changes are related to increasing the reliability of soil sampling for fertility analyses; the harmonization of plant registers; and the establishment
of a register for fertilizer products.
The establishment of a nutrient data resource requires new legislation. All farmers should be required to maintain and report to the authorities parcel-specific records following the detail of the current
agri-environment scheme. This would be to allow regulatory control of maximum fertilization rates.
Although the nutrient data resource is intended primarily for the authorities, the information it contains
is mainly public environmental information. Restrictions on the availability of such information upon
request are unjustified. However, the disclosure of the information must be regulated separately, either
by amending the Act on the Openness of Government Activities, or by including provisions on the disclosure of environmental information in the nutrient data resource in the specific legislation regulating
the restriction of nutrient loading.
Keywords: Agriculture, data protection, eutrophication, fertilization, fertilization legislation, nutrient
loading, parcel-specific records, phosphorus, publicity legislation, regulatory control
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Esipuhe
Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen edellyttää lannoituksen sovittamista kasvien ravinnetarpeeseen. Valmisteilla olevassa fosforiasetuksessa lannoitetypen käytölle asetetut rajoitukset täydentyvät kaikkia viljelijöitä koskevilla säännöksillä fosforilannoituksen enimmäismääristä. Lannoitusrajoitusten noudattaminen ja myös muiden maatalouden vesiensuojelutoimien vaikuttavuuden seuranta vaativat
tuekseen digitaalisen ravinnetietovarannon.
Tässä raportissa selvitetään, millaisia muutoksia nykykäytäntöihin ja lainsäädäntöön maatalouden
ravinnetietovarannon toteutus edellyttäisi. Ravinnetietovarannosta on ollut pitkään puhetta, mutta sen
toteutettavuus on herättänyt kysymyksiä ja epäilyjä. Siksi on hyvä, että asiaa on nyt tarkasteltu laajaalaisesti. Samalla selvitettiin tarkemmin, mistä epäilyissä on kyse. Tulosten mukaan tietovarannon perustamiseen ei ole oikeudellisia, esimerkiksi yksityisyyden tai henkilötietojen suojasta aiheutuvia esteitä. Keskeisten ravinnetietojen saaminen tietovarantoon edellyttää kuitenkin uutta lainsäädäntöä. Lisäksi ympäristötiedoiksi luokiteltavien ravinnetietojen julkisuudesta olisi hyvä säätää nykyistä
selkeämmin.
Parhaimmillaan ravinnetietovaranto vähentäisi viljelijöiden ja valvonnan työmäärää ja tuottaisi tietopohjaa niin viljelyn kuin vesiensuojelun kehittämisen pohjaksi. Jos maanäytteiden ja peltojen lohkokohtaisten muistiinpanojen tiedot olisivat käytettävissä, voitaisiin huomattavasti nykyistä paremmin
suunnitella ravinnekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä ja arvioida, miten ne vaikuttavat.
Raportti tuotettiin osana Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Samassa Vedessä -hankkeen osatutkimusta ”Yhdennetyn ravinnetietojärjestelmän oikeudelliset ja käytännölliset edellytykset”. Hanke
toteutettiin vuosina 2018–2021 Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.
Vaihtoehtoja ravinnetietovarannon toteuttamiseen selvitettiin järjestämällä työpajoja ja haastattelemalla
asiantuntijoita. Vuonna 2019 järjestettyihin työpajoihin osallistui asiantuntijoita maa- ja metsätalousministeriöstä, Ruokavirastosta, ympäristöministeriöstä, ELY-keskuksista, Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitosta, ProAgria Keskusten Liitosta, lannoiteteollisuudesta, Suomen Biokierto ja Biokaasu
ry:stä, viljavuuslaboratorioista, viljelysuunnitteluohjelmistoihin erikoistuneista yrityksistä sekä tutkimuksesta vastanneista tutkimuslaitoksista. Työpajat toteutettiin yhteistyössä Conversatum Oy:n kanssa.
Lämmin kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille.
Helsingissä tammikuussa 2022
Sonja Pyykkönen
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2022 7

Sisällys
Tiivistelmä .................................................................................................................................... 3
Sammandrag ................................................................................................................................. 4
Abstract......................................................................................................................................... 5
Esipuhe ......................................................................................................................................... 7
1 Johdanto ................................................................................................................................... 9
2 Lohkokirjanpito viljelyn ja maatalouden ympäristöpolitiikan perustana....................... 11
3 Viljelijöiden näkemykset kirjanpidon roolista ja tietovarantojen kehittämisestä .......... 16
3.1 Viljelijähaastattelut käytäntöjen ja näkemysten kirjon avaajina....................................... 16
3.2 Neljä näkökulmaa lohkokirjanpitoon ja lannoitusrajojen merkitykseen .......................... 17
3.2.1 Lohkokirjanpidon rooli ja tietojen luovutus ........................................................... 17
3.2.2 Näkökulma A: Lohkokirjanpito tilanhoitoa häiritsevänä tekijänä ......................... 18
3.2.3 Näkökulma B: Lohkokirjanpidon ja lannoituksen eriytyminen ............................. 19
3.2.4 Näkökulma C: Lohkokirjanpito tilanhoidon työkaluna ......................................... 19
3.2.5 Näkökulma D: Ravinteiden käytön tehokkuus tilanhoidon tavoitteena ................. 20
3.2.6 Lohkokirjanpito: tuotannon työkalu vai kontrollin väline? ................................... 21
4 Kohti ravinnetietovarantoa: kerättävä tieto, tarvittavat muutokset sekä
kustannukset ja hyödyt ......................................................................................................... 22
4.1 Ravinnetietovarantoon kerättävä tieto .............................................................................. 22
4.2 Viljavuusanalyysi ja maanäytteenottostrategiat ............................................................... 24
4.2.1 Viljelijä ottaa maanäytteet...................................................................................... 25
4.2.2 Benchmarking – riippumaton toimija ottaa maanäytteet ....................................... 26
4.2.3 Riippumaton toimija ottaa maanäytteitä otantaperusteisesti .................................. 26
4.3 Ravinnetietovarannon ylläpito ja kustannukset ................................................................ 27
4.4 Ravinnetietovarannon hyödyt viljelijöille ja yhteiskunnalle ............................................ 27
5 Ravinnetietovarannon oikeudellinen perusta ..................................................................... 30
5.1 Ravinnetietovarannon oikeudelliset rakennuspalikat ....................................................... 30
5.2 Tietosuojan toteutuminen ravinnetietovarannossa............................................................ 31
5.2.1 Tietosuojaan liittyvän sääntelyn pääpiirteet ........................................................... 31
5.2.2 Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle ravinnetietovarannossa ....................... 32
5.3 Ravinnetietovarannon tietojen julkisuus........................................................................... 33
5.3.1 Julkisuuslainsäädännön pääpiirteet ........................................................................ 33
5.3.2 Ympäristönsuojelulain ympäristötietojen julkisuutta koskeva erityissäännös ....... 34
5.3.3 Tietojen saatavuuteen liittyvä EU-lainsäädäntö ja julkisuuslaki............................ 35
5.4 Tiedonhallintaa ja digitaalisia palveluja koskeva sääntely ............................................... 36
5.5 Perusoikeuksien yhteensovittaminen ................................................................................ 37
5.6 Ravinnetietovarannon oikeudelliset reunaehdot ja tarvittavat lainsäädäntömuutokset .... 38
6 Johtopäätökset ....................................................................................................................... 39
7 Suositukset ravinnetietovarannon käyttöönottamiseksi .................................................... 41
Liite I Maa- ja puutarhatalouden ravinnepäästöjä koskeva sääntely ja toimivaltaiset
viranomaiset .......................................................................................................................................... 42

8 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2022

1 Johdanto
Vuosikymmenien panostukset maatiloilla ja ympäristöohjauksessa ovat vähentäneet maatalouden vesiä
rehevöittävää ravinnekuormitusta. 1,2 Vähennykset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä: maataloudesta
peräisin oleva ravinnekuormitus vaikeuttaa edelleen merkittävästi vesien hyvän tilan saavuttamista. 3
Peltojen lannoitukseen käytetään teollisten mineraalilannoitteiden sekä orgaanisten lannoitevalmisteiden
lisäksi kotieläinten lantaa, jota syntyy Suomessa arviolta 15,5 miljoonaa tonnia vuodessa ja josta valtaosa levitetään pelloille. 4 Jos lantaa tai muita lannoitteita levitetään pelloille yli kasvien ravinnetarpeen,
riski ylijäämäravinteiden huuhtoutumisesta vesistöihin kasvaa.
Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn eriytyminen sekä tilakokojen kasvu vaikeuttavat kotieläinten
lannan kestävää lannoitekäyttöä. Tuotannon eriytyminen johtaa siihen, että karjatalousvaltaisilla alueilla
syntyvä lanta joudutaan viemään yhä kauempana sijaitseville kasvinviljelytiloille, jos lantaa halutaan
hyödyntää kestävästi lannoitteena. Tilakokojen kasvun myötä lannan kuljetusmatkat kasvavat myös tilojen sisällä ja houkutus käyttää lantaa suurempia määriä tilakeskuksen lähipelloilla lisääntyy. Samalla
ilmaston lämpeneminen on lisännyt etenkin kasvukauden ulkopuolella tapahtuvaa ravinnekuormitusta ja
tehnyt vesistöistä aiempaa herkempiä rehevöitymiselle.
Painetta vesiensuojelun tehostamiselle aiheuttaa myös EU-lainsäädäntö sekä Suomen saamat moitteet lainsäädännön noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. 5 Vesipolitiikan puitedirektiivi asettaa oikeudellisesti sitovia tavoitteita vesien hyvästä ekologisesta tilasta. 6 Näitä tavoitteita ei saavuteta ilman maatalouden ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä. Kuormituksen juurisyyhyn – liialliseen
fosforilannoitukseen – puuttumista tarvitaan myös ruuantuotannon resurssitehokkuuden parantamiseksi.
Kasvien tarpeen ylittävän lannoituksen rajoittaminen luo painetta lannan ravinteiden hyötykäytön tehostamiselle.
Maatalouden ympäristösääntelyä uudistetaan parhaillaan. 7 Nitraattiasetuksessa määritellyt rajat lannoitetypen käytölle täydentyvät lannoitelainsäädäntöön tuotavilla, kaikkia viljelijöitä koskevilla säännöksillä fosforilannoituksen enimmäismääristä. 8 Samalla vapaaehtoisen maatalouden ympäristökorvauksen ehdoiksi asetetut lannoitusrajat poistuvat.
Tässä raportissa selvitämme fosfori- ja typpilannoituksen sallittujen enimmäismäärien noudattamista ja toteutumisen valvontaa tukevan digitaalisen ravinnetietovarannon reunaehtoja sekä tarkastelemme, mitä tietovarannon toteuttaminen edellyttäisi käytännössä. Maatalouden ravinnetietovaranto
olisi digitaalinen tietovarasto, johon kerättäisiin kaikkien Suomen peltolohkojen ravinne-, viljely- ja

Rankinen, K., Keinänen, H. & Cano Bernal, J.E. 2016. Influence of climate and land use changes on nutrient fluxes from
Finnish rivers to the Baltic Sea. Agriculture, Ecosystems & Environment 216: 100–115.
https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.09.010
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Hyvönen, T., Heliölä, J., Koikkalainen, K., Kuussaari, M., Lemola, R., Miettinen, A., Rankinen, K., Regina, K. & Turtola, E. 2020.
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO). Loppuraportti. Luonnonvara- ja
biotalouden tutkimus 12/2020. Luonnonvarakeskus, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-919-4
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Ehdotukset pintavesien vesienhoidon toimenpiteiksi vuosille 2022–2027 (PowerBI-raportti); saatavilla osoitteesta
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vaikuta_vesiin/vesienhoito
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4 Luostarinen, S., Tampio, E., Berlin, T., Grönroos, J., Kauppila, J., Koikkalainen, K., Niskanen, O., Rasa, K., Salo, T., Turtola, E.,
Valve, H. & Ylivainio, K. 2019. Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön
julkaisuja 2019:5. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-941-8
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SWD (2019) 46 final
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY)

Tätä kirjoitettaessa luonnos lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta on lausuntokierroksella.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.7.2022.
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Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudessa syntyvien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
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satotiedot. Tietovaranto olisi vastaavan tyyppinen kuin metsätalouden metsävaratieto, josta on mahdollista poimia erilaista metsiin liittyvää tietoa metsikkökuvioittain.
Tällä hetkellä viljelijät tekevät peltolohkokohtaisia muistiinpanoja dokumentoidakseen viljelytoimia ja esimerkiksi viljavuuden kehitystä. Lohkokirjanpito on osin maatalouden tukijärjestelmien velvoittamaa. Maatalouden ympäristökorvaukseen sitoutuneilla viljelijöillä kirjaamisvelvoite on laajin.
Lohkomuistiinpanoja hyödynnetään täydentävien ehtojen ja ympäristökorvauksen valvonnoissa, mutta
vuosittain tarkastuksen kohteeksi valikoituu vain viisi prosenttia kaikista tiloista. Valvonnoissa tarkastetaan aina typen käyttöä, mutta fosforin käytön valvonta kohdistuu käytännössä vain vapaaehtoisen ympäristösitoumuksen tehneisiin tiloihin. Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden fosforinkäytön
valvonnan uskottavuutta ja viljavuustutkimusten luotettavuutta heikentää se, että viljelijät ottavat itse
viljavuustutkimuksen maanäytteet. Näytteiden otossa saattaa tapahtua tahattomia virheitä. Lisäksi joissakin tapauksissa viljelijöillä on taloudellinen kannustin toimia vilpillisesti maanäytteiden otossa, koska
ympäristökorvaukseen sitoutuneella tilalla viljavuustutkimuksen tulos vaikuttaa fosforilannoituksen kasvilajikohtaisiin enimmäismääriin ja tarvittavaan lannanlevitysalaan. Koska lohkokohtaisia tietoja ravinteiden käytöstä ja peltojen viljavuudesta ei kerätä järjestelmällisesti viranomaiskäyttöön eikä maanäytetietojen laadunvarmistukseen panosteta, jää etenkin fosforilannoiterajojen noudattaminen vaille
uskottavaa valvontaa.
Maatiloilla hyödyt lohkomuistiinpanoista voivat jäädä vähäisiksi suhteessa muistiinpanojen vaatimaan työmäärään. Keskitetyn tietovarannon puuttuminen rajoittaa vertailu- ja aikasarjatietojen tuottamista ja tilakohtaista hyödyntämistä. Se, että lohkokohtaisia kerran tallennettuja tietoja ei koota digitaaliseen tietovarantoon tarkoittaa myös sitä, että viranomaiset joutuvat pyytämään tietoja sekä
tilakohtaisen valvonnan yhteydessä, että erikseen esimerkiksi ympäristöluvitusta tai EU-seurantoja varten. Tutkijat puolestaan joutuvat tyytymään esimerkiksi kuntakohtaisiin keskiarvoihin yrittäessään ymmärtää fosforikuormituksen muodostumista ja sen vähentämistä – tai ostamaan tarkempaa aineistoa viljavuuslaboratorioilta rajoitetuin käyttöehdoin. Tällä tavoin tutkimuskäyttöön saatu aineisto on monin
tavoin puutteellista verrattuna järjestelmällisesti kertyvään lohkokirjanpitotietoon. Puutteellinen aineisto
haittaa luotettavien johtopäätösten tekemistä ja vaikeuttaa osaltaan tehokkaiden vesiensuojelutoimien
kehittämistä ja käyttöönottamista.
Ravinne-, viljely- ja satotiedon keräämiseen, käsittelyyn ja hallinnointiin liittyvien käytännön seikkojen lisäksi tietovarannon perustamiseen ja käyttöön liittyy oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Ympäristösääntelyn ohella ravinnetietovaranto kytkeytyy tietosuoja-, julkisuus- ja julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön.
Tämä raportti syventyy yhtenäisen, viranomaiskäyttöön tarkoitetun ravinne- ja peltotietovarannon
käytännöllisiin ja oikeudellisiin perusteisiin sekä toimivuuden ehtoihin. Tarkastelemme ravinnetietovarannon toteuttamista lähtien liikkeelle maatalouden kirjaamisvaatimusten nykykäytäntöjen kuvauksesta.
Valotamme myös lohkokirjanpidon taustaa ja tavoitteita sekä sitä, millaisen roolin lohkokohtaisten
muistiinpanojen toteuttaminen ja muistiinpanojen kautta saatava tieto saavat tilanhoidossa, ja millainen
rooli kattavalla lohkokirjanpidolla voisi olla vesiensuojelussa. Tämän jälkeen esitämme, mitä tietoja perustettavaan maatalouden ravinnetietovarantoon tulisi kerätä. Lisäksi arvioimme tietovarannon perustamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten suuruutta sekä ravinnetietovarannosta koituvia hyötyjä. Ravinnetietovarannon oikeudellisen toteutettavuuden arvoimiseksi analysoimme olemassa olevaa
lainsäädäntöä tehden päätelmiä lainsäädännön asettamista reunaehdoista sekä sääntelyn kehittämistarpeista.
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2 Lohkokirjanpito viljelyn ja maatalouden
ympäristöpolitiikan perustana
Viljelytoiminnasta tehtäviä peltolohkokohtaisia muistiinpanoja kutsutaan lohkokirjanpidoksi. Viljelijät
kirjaavat muistiin asioita viljelytoiminnan kehittämisen tueksi ja tilan talouden seuraamiseksi. Nykyisen
maatalouspolitiikan aikana, jolloin iso osa tilan tuloista tulee erilaisten tukien ja korvausten kautta, viljelytoimenpiteet ja viljelyhavainnot kirjataan eri tukimuotojen edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi
nitraattiasetuksen, täydentävien ehtojen, ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen vaatimukset poikkeavat hieman toisistaan. Apunaan viljelijöillä on maataloushallinnon valtakunnallinen peltolohkorekisteri. 9 Maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet tai hakeneet perus- ja kasvulohkot on digitoitu tähän järjestelmään. Jokaisella peruslohkolla on oma tunnistettava numerosarjansa ja kasvulohkolla tämän
lisäksi yksilöivä kirjaintunniste. Viljellessään yhdellä peruslohkolla useampaa kuin yhtä kasvia, viljelijä
voi jakaa peruslohkon pienempiin kasvulohkoihin Vipu-palvelussa 10 esimerkiksi maataloustukia hakiessaan. Aktiivisia peruslohkoja järjestelmässä on noin 920 000 kappaletta ja kasvulohkoja noin 1,3 miljoonaa.
EU:n kokonaan tai osittain rahoittamia viljelijätukia tai kansallisia viljelijätukia hakeneiden toimijoiden on noudatettava tukien ehtona täydentäviä ehtoja (vuodesta 2023 alkaen ehdollisuuden ehtoja),
jotka muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. 11 Myös nitraattiasetus on kaikkia viljelijöitä velvoittava. Nitraattiasetus sääntelee lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia, lannoitteiden levityksen käytäntöjä sekä typpilannoituksen
määrää.
Ympäristökorvaus ja luomukorvaus ovat puolestaan vapaaehtoisia tukiohjelmia, joiden viljelyehdot
ja kirjaamisvaatimukset ovat tarkimmat. Valtaosa suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut maatalouden
ympäristökorvausjärjestelmään. Ympäristösitoumusten sitoumusala oli vuonna 2020 noin 87 % käytössä olevasta peltoalasta. 12,13 Maatiloista 82 % oli sitoutunut järjestelmään. Ympäristösitoumuksen antaneet viljelijät teettävät viljelemistään peltolohkoista viljavuustutkimuksia viiden vuoden välein ja tekevät vuosittain lohkokohtaisia muistiinpanoja typpi- ja fosforilannoituksesta sekä viljelytoimenpiteistä.
Tiedot peltojen ravinnetilasta, lannoituksesta ja viljelytoimenpiteistä jäävät pääsääntöisesti viljelijän
omiin lohkomuistiinpanoihin ja hyödyttävät pelkästään viljelijää itseään, sillä lohkokohtaisia muistiinpanoja ei luovuteta viranomaisille muuten kuin tukivalvontojen yhteydessä. Vuosittain valvotaan viisi
prosenttia ympäristökorvaukseen sitoutuneista viljelijöistä. 14
Tällä hetkellä vapaaehtoiseen maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneen viljelijän on
merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lohkon perustiedot ja tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä viisivuotisen sitoumuskauden alusta lähtien. Lohkon perustietoihin on lohkotunnuksen lisäksi
merkittävä tieto lohkon sijainnista (mielellään koordinaattitieto), maalajista, kalkituksesta, pientareista,

9

IACS, Integrated Administration and Control System

10

Vipu-palvelu on viljelijän verkkoasiointipalvelu Ruokavirastoon

Ruokavirasto. 2021. Täydentävien ehtojen opas 2021. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/#taydentavatehdot
11

Maa- ja metsätalousministeriö. 2021. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020. Vuotuinen
täytäntöönpanokertomus 2020. https://www.maaseutu.fi/uploads/Manner-Suomen-maaseudun-kehittamisohjelman-20142020-vuoden-2020-raportti.pdf
12

Ruokavirasto 2021. Niiden aktiivisten peltolohkojen kokonaisala, joille on ilmoitettu kasvulohko joko vuonna 2019 tai 2020
ja maankäyttölaji on joko pelto tai luonnonniitty/laidun
13

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, Artikla 32. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0809&from=FI
14
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suojakaistoista, monimuotoisuuskaistoista, valtaojien kaivusta ja perkauksesta, sekä muista toteutetuista
ympäristönhoitotoimenpiteistä ja vastaavista tiedoista. Eri lähteistä kerättävät tiedot voidaan säilyttää ja
tallentaa omina asiakirjoinaan tai karttoina. Viljelykauden aikana merkinnät voidaan tehdä esimerkiksi
kalenteriin tai viljelysuunnitelman yhteyteen, josta tiedot voidaan koota yhteen paikkaan lohkokirjanpitoon, joka on valvonnan yhteydessä tarkastettavissa.
Ympäristökorvaukseen sitoutuneilla tiloilla lohkokortille merkitään seuraavat tiedot peltolohkosta: 15
• Lohkon tunnus ja pinta-ala
• Maalaji
• Lohkon muokkaustapa ja -ajankohta
• Kylvö- tai istutuspäivä
• Kasvilaji ja käytetty siemen- tai taimimäärä
• Lannoituspäivä tai lannoituspäivät
• Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät
• Lannoituksessa annetun fosforin ja typen määrä sekä tarvittaessa fosforin
tasauksen vaihe lohkolla
• Kasvinsuojeluaineen käyttömäärä ja -ajankohta sekä käyttökohde ja
käytetyn aineen täydellinen nimi. Lisäksi havainnot taudeista ja
tuholaisista, syy kasvinsuojeluaineen käyttöön sekä muut toteutetut
kasvinsuojelutoimenpiteet.
• Sadonkorjuun, laidunnuksen tai niiton päivämäärä sekä satotaso
tarpeellisine perusteluineen
• Valittujen lohkokohtaisten toimenpiteiden ja ympäristösopimusten
ehdoissa edellytetyt asiat.
Ympäristökorvauksen ehtona olevassa lanta-analyysissä tulee määrittää lannan sisältämä liukoinen
typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lannoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan käyttää
joko lanta-analyysia tai nitraattiasetuksen liitteessä annettuja lannan taulukkoarvoja. Lanta-analyysivelvoite koskee kaikkia tiloja, joilla syntyy ja/tai jotka käyttävät lantaa lannoitteena suoraan pellolla enemmän kuin 25 m3 vuodessa. Lanta-analyysi on tehtävä viiden vuoden välein. 16
Lanta-analyysissä määritettäviä suureita ovat (nitraattiasetus):
• Kokonaistyppi
• Liukoinen typpi
• Kokonaisfosfori
• Liukoinen fosfori
• Kalium
• Kosteus ja kuiva-aine.
Ympäristökorvauksen viljavuustutkimuksen vähimmäisvaatimuksena on viljavuustutkimuksen perustutkimus, joka sisältää viljelylohkon peruslohkotunnuksen, pinta-alan, analysointivuoden ja/tai näytteenottoajankohdan, maalajin, maan multavuuden, pH:n, johtoluvun sekä seuraavat ravinnemääritykset:
fosfori, kalium, kalsium ja magnesium. Viljavuustutkimus on tehtävä viiden vuoden välein. 17 Ympäristökorvauksessa viljavuustutkimusta ei vaadita suojavyöhykealoilta, viherlannoitusnurmea kasvavilta
lohkoilta, viher-, sänki- ja avokesantolohkoilta, luonnonhoitopeltonurmea kasvavilta lohkoilta eikä
Ruokavirasto. 2021. Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset - Opas 2021. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/maataloustuotannon-kirjaamisvaatimukset/maataloustuotannon-kirjaamisvaatimukset-2021/
15

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1240/2014), ns.
nitraattiasetus.

16

Ruokavirasto. 2021. Ympäristökorvauksen sitoumusehdot 2021. Julkaisupäivä 23.4.2021. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/
17
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monimuotoisuuspelloilta (riista-, maisema-, niitty- ja lintupelloilta) eli sellaisilta aloilta, joita ei saa lannoittaa.
Fosforin sallittuun käyttömäärään ympäristökorvaustiloilla vaikuttavat viljavuusluokka, viljeltävä
kasvilaji ja saavutettu satomäärä. Viljavuusluokka määräytyy maan helppoliukoisen fosforin pitoisuuden (P-luku), maalajin ja multavuuden mukaan. Ympäristökorvauksen fosforilannoitusrajat eivät tutkimuksen mukaan vaaranna sadontuottoa. 18,19 Rajojen määrittelyn kriteerejä ei ole avoimesti esitetty,
mutta harkinnassa on huomioitu sadontuoton ohella ympäristökuormitusriskit ja lannanlevitykselle tarvittava pinta-ala. Ympäristökorvaukseen sitoutumattomilla tiloilla annetun fosforin käyttörajoitus tulee
– valmisteilla olevan valtioneuvoston asetuksen voimaantuloon saakka – rajoittua lannoitevalmisteasetuksen enimmäiskäyttömäärään. Tämä enimmäiskäyttömäärä on 325 kg/ha maataloudessa ja 560
kg/ha puutarhataloudessa enintään viiden vuoden käyttöjaksona annettuna, eli huomattavasti suurempi
kuin ympäristökorvaukseen sitoutuneilla tiloilla. 20
Nitraattiasetuksen mukaan kaikkien viljelijöiden on pidettävä kirjaa typpilannoituksesta vuosittain
ja pyydettäessä toimitettava tiedot valvontaviranomaiselle. Fosforilannoituksen kirjanpitoa ei edellytetä,
vaikka lannan mukana peltoon tulee usein kasvien kasvuunsa käyttämän tarpeen ylittävä fosforimäärä,
jos typpeä levitetään lannassa kasvin koko tarve. Kirjanpidon tulee sisältää tiedot peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden
sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä, satotasoista sekä ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty pellolle.

Kuva: Petri Ekholm.

18

Ruokavirasto. 2021. Ympäristökorvauksen sitoumusehdot 2021. Taulukot 5–7.

19

Valkama, E., Uusitalo, R., Ylivainio, K., Virkajärvi, P. & Turtola, E. 2009. Phosphorus fertilization: A meta-analysis of 80 years
of research in Finland. Agriculture, Ecosystems & Environment 130: 75–85. https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.12.004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 5/16 lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta

20
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Lohkokirjanpidon merkitys vesiensuojelun kannalta
Agronomisista lähtökohdistaan huolimatta lohkokirjanpidon tiedot selittävät myös fosforin
huuhtoutumista pelloilta vesiin (kuva 1). Vesiin päätyy kahdenlaista fosforia. Suurin osa fosforista on eroosion liikkeelle saattamaa hiukkasmaista fosforia. Tästä vain osa on rehevöittävää,
eli se voi vapautua vesissä leville käyttökelpoiseen muotoon. Liuennutta fosforia huuhtoutuu
yleensä vähemmän kuin hiukkasmaista fosforia, mutta sen merkitystä lisää se, että liuennut
fosfori on leville täysin käyttökelpoista. Vaikka viljavuusanalyysin P-luku on alun perin tarkoitettu lannoitustarpeen indikaattoriksi, kertoo se myös kuormitusriskistä: mitä korkeampi P-luku
on, sitä korkeampi on liuenneen (reaktiivisen) fosforin pitoisuus peltojen valumavesissä. 21,22

Kuva 1. Lohkokirjanpito sisältää vesien fosforikuormituksen arvioinnin kannalta tärkeitä tietoja. Lohkon P-luku selittää liuenneen fosforin huuhtoumista (A) sekä hiukkasmaisesta fosforista vapautuvaa fosforia (B). Muokkaus ja maalaji taas selittävät eroosiota ja hiukkasmaisen
fosforin huuhtoutumista (C), mutta muokkaus myös liuenneen fosforin huuhtoutumista (D).
Samassa Vedessä -hankkeessa on myös havaittu, että P-luvun kasvaessa maahiukkasista
vapautuu enemmän leville käyttökelpoista fosforia. 23 Siten P-luku säätelee rehevöittävän fosforin huuhtoutumista kahdella tavalla: se kuvaa liuenneen fosforin pitoisuutta valumavesissä ja
maahiukkasiin sitoutuneen fosforin käyttökelpoisuutta leville. Pellon P-luku taas määräytyy pitkän ajan fosforitaseen perusteella. Mitä suurempi on maahan lannoitteessa, lannassa tai
muussa muodossa annetun fosforin ja sadossa poistuneen fosforin erotus, sitä korkeammaksi
P-luku nousee.
Eroosioon ja siten myös hiukkasmaisen fosforin kulkeutumiseen pelloilta vesiin vaikuttavat
muun muassa maalaji ja muokkaus. Muokkaus vaikuttaa myös liuenneen fosforin huuhtoutumiseen, sillä kyntöä keveämmät muokkausmenetelmät voivat kerryttää pintamaahan helposti
huuhtoutuvaa fosforia. Muita fosforin huuhtoutumiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten
peltojen kaltevuus ja lohkon sijainti vesistöön nähden, voidaan määrittää avoimien tietolähteiden

Yli-Halla, M., Hartikainen, H., Ekholm, P., Turtola, E., Puustinen, M. & Kallio, K. 1995. Assessment of soluble phosphorus
load in surface runoff by soil analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment 56(1): 53–62. https://doi.org/10.1016/01678809(95)00633-8

21

Uusitalo, R. & Aura, E. 2005. A rainfall simulation study on the relationships between soil test P versus dissolved and
potentially bioavailable particulate phosphorus forms in runoff. Agricultural and Food Science 14(4): 335–345.
https://doi.org/10.2137/145960605775897713
22

23

Lehtoranta, J., Ekholm, P. & Uusitalo, R. 2021. Julkaisematon aineisto.
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avulla. Lohkokirjanpitoon merkittävät tiedot ovat hyödyllisiä myös typpikuormituksen arvioinnissa, tosin yhteys kuormitukseen ei ole yhtä suora kuin fosforin osalta.
Lohkon P-luvun merkitystä fosforikuormituksen muodostumisessa ja kuormituksen vähentämistoimien kohdentamisessa havainnollistaa kuva 2. Eräässä tutkimuksessa otettiin 28 maanäytettä, joista määritettiin viljavuusanalyysi kaupallisessa laboratoriossa. Hyödyntäen P-luvun
ja valumaveden liuenneen fosforin pitoisuuden välistä empiiristä yhtälöä 24 arvioitiin eri viljavuusluokissa olevien lohkojen suhteellinen merkitys liuenneen fosforin huuhtoutumisessa. Kuvan 2 –
todelliseen aineistoon perustuvassa – tilanteessa yli 70 % liuenneen fosforin huuhtoumasta tuli
kolmasosalta peltoalaa, lohkoilta, joiden P-luku osoitti korkeaa tai arveluttavan korkeaa fosforitilaa. Kuten yllä on kuvattu, myös fosforin vapautuminen erodoituneesta maa-aineksesta on sitä
voimakkaampaa, mitä korkeampi fosforitila on.

Kuva 2. Erään valuma-alueen peltolohkojen P-lukutietoja ja niiden perusteella arvioitu kuormitusta
voimakkaasti aiheuttavan peltoalan osuus.

Kustannusvaikuttavassa vesiensuojelussa kuormitusta vähentävät toimenpiteet tulisi kohdistaa
korkean P-luvun lohkoille, sillä suuren kuormitusosuuden lisäksi ne myös reagoivat toimiin nopeammin kuin matalamman fosforitilan lohkot. Fosforilukutieto yhdistettynä maalaji- ja muokkaustietoihin antaisi tutkijalle huomattavasti tarkemman kuvan kuormituksen muodostumisesta, asiantuntijalle paremman tietopohjan suositella tehokkaita kuormituksen vähentämistoimia ja viranomaiselle
luotettavaa tietoa sääntelyn noudattamisesta. Toisin sanoen ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimusten mukaiset lohkokirjanpitotiedot kaikista Suomen peltolohkoista antaisivat ainutlaatuisen
mahdollisuuden ymmärtää ja vähentää maataloudesta peräisin olevaa vesien rehevöittävää fosforikuormitusta.

24

Uusitalo, R. & Aura, E. 2005.
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3 Viljelijöiden näkemykset kirjanpidon roolista
ja tietovarantojen kehittämisestä
3.1 Viljelijähaastattelut käytäntöjen ja näkemysten kirjon avaajina
Vuonna 2016 toteutetun LOHKO-hankkeen kyselystä kävi ilmi, että osalla viljelijöistä on varauksellinen tai kielteinen kanta lohkokohtaisten viljely- ja ravinnetietojen luovuttamiseen viranomaisille tai tutkimuskäyttöön. 25 Selvityksen mukaan (s. 15)
”Viljelijät suhtautuivat myönteisemmin lohkokohtaisten viljavuustietojen antamiseen tutkimuskäyttöön kuin hallinnon käyttöön. Vastaajista 10 % ei ollut valmis luovuttamaan tietoja tutkimuskäyttöön, kun taas hallinnolle luovuttamiseen suhtautui kriittisesti lähes kolmasosa vastaajista.”
LOHKO-hankkeen selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa vastanneista viljelijöistä (n = 64) olisi ollut
valmis luovuttamaan lohkokohtaiset ravinnetiedot hallinnon käyttöön. Suopeimmin tuottajat suhtautuivat tietojen luovutukseen keskitetyn järjestelmän kautta. Neljäsosa vastaajista asetti tietojen luovuttamisen ehdoksi rahallisen korvauksen luovutuksesta. Tietojen luovutukseen kielteisesti suhtautuneet viljelijät perustelivat kantaansa oletuksella siitä, että hallinto todennäköisesti käyttäisi saamiaan tietoja
maatiloja vastaan etsimällä virheitä ja syitä uusien rajoitusten asettamiselle. Myönteisen kannan tietojen
luovutukseen ilmaisseet puolestaan korostivat muodostuvan tietovarannon hyötyjä tutkimukselle ja
edelleen vesiensuojelutoimien kehittämiselle ja kohdentamiselle. Lisäksi mahdolliset hyödyt maatiloille
itselleen mainittiin myönteisenä seikkana. 26
LOHKO-hankkeen tulokset herättävät jatkokysymyksiä siitä, millaisten kriteerien ja päättelyketjujen kautta viljelijät pohtivat peltolohkokohtaisen tiedon luovuttamista ja hyödynnettävyyttä. Kyselytutkimus kertoo muun muassa hallintoa kohtaan tunnetusta epäluottamuksesta, mutta ei paljasta, millaisia
perusteluja näkemysten taustalta löytyy ja miten viljelijät kuvaavat seikkoja, jotka saattaisivat muuttaa
heidän käsitystään lohkokohtaisten tietojen luovutuksesta. Haastattelujen avulla on myös mahdollista
selvittää, kuinka lohkokirjanpito nivoutuu tilojen arkeen ja millainen on kirjanpidon ja sen tuottaman
tiedon rooli tilanhoidossa.
Samassa Vedessä -hankkeessa selvitimme vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin viljelijähaastattelujen avulla. Toteutimme marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana 29 puolistrukturoitua haastattelua, joihin osallistui kaikkiaan 31 viljelijää, joista 28 oli miehiä ja kolme naisia. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastatteluteemat – ja osin myös kysymykset – on määritelty etukäteen, mutta
tavoitteena on myös kannustaa haastateltavia nostamaan esiin heidän kannaltaan oleellisia seikkoja ja
näkökulmia. Kerätyn kaltainen laadullinen aineisto ei mahdollista yleistettävien väittämien tekemistä
viljelijöiden kannoista lohkokirjanpitotietojen luovutukseen ja tietovarannon perustamiseen. Tämä ei
ollutkaan tutkimuksen tavoite. Sen sijaan pyrimme tuottamaan ymmärrystä viljelijöiden käytäntöjen ja
näkemysten kirjosta.
Haastattelut toteutettiin Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Säkylän Pyhäjärven valuma-alueella. Tilojen viljelyala vaihteli 30 hehtaarista (viljatila) 350 hehtaariin (maitotila). Noin puolet (14/29)
tiloista kasvatti eläimiä. Kotieläintiloilla oli noin 100–200 lehmää, 4 000 sikaa tai 10 000 kanaa tai broileria. Kuusi maatilaa oli luomuviljelyssä ja kaksi ei ollut sitoutunut ympäristökorvausjärjestelmään. Säkylän Pyhäjärven valuma-alueen tiloista kuusi oli Apetit Oy:n sopimusviljelytiloja, jotka ovat
Kulmala, A. 2016. Lohkokohtaisen tiedon käyttö. Selvitys peltolohkokohtaisen tiedon käytön edellytyksistä tutkimuksessa ja
hallinnossa. LOHKO-hanke.
https://www.mtk.fi/documents/20143/199989/Lohkokohtaisen_tiedon_kaytto_2016.pdf/930f893c-dd2a-44bb-8bf3c4ac9be581d1?t=1544015424762
25

26

Kulmala, A. 2016.
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sitoutuneet kirjaamaan ja raportoimaan yksityiskohtaisesti tilan viljelytoimista. Oletuksemme oli, että
sopimusviljelytilat saattaisivat suhtautua lohkokirjanpitoon ja kirjanpitotiedon luovutukseen myönteisemmin kuin muut tilat. Tällaista kytköstä emme kuitenkaan laadullisessa aineistossa tunnistaneet.
Haastattelut kestivät noin 1,5–2 tuntia. Haastatteluissa käsiteltävät teemat oli määritelty etukäteen.
Tavoitteena oli kuitenkin tarjota mahdollisuus keskusteluille, joiden kuluessa haastateltavat saattoivat
itse nostaa asioita esiin ja pohtia teemoja toivomassaan järjestyksessä. Haastattelijoina olivat Päivi
Laine (Pyhäjärvi-instituutti), Arja Mustonen (Luke) ja Kaisa Riiko (yksityisenä yrittäjänä alihankintasopimuksen kautta).
Kaikki haastattelut tehtiin anonyymeinä. Ne äänitettiin ja myöhemmin kirjoitettiin auki. Sisällönanalyysissä hyödynnettiin NVivo-ohjelmaa, jonka avulla aineisto voitiin eritellä temaattisesti. Analyysi oli kaksivaiheinen. Ensimmäisellä kierroksella aineisto luokiteltiin teemoittain niin, että samankaltaiset kuvaukset lohkokirjanpidon roolista ja lohkotiedon käytöstä kategorisoitiin yhteen. Kannanotot ja
perustelut lohkokirjanpitotietotietojen luovutukseen koodattiin myös niin, että samankaltaiset argumentit saatiin ryhmiteltyä yhteen. Toisessa vaiheessa koodausten ristikkäinen analyysi auttoi tunnistamaan
neljä eri tapaa arvioida ja toteuttaa lohkokirjanpitovelvoitetta. Lisäksi analysoimme sitä, miten eri tulokulmien sisällä otettiin kantaa kirjanpitotietojen luovutukseen.

3.2 Neljä näkökulmaa lohkokirjanpitoon ja lannoitusrajojen merkitykseen
3.2.1 Lohkokirjanpidon rooli ja tietojen luovutus
Lohkokirjanpito on paljon muutakin kuin vain teknistä lomakkeiden täyttämistä. Lohkokirjanpidon
kautta viljelijä velvoitetaan rekisteröimään – kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti – kuinka peltojen ravinnetalous kehittyy. Kyse on samalla viljelyn tietopohjan tuottamisesta. Lohkokirjanpidon tulee kääntää
tuotannolle asetetut yleiset vaatimukset tila- ja lohkokohtaisen suunnittelun perustaksi. Lohkokirjanpitotietojen avulla selviää, mitä fosforirajat tarkoittavat lannan levityksen ja muun lannoituksen lohkokohtaisina enimmäismäärinä. Esimerkiksi ympäristökorvaukseen sitoutuneella tilalla, jolla on hyvän fosforiluokan peltoja, naudan lietelantaa (kokonaisfosforia 0,5 kg/m3) saa käyttää tällaisten peltojen
lannoitukseen viljaa ja rehunurmea viljeltäessä 10 kuutiometriä hehtaaria kohti vuodessa. Vastaavasti
tilanteessa, jossa peltojen fosforiluokka onkin vain tyydyttävä, naudan lietelantaa saa käyttää viljanviljelyssä 20 m3/ha/vuosi ja nurmiviljelyssä 28 m3/ha/vuosi. Hyvän fosforiluokan peltoja viljelevä viljelijä
tarvitsee siis yli kaksinkertaisen lannanlevitysalan. 27
Arki lohkokirjanpidon kanssa tuo maatiloille siten lukuisia mahdollisia ulottuvuuksia, joita siihen ei
ilman kirjanpitovelvoitetta välttämättä kuuluisi. Jotta voimme ymmärtää lohkokirjanpidon merkitystä ja
kirjanpitotietojen luovuttamisen avaamia näkökulmia, on tarpeen luoda katsaus niihin erilaisiin tapoihin,
joilla viljelijät kuvaavat yhteiseloaan lohkokirjanpidon kanssa. Oletuksena on, että kuvauksissa voi
nousta esiin yllättäviäkin eroja siinä, millaisen roolin lohkokirjanpito saa osana tilanhoitoa. Samalla on
mahdollista avata niitä tapoja, joilla viljelijät lähestyvät kysymystä lohkokirjapitotietojen luovutuksesta.
Haastatteluaineiston tarjoamien kuvausten perusteella pystyimme erittelemään neljä (A–D) erilaista
tapaa, joilla velvoite lohkokirjanpidosta nivoutuu osaksi tilanhoitoa. Kaikki haastatteluissa esitetyt kuvaukset ja näkökulmat oli mahdollista luokitella joihinkin alla kuvatuista neljästä kategoriasta. Helppoa
luokittelu ei kuitenkaan ollut, sillä osa viljelijöistä kuvasi yhteiseloa kirjanpitovelvoitteen kanssa keskittyen yksityiskohtiin, joista toiset haastateltavat eivät todenneet juuri mitään. Joskus haastattelut kannustivat myös monisyiseen pohdintaan niin, että yhtä lopullista kantaa ei haastattelun kuluessa lyöty lukkoon. Ryhmittely kertoo kuitenkin merkittävimmistä eroista ja yhtäläisyyksistä haastattelujen välillä.

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 235/2015. Liite 6. Fosforilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) viljavuusluokan perusteella.
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3.2.2 Näkökulma A: Lohkokirjanpito tilanhoitoa häiritsevänä tekijänä
Ensimmäinen aineistosta nouseva näkökulma korostaa lohkokirjanpitoa tilanhoidon kannalta tarpeettomana ja sille ulkopuolisena seikkana. Lohkokirjanpito on velvoite, joka häiritsee varsinaista työtä. Viljelijän tehtävä on tuottaa ruokaa, eikä tätä tehtävää tulisi vaikeuttaa entisestään vaatimuksilla turhantarkasta kirjanpidosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että viljelytoimenpiteistä ei pidettäisi kirjaa tai että
lohkokirjanpitotietoja ei lainkaan hyödynnettäisi. Esimerkiksi ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolelle jäänyt kananmunantuottaja korosti, että ilman järjestelmällistä muistiinmerkintää ei tilanhoito olisi
mahdollista. Määrämuotoinen lohkokirjanpito kuitenkin turhautti tuottajaa ja toimi hänen mukaansa motiivina ympäristökorvausjärjestelmästä irtautumiselle.
Näkökulman mukaan lohkokirjanpito siis häiritsee tilanhoitoa ylimääräisenä ja aikaa vievänä tehtävänä. Lisäksi häiriötä aiheuttaa kirjanpitotiedon perusteella määrittyvät lannoitusrajat, jotka koetaan perusteettoman tiukoiksi ja/tai tuotanto-olosuhteet ohittaviksi. Ravinnekuormituksen kannalta esimerkiksi
sadannalla ajatellaan olevan suurempi merkitys kuin lannoitusmäärillä. Haastateltu viljelijä saattoi myös
todeta, että pelkkä maksimaaliseen tuottoon pyrkiminen riittää takaamaan tuotannon kestävyyden. Tällöin lannoituksen määrän optimointi on toissijaista:
”Mä oon aina ollut itte sitä mieltä, että kun sä viljelet mahdollisimman hyvin sitä peltoa niin sinä
et niitä ylimääräisiä ravinteita et lähe kyl kun se köyhtyy sit sitä mukaa.” (Viljan- ja sianlihantuottaja)
Erityisen ongelmallista on joidenkin haastateltavien mukaan ympäristökorvausjärjestelmän lannoitusrajojen irtaantuminen kotieläintilojen todellisuudesta. Tätä todellisuutta luonnehtii kysymys siitä, ”mihin
se lanta ylipäänsä laitetaan” (luomumaidon tuottaja). Jotta tila olisi kannattava, eläinmäärän – ja tätä
kautta lannantuotannon – vähentäminen ei ole realistinen vaihtoehto. Pikemminkin eläinmäärää tulisi
kyetä kasvattamaan. Yhtälön hankaluus voi äärimmillään johtaa siihen, että lohkokirjanpitoon päätyvä
tieto on manipuloitua. Joustovaraa tilanhoitoon voidaan joutua hakemaan niin, että maanäytteitä otetaan
tarkoitushakuisesti paikoista, jossa fosforia tiedetään olevan vähän. Kukaan haastatelluista ei kertonut
itse näin toimivansa, mutta jotkut heistä nostivat esiin manipuloinnin mahdollisuuden.
Lannoitusrajoja arvosteltiin tilanhoitoa haittaaviksi myös väitteellä siitä, että sallitut lannoitusmäärät eivät mahdollista maksimaalista sadontuottoa kasvinviljelyssä. Haastateltavat saattoivat vedota kollegojen kokemuksiin yhtäältä sallitun ja toisaalta sen ylittävän lannoitusmäärän vaikutuksista satomääriin.
Koska tätä ensimmäistä näkökulmaa painottavat viljelijät määrittelivät lohkokirjanpidon ja sen välittämät lannoitusrajat varsinaista tilanhoitoa rasittavaksi tekijäksi, ei ole yllättävää, että he suhtautuivat
usein kielteisesti lohkokirjanpitotietojen luovutukseen. Näiden viljelijöiden näkökulmasta lohkokirjankirjanpito on valtiovallan – ja erityisesti ympäristöhallinnon – ”kyttäämisen” ja perusteettoman kontrolloinnin väline. Tietojen luovuttaminen lisäisi ulkopuolista kontrollia ja pahimmillaan tekisi mahdolliseksi hallinnoijien mielivallan. Yleisen edun ajamisen sijaan viranomaisten väitettiin toimivan
tarkoitushakuisesti viljelijöitä vastaan. Se, että viranomaiset tietäisivät aiempaa paremmin, mitä tiloilla
tapahtuu, tarjoaisi hallinnoijille lisää mahdollisuuksia kontrolliin ja sen välineiden kehittämiseen. Samaan aikaan jotkut viljelijöistä kuitenkin huomauttivat, että lohkokohtaisen tiedon avulla viranomaiset
eivät välttämättä opi mitään. Lohkokohtainen tieto on summittaista, sillä lohkojen sisällä on vaihtelua ja
satojen arviointi on vaikeaa. Lisäksi eräät haastatelluista huomauttivat, että mahdollisuus maanäytteiden
manipuloivaan ottamiseen tekee tietojen luovuttamisesta ja tietovarannon kehittämisestä järjetöntä.
Kaikki lohkokirjanpidon häiritsevää roolia korostavat haastateltavat eivät kuitenkaan torjuneet ajatusta ravinnetietovarannon kehittämisestä. Sen sijaan he pohtivat haastatteluissa mahdollisuuksia fosforilannoitusrajoja koskevan tietoperustan parantamiseen. Tällöin esille nostettiin ehdotus siitä, että tutkimusta kasvien lannoitustarpeista tehtäisiin yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja jopa maatiloilla.
Lohkokirjanpitotietojen luovutukseenkin suhtauduttiin joissain tapauksissa suopeasti. Yhtenä mahdollisuutena viljelijöiden ja hallinnon vastakkainasettelun vähentämiseen esitettiin ajatus ”tarpeeksi hyvästä”
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lannoitusrajojen noudattamisesta esimerkiksi niin, että sanktio lannoitusrajojen ylittämisestä annettaisiin
vasta, jos ylilannoitus koskee yli 15 prosenttia peltoalasta.

3.2.3 Näkökulma B: Lohkokirjanpidon ja lannoituksen eriytyminen
Haastatteluaineistosta on omana näkökulmanaan eroteltavissa kuvaus, jossa lohkokirjanpito saa merkityksen lähinnä muodollisuutena, joka tulee suorittaa, vaikka kirjanpitotiedot ja lannoitusrajat eivät välttämättä vaikuta lannoituskäytäntöihin. Ongelmana ei tällöin ole niinkään epäluottamus hallintoon tai
turhautuminen ympäristöohjaukseen, vaan ennen kaikkea se, että oikeaoppinen lannoitus ei yksinkertaisesti ole mahdollista:
”Eli totta kai määki levitän, no lannotan… mut lanta eli fosforimäärä niin, ei se aina onnistu
et ne menee oikeaan päin oikeal kohdal jos mä joudun tiukasti näit sääntöjä orjallisest noudattamaan ni se tulee vaikiaks ja kalliiks tää mun lietteenlevitys, mutta mä sanosin rehellisesti
ni kyl mä parhaaseen yritän, jos mä ajattelen, sianlihatuottajii keskimäärin ni varmaan puolet
ajattelee näin puolet ei ajattele mut puolet ajattelee sen näin.” (Sianlihantuottaja)
Tässä tapauksessa viljelijän tietämys peltojen fosforitasoista ei välttämättä takaa sitä, että tietoja
käytettäisiin lannoituksen räätälöintiin. Käytäntöä ei perustella lannoitusrajojen vääristyneisyydellä. Liiallinen ja hankalasti kuljetettava lanta ei vain yksinkertaisesti anna mahdollisuutta lannoitusrajojen noudattamiseen tilanteessa, jossa peltojen maaperässä on jo runsaasti fosforia. Kuten voi olettaa, lohkokirjanpitotietojen luovuttaminen ei tässä tilanteessa houkuttele. Kirjanpitotieto on tuotettu rehellisesti,
mutta se pidetään mieluiten tilan omassa hallussa.

3.2.4 Näkökulma C: Lohkokirjanpito tilanhoidon työkaluna
Merkittävässä osassa haastatteluja lohkokirjanpito kuvattiin tehtävänä ja työkaluna, joka kulkee arjessa
mukana ja josta on tullut suhteellisen vakiintunut osa tilanhoitoa. Toisin kuin edellä kuvatussa näkökulmassa A, tässä katsannossa kysymykset lohkokirjanpidosta eivät herättäneet vahvoja reaktioita, vaikka
monet ryhmään lukeutuvat viljelijät nostivatkin esiin kysymyksen lannoitusrajojen tietoperustan oikeellisuudesta sekä julkisen vallan aina vaan tiukentuvista sääntelytoiveista. Suhtautumisessa viranomaisiin
oli hajontaa niin, että siinä missä jotkut haastateltavista katsoivat viranomaisten laittavan maatalouden
mielellään ”tikun nokkaan”, ottivat toiset luottavaisemman kannan: ”[en] minä koe viranomasia… en
koe vihollisiksi, ne tekköö työtä ja minä teen täällä ommoo työtäni” (maidontuottaja). Viranomaisia jopa
tarvitaan, jotta ruoantuotanto järjestelmänä toimii ja maataloustuotanto on mahdollista.
Usein haastateltavia pohditutti lohkokirjanpitoon syötettävien tietojen oikeellisuus ja tarkkuus.
Etenkin satomääriä joudutaan arvioimaan laskennallisesti, jos erityisiä vastaanottovaakoja ei ole. Arvioihin nojaamista ei kuitenkaan yleensä nähty merkittäväksi ongelmaksi. Lohkokirjanpidon hyödyntämistä viljelysuunnittelussa haittaa pikemminkin esimerkiksi se, että kirjanpito-ohjelmat eivät huomioi
sääolosuhteitten merkitystä:
”Kyllähän nykysetkin… ja nykyisillä kirjauksilla tietynlaiseen tarkkuuteen päästään. Mutta
sitte justiinsa ne että siellä ei oteta, tai ei tule ne, sääasiat, ei tule, hirmu paljon esille tai
niitten vaikutus.” (Viljantuottaja)
Lohkokirjanpito on osa tilanhoitoa usein etenkin niin, että lannoiteyhteenvetojen avulla seurataan
ympäristökorvauksen lannoitusrajoissa pysymistä. Tiedot kertovat, miltä tilanhoito näyttää, jos sitä katsotaan sääntelyä valvovan viranomaisen silmin. Vaikka syntyvä kuva on pelkistys, se ei ole viljelijän
näkökulmasta hyödytön. Lohkokirjanpito auttaa ottamaan huomioon fosforin lannoitusrajat ja välttämään fosforikuormituksen aiheuttamista. Tuotettua tietoa hyödynnetään kuitenkin ennen kaikkea ympäristökorvauksen varmistamiseksi.
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”Mut vois ol niinkin et jos ei tuota pakollista ympäristökorvausta olis tai ei siihen olis sitoutunut, niin vois olla että se viljelyn kehittämisen lähtökohta saattais ol hiukan erilainen” (Viljaja erikoiskasvientuottaja)
Lohkokirjanpidon roolia näkökulmasta C kuvanneet viljelijät suhtautuivat lohkokirjanpitotietojen
luovutukseen pääasiassa myönteisesti. Heistä moni kuitenkin painotti, että luovutuksen ja tietovarannon
toiminnan pelisääntöjen tulee olla tarkkaan määriteltyjä. Ravinnetietovaranto voisi yksinkertaistaa seurantaa ja valvontaa sekä lisätä kuluttajien luottamusta tuotannon kestävyyteen. Useimmiten tietojen luovutus katsottiin mahdolliseksi siksi, että syytä luovuttamatta jättämiselle ei ole:
”Kyl mää oon, periaattees sen näkyvyyden kannal. Kyl mitä mää itte pellol teen, niin kyl niitten pitäis se päivänvalo kestää. En mä, laittais sitä hanttiin et kyl mää voisin luovuttaa. En oo
sitä vastaan.” (Naudanlihan tuottaja)

3.2.5 Näkökulma D: Ravinteiden käytön tehokkuus tilanhoidon tavoitteena
K: Miten sun omalla tilalla, mitkä sä oot nähny työläimmiksi asioiksi liittyen kuormituksen vähentämiseen tai jonkun tätä koskevien rajoitusten noudattamiseen?
V: Ei mul tuu mitään mieleen mikä ois jotenkin, kun täs on muuten semmonen iso ajatusero sillain että varmaan yleisesti ajatellaan että jos joku ympäristöä hyödyttävä toimi ois jotenkin
vaikka maatalousyrittäjältä pois, tai se jotenkin ois kallista. (Naudanlihan tuottaja).
Yllä oleva lainaus kiteyttää näkökulma D:n ytimen. Katsantoa edustavat viljelijät korostivat ympäristötoimia ja ravinnekuormituksen välttämistä hyvään tilanhoitoon kuuluvina asioina, jotka eivät ole ristiriidassa tilan tuotantotavoitteiden kanssa. Viljelyolosuhteitten tunteminen olisi vaikeaa ilman lohkokohtaista kirjanpitoa. Nämä haastatellut painottivat, että lohkokirjanpitoa ei tehdä vain ulkopuolelta tulevien
vaatimusten vuoksi. Viljelykäytännöissä näitä tietoja ja suunnitteluohjelmistojen laskelmia käytetään
suhteessa viljelijän havaintoihin. Lannoitusta ei myöskään välttämättä tehdä varmuuden vuoksi tai lannasta eroon pääsemiseksi:
”Aika laillahan ne menee sitten… se ohjelma laskee ne, lannotukset mutta tietysti että jos,
edellisenä vuonna on kasvanu, tosi hyvin ja.. vähemmällä lannotuksella ni sitä voi sitte vähentää seuraavallekki vuodelle sitä. Just tää että on jos menny lakoon tai muuta vilja ni sitte ei
tietenkään seuraavana vuonna… laiteta sitä lantaa ihan niin paljon siihen että, tämmösiä,
seikkoja. (Maidontuottaja)
Ympäristönäkökohtien ja tilanhoidon nivoutuneisuutta korostaneet tai toimintaansa sen puitteissa
kuvanneet viljelijät olivat keskenään erimielisiä siitä, olisiko ravinnetietovarannon kehittäminen hyvä
ajatus ja olisivatko he itse valmiita tietoja sinne luovuttamaan. Yhtäältä osa ryhmään lukeutuvista viljelijöistä kannattavat avoimuuden lisäämistä ja viljelykäytäntöjen kestävyyden osoittamista. Toisaalta osa
piti ajatusta ravinnetietovarannosta huonona. Nämä viljelijät eivät olleet valmiita tietojen luovutukseen
koska heidän mukaansa nykykäytäntöihin nojaava tietovaranto olisi laadultaan kelvoton. Viljavuusnäytteet saatetaan ottaa tiloilla tarkoitushakuisesti. Jos tähän ei puututa, ei ravinnetietovarantoa kannata perustaa:
”Et mä en luota näihin tilojen näytteidenottoon. Se on semmonen suuri vilungin paikka ja mitä
valitettavasti käytetään. Ei enemmistö, mutta jotkut tilat käyttää sitä, ja se voi vääristää ihan
hirveesti, jos ne näytteet on otettu pientareelta taikka mettän puolelta taikka naapurin pellolta.
Se edellyttäs sitä, et hallinto ottas itte ne näytteet.” (Viljantuottaja)
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3.2.6 Lohkokirjanpito: tuotannon työkalu vai kontrollin väline?
Viljelijähaastattelujen perusteella on selvää, että lohkokirjanpito saa hyvin erilaisia merkityksiä ja rooleja maatilalta toiseen. Siinä, missä kirjanpito on toisille tuotannon vastuullisuuden osoittamisen ja hyvän tilanhoidon työkalu, se on toisille perusteettoman kontrollin väline. Näkökulmaerot eivät selity tuotantosuunnalla tai tilakoolla.
Joiltain osin haastatteluihin perustuva analyysi vahvistaa LOHKO-hankkeessa saatuja tuloksia. 28
Osa viljelijöistä suhtautuu epäilevästi lohkokirjanpitotietojen luovutukseen hallinnolle. Haastattelut kuitenkin täydentävät kuvaa vastahakoisuuden taustalla vaikuttavista syistä. Selvää on, että osalle haastatelluista viljelijöistä kysymys on periaatteellinen. Tietojen luovutuksen katsotaan vähentävän tuottajien itsenäisyyttä. Vaikka lannoitusrajat koskevat kaikkia ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneita tiloja –
ja jatkossa, valmisteilla olevan fosforiasetuksen myötä, kaikkia tiloja – lohkokirjanpitotiedot ymmärretään tilan ja sen itsehallintaan kuuluvaksi tiedoksi. Periaatteellista vastustusta herättävät myös lannoitusrajoitukset, joiden noudattamisen seurantaa ei haluta.
Yhtenä LOHKO-hankkeen päätelmänä oli, että viljelijät pelkäävät hallintoa. 29 Huolena on hallinnon epäluotettavuus ja arvaamattomuus. Haastattelujen perusteella huolta sääntelyn tiukkenemisesta ja
tiedon päätymisestä vääriin käsiin esiintyy edelleen. Laadullisen aineiston perusteella ei huolen yleisyyttä voida päätellä. Kuva peloista ja epäluuloista kuitenkin täydentyi. Analyysi osoittaa, että hallintoon myös luotetaan varsin paljon. Jotkut haastateltavat korostivat hallintoa osapuolena, joka tekee tuotannon mahdolliseksi rakentamalla pelisääntöjä ja valvomalla niiden noudattamista. Joissain tapauksissa
toiset – pelisääntöjä mahdollisesti rikkovat – viljelijät saivat osakseen epäluottamusta hallintoa enemmän.
Epäluottamus kertoo pelisääntöjen laatimisen ja niiden uudistamisen tarpeesta. Lohkokohtaisten
tietojen luovutukselle ja käytölle tarvitaan selvät raamit. Lohkokirjanpito on maatiloilla myös arjen työkalu, jonka kehittämiseen suhtauduttiin joissain haastatteluissa innostuneesti. Digitaalisen tietovarannon
katsottiin tarjoavan mahdollisuuksia sovelluksille, joiden avulla viljelysuunnittelua voitaisiin kehittää
nykyisestä. Suunnittelutieto ei kuitenkaan korvaa havaintojen ja kokemusten kautta kertyvää ymmärrystä, vaan tukee sitä.
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4 Kohti ravinnetietovarantoa: kerättävä tieto,
tarvittavat muutokset sekä kustannukset ja hyödyt
4.1 Ravinnetietovarantoon kerättävä tieto
Jotta ravinnetietovaranto palvelisi lannoitusrajoitusten valvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla, tulisi
kerättävän lohkokirjanpitoaineiston sisältää seuraavat peltojen ravinnetalouteen vaikuttavat tiedot:
1. Lohkon viljavuustiedot (viljavuustutkimuksen tulokset ja lanta-analyysin tulokset)
2. Viljelytiedot (muokkaus, lannoitus, kylvö, kasvinsuojelu, sadonkorjuu) ajankohtineen
3. Korjattu sato lohkokohtaisesti 30
Tärkeitä viljavuustietoja ovat maalaji, multavuus, johtoluku, kationinvaihtokapasiteetti, pH, ja ravinteista fosfori, rikki, kalsium, magnesium ja kalium eli jo tällä hetkellä viljavuustutkimuksen perustutkimuksessa määritettävät suureet sekä uutena suureena hiili. 31 Peltomaan hiilen määritystä ja hiilivaraston
muutoksen seuraamista tarvitaan tuotannon ilmastovaikutusten arvioinnin tueksi. Viljavuustutkimuksen
perustutkimuksen suureet kertovat pellon viljelyominaisuuksista ja kuormitusherkkyydestä (ks. tietolaatikko 1). Siksi ne tulisivat olemaan keskeinen osa ravinnetietovarannon lohkokohtaisia perustietoja, joita
päivitettäisiin esimerkiksi viiden vuoden välein.
Viljelytiedot (muokkaus, lannoitus, kylvö, kasvinsuojelu, sadonkorjuu) ajankohtineen vaikuttavat
siihen, millainen huuhtoumapotentiaali peltolohkolla on. Esimerkiksi syyskynnetyltä, runsaasti lannoitetulta pellolta, kokonaisravinteiden huuhtoutumisriski on suurempi kuin suorakylvetyltä muokkaamattomalta pellolta. Toisaalta liuenneen fosforin huuhtoutuminen voi jälkimmäiseltä olla suurempi. Tietoa
peltolohkolta korjatun sadon suuruudesta puolestaan tarvitaan, jotta peltolohkolle pystytään laskemaan
typpi- ja fosforitaseet pellolle lannoitteissa annettujen ravinteiden ja pellolta sadon mukana poistuneiden
ravinteiden erotuksina. Mitä matalampi typpi- tai fosforitase on, sitä paremmin viljely on onnistunut
suhteessa annettuun lannoitukseen ja sitä pienempi on ympäristökuormituksen riski.
Ravinnetietovarantoon kerättävän tiedon kulku varannoista toiseen on esitetty kuvassa 3. Nykyisin
viljelijä ottaa viljavuustutkimuksen maanäytteet, tekee lohkokohtaiset viljelymuistiinpanot ja säilyttää
ne tilalla (kuvassa 3 oranssit laatikot ja nuolet). Ympäristökorvaukseen sitoutuneilla tiloilla lohkokirjanpito sisältää jo sen tiedon, mitä ravinnetietovarantoon on ajateltu sisällytettävän. Näillä tiloilla ravinnetietovarannon perustaminen ei maanäytteiden ottoa lukuun ottamatta toisi muutoksia nykyisiin käytäntöihin. 32 Tiloilla ja eri tietojärjestelmissä olevan tiedon siirto ravinnetietovarantoon (kuvassa 3 vihreät
nuolet) on lähinnä tietotekninen ongelma, jonka ratkaisuun ja tietorakenteiden rakentamiseen tarvitaan
tietoteknistä osaamista. Käyttöliittymien tulee olla yksiselitteisiä ja helppoja käyttää. Tiedon siirron ravinnetietovarantoon tulee tapahtua – niin paljon kuin mahdollista – olemassa olevista tietolähteistä, jotta
viljelijöiden hallinnollinen taakka ei lisäänny. Lakisääteisesti peruslähtökohtana ravinnetietovarannon
kehittämisessä on se, että siihen kerätään ainoastaan niitä tietoja, joita viranomainen tarvitsee valvontaja sääntelytehtävässään.

Lohkokohtainen sadon arviointi keskustelutti työpajoissa. Sadon arviointiteknologia kehittyy konekannan uusiutumisen
myötä, kun lähes kaikissa uusissa korjuukoneissa on mittausteknologia vakiovarusteena.
30

Peltomaan hiilestä osa hajoaa ja tuottaa ilmastopäästöjä. Toisaalta viime vuosina on pyritty kehittämään viljelymenetelmiä,
joissa pelto voisi toimia jopa hiilen sitojana. Tällä hetkellä viljavuustutkimuksessa hiilen määrää pellossa arvioidaan
aistinvaraisella analyysilla: multavuus. Multavuuden tilalle viljavuuslaboratoriot tarjoavat hehkutusjäännösanalyysia hiilen
määrän tarkempaan mittaukseen.
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Kuva 3. Peltolohkolta kerätyn tiedon kulku eri tilanteissa. Oranssit nuolet kuvaavat nykytilannetta, jolloin
tieto ei päädy ravinnetietovarantoon. Vihreät nuolet kuvaat tilannetta, kun ravinnetietovaranto on otettu
käyttöön.

Aktiivista tuotantoa harjoittavista tiloista arviolta yli puolet (ja tätä suurempi osa peltoalasta) tekee
lohkokirjanpidon kaupallisilla viljelysuunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmistoilla. 33 Näistä tiedonsiirto ravinnetietovarantoon olisi toteutettavissa varsin sujuvasti. Ohjelmistoissa on jo rajapinnat tiedonsiirtoon
viljavuusnäytteitä analysoiviin laboratorioihin sekä tukihakemuksiin tarvittavien tietojen toimittamiseen
Ruokavirastoon.
Osa viljelijöistä (arviolta noin kolmannes) tekee lohkokirjanpidon taulukkolaskenta- tai tekstinkäsittelyohjelmistolla kaupallisen viljelysuunnitteluohjelmiston sijaan. Tällaisille viljelijöille pitäisi luoda
erikseen käyttöliittymä tietojen toimittamiseen ravinnetietovarantoon.
Pieni osa (arviolta 10–15 % viljelijöistä) tekee lohkokirjanpidon kirjaamalla tiedot muistiin paperille kalenteria apuna käyttäen. Näille viljelijöille tietojen toimittamisesta ravinnetietovarantoon olisi
eniten työtä, koska tallennetut tiedot tulisi ensin syöttää sähköisiin järjestelmiin ja siirtää erillisen käyttöliittymän kautta ravinnetietovarantoon. Tämänkin viljelijäjoukon peltolohkojen viljavuustiedot olisi
mahdollista siirtää suoraan viljavuustutkimuksia tekevistä laboratorioista ravinnetietovarantoon.
Ravinnetietovarannon pinta-alan perusyksiköksi tulisi valita peruslohko. Koko Suomen olemassa
oleva peltoala on digitoitu ja numeroitu peruslohkoiksi IACS-järjestelmässä. Peruslohkot ovat suhteellisen pysyviä, joten peruslohkotasoinen nykyinen ravinnetieto mahdollistaisi aikasarjojen muodostamisen
vuodesta 2015 lähtien ympäristökorvauksessa mukana olevilta tiloilta. Kasvulohkot eivät ole käyttökelpoisia perusyksiköitä, koska niiden paikka peruslohkon sisällä voi vaihtua vuosittain, jolloin pitkien aikasarjojen muodostaminen kasvulohkotasolla ei onnistu. Ravinnetietovarannosta tulee kuitenkin tehdä
jo alun perin sellainen, että sitä on mahdollista laajentaa tietotarpeiden lisääntyessä, jolloin peltomaasta
kerättävän tiedontuotannon kehittyessä on mahdollista siirtyä pienempiin tarkasteluyksiköihin.
Ravinnetietovarannon käyttökelpoisuuden sekä lannoitusrajojen valvonnan ja ravinnekuormituksen
ehkäisyn kannalta on oleellista, että tietovarantoon kerättävät tiedot ovat liitettävissä sijaintitietoon
33
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(perus- ja kasvulohkorekisteriin sekä uoma- ja valuma-aluetietoon). Kasvilajien, muokkausmenetelmien
ja kasvinsuojeluaineiden kuormitusriski ja -vaikutus vesistössä riippuu lohkon kaltevuudesta, maalajista
ja sijainnista suhteessa vesistöön sekä vastaanottavan vesistön ominaisuuksista, kuten esimerkiksi suolapitoisuudesta ja rehevyystasosta.

4.2 Viljavuusanalyysi ja maanäytteenottostrategiat
Viljavuusanalyysi on kehitetty Maatalouden tutkimuslaitoksessa Suomen maaperälle sopivaksi analyysiksi vuonna 1947. 34 Kaupallisesti maanäytteitä on analysoitu Suomessa vuodesta 1952 lähtien. Maanäytteiden otosta on tehty koetoimintaa ja tutkimusta. Alun perin näytetiheydeksi oli suunniteltu yksi
näyte hehtaarilta, kuitenkin pellon heterogeenisyys ja lohkokoko huomioon ottaen. Näytetiheysvaatimuksia täsmennettiin vuonna 1995, kun viljavuusnäytteenotto tuli ympäristötuen ja -korvauksen ehdoiksi vaatimalla yksi näyte viittä hehtaaria kohden. Ajallinen näytteenottotiheys oli alun perin 7–10
vuotta lukuun ottamatta erikoiskasvien viljelyä, jossa suositeltiin tiheämpää näytteenottoa. Ympäristökorvauksessa näytteenottoväliksi tuli 5 vuotta. Nykyään maanäytteitä otetaan koko maassa viiden vuoden aikana vähän yli miljoona kappaletta. Eli viiden vuoden aikana otetaan keskimäärin yksi maanäyte
kahdelta peltohehtaarilta. Keskimääräinen peruslohkon koko on nykyään noin 2,5 hehtaaria.
Viranomaiskäyttöön tarkoitettuun ravinnetietovarantoon kerättävien viljavuustietojen tulee olla luotettavia, eikä niissä saa olla systemaattisia virheitä. Maanäytteenoton toteuttaminen vaikuttaa keskeisesti
viljavuustutkimuksen tulosten oikeellisuuteen. Yksityiskohtaiset näytteenotto-ohjeet löytyvät esimerkiksi Eurofins Agron verkkosivuilta. 35

Kuva: Saara Kirjalainen.

Vuorinen, V. & Mäkitie, O. 1955. The method of soil testing in use in Finland. Selostus: Viljavuustutkimuksen
analyysimenetelmistä. Agrogeological Publications 63: 1–44.
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Maanäytetietojen luotettavuudesta on toistaiseksi hankala tehdä arvioita, koska peruslohkotunnus
on pitänyt ilmoittaa näytteen mukana vasta ympäristökorvauskaudella 2015–2020. Näin ollen ei ole pystytty järjestelmällisesti seuraamaan, kuinka fosforiluvut ovat muuttuneet vuosien mittaan peltolohkokohtaisesti. Analyysejä on voitu tehdä vain kunta- tai maakuntatasolla. Tahattomia virheitä näytteenotossa voi tulla silloin, jos näytteitä ottavat viljelijät eivät ole saaneet koulutusta näytteenottoon tai jos
maanäytteisiin sekoittuu pohjamaata, lannoiterakeita, pistemäisiä ravinnelähteitä (esim. rehuauman/ruokintahäkin/lantapatterin sijoituspaikka) tai kasvintähteitä. Näytteenottopisteitä ei tällä hetkellä kiinnitetä
paikkatietoon, vaan ainoastaan lohkoon. Yksi näyte voi edustaa 0,5–5 ha:n aluetta. Siksi lohkon maalajivaihtelut ja se, että näytteenottopisteet voivat näytteenottokertojen välillä muuttua, tuovat helposti vaihtelua tuloksiin. Viljavuusnäyte muodostuu noin 7–10 osanäytteestä, joten mitä suurempaa aluetta näyte
edustaa, sitä enemmän virhemahdollisuuksia syntyy.

4.2.1 Viljelijä ottaa maanäytteet
Tällä hetkellä yleisin näytteenottotapa on viljelijän itsensä ottamat maanäytteet. Tämä on muotoutunut
yleiseksi käytännöksi, vaikka toimintatapaa on myös kritisoitu. Kun muun muassa ympäristökorvauksessa rajoitetaan lannan ja lannoitteiden käyttöä viljavuustutkimuksen tulosten perusteella, on viljavuustutkimuksella välitön yhteys maksettavan tuen suuruuteen ja viljelijän taloudelliseen asemaan. Tällöin
saattaa olla houkutus ottaa maanäyte siten, että viljavuustutkimuksen perusteella lannoitusta ja lannan
käyttöä ei tarvitse vähentää tai hankkia lisää peltoa ostamalla, vuokraamalla tai raivaamalla niin paljon,
kuin oikein otettu maanäyte edellyttäisi. Viljelijän omaan näytteenottoon sisältyy siis sisään rakennettu
taloudellinen kannuste toimia vilpillisesti.
Jotta viljavuustiedot olisivat käyttökelpoisia lannoituksen suunnittelussa ja valvonnassa, maanäytteet on otettava oikeasta syvyydestä ja lohkon kokonaisuuden kannalta edustavista paikoista. Mikäli viljelijät toimivat jatkossakin näytteenottajina, heille tulisi luoda kannustin toimia oikein. Tällainen kannustin voisi esimerkiksi olla tuki lannan ravinteiden kuljettamiseen kauempana sijaitseville, heikomman
viljavuuden lohkoille, jos viljavuustutkimus osoittaa, ettei lähilohkolle voi enää lisätä ravinteita. Tukea
voidaan osoittaa myös muun muassa välivarastojen rakentamiseen ja lannan jakeistamiseen. Mahdollinen sanktioiden koventaminen edellyttäisi huomautuskäytäntöjen kehittämistä, jotta tahattomat virheet
tai vähäiset rikkeet eivät johtaisi kohtuuttomiin rangaistuksiin. Viljavuusnäytteiden tulosten käyttöä valvotaan ELY-keskusten toimesta osana ympäristökorvauksen ja nitraattiasetuksen valvontaa. Valvonnoissa tarkastetaan, että näytteet on otettu määräysten mukaisesti määrävuosin ja että lannoitus perustuu
viljavuustutkimukseen. Varsinaista viljavuusnäytteen ottoa ei valvota. Valvonnan näkökulmasta on hankalaa myös se, että maanäytteestä ei säilytetä tilalla tai muualla rinnakkaisnäytettä, josta näytteen edustavuus voitaisiin todeta jälkikäteen. Toisaalta epäilyttävissä tapauksissa tilavalvonnan yhteydessä otetut
valvontanäytteet voisivat jo nyt tuoda lisää varmuutta fosforin käytön valvontaan, sillä maan P-luku
muuttuu hitaasti.
Kritiikki maanäytteiden ottamisesta ja viljavuustutkimusten luotettavuudesta tulee pääasiassa viljelijöiltä itseltään. Kuten luvussa kolme kävi ilmi, osa haastatelluista viljelijöistä totesi, että ravinnetietovarantoa ei kannata perustaa, jos viljelijät ottavat itse maanäytteet, koska kerätty tieto ei ole luotettavaa.
Samassa Vedessä -hankkeen tutkimuksessa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä peltojen
fosforilukujen ja veden laatutiedon välille, vaikka teoriassa tällainen yhteys tulisi olla. 36 Yhteyttä ei ole
havaittu muissakaan valuma-aluetason tutkimuksissa. 37 Näin ollen herää kysymys, kuinka luotettavaa
fosforilukutieto on. Toisaalta kerätty aineisto antaa kuitenkin uskottavan kuvan silloin, kun sitä
36

Hietala, R., Virkkunen, H., Riihimäki, J., Laine, P., Cano-Bernal, J., Kirkkala, T., Ventelä, A.-M., Ekholm, P. & Salminen, J. Does
high-resolution sub-catchment scale data explain nutrient losses in an agricultural catchment in SW Finland? Käsikirjoitus.
Ekholm, P., Rankinen, K., Rita, H., Räike, A., Sjöholm, H., Raateland, A. Vesikko, L., Cano Bernal, J.E. & Taskinen. A. 2015.
Phosphorus and nitrogen fluxes carried by 21 Finnish agricultural rivers in 1985–2006. Environmental Monitoring and
Assessment 187, 216. https://doi.org/10.1007/s10661-015-4417-6
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tarkastellaan viljelykasveittain. Jos peltolohkolla viljellään esimerkiksi jotain puutarhakasvia tai sokerijuurikasta, niin lohkon P-luku on korkeampi kuin sellaisella peltolohkolla, jolla viljellään viljaa. Samoin
fosforilainsäädännön valmisteluvaiheessa on todettu, että viljavuustutkimuksissa vilja- ja nautakarjatalous-alueilla havaittu maan fosforilukujen kehitys vuodesta 1995 alkaneella seurantajaksolla on laskeva
ja samansuuntainen pitkäaikaisten kenttäkokeiden kanssa, mikä viittaa siihen, että suuressa mittakaavassa aineisto on luotettavaa. Sika- ja siipikarjatilojen peltolohkoilla sekä pitkään sokerijuurikkaan viljelyssä olleilla lohkoilla fosforiluvut ovat korkeita, joten niiden maanäytetietoja tarkastellaan valvonnoissa kriittisesti.
On todennäköistä, että viljavuustutkimusaineisto on suurelta osalta luotettavaa, koska näytteiden
manipuloinnista saatava merkittävä hyöty yhdistyy tietyntyyppisiin tiloihin enemmän kuin viljelijöihin
yleensä. Houkutus vilppiin näytteenotossa voi olla suuri sellaisilla kotieläintiloilla, jotka kuuluvat ympäristökorvausjärjestelmään ja joilla peltolohkojen fosforiluvut ovat korkeita.
Nitraattiasetuksen valvonta kohdistuu lannan kokonaistyppeen ja lannan levityksen yhteydessä peltoon tulevan fosforin käyttöä ei valvota ympäristökorvaukseen sitoutumattomilla tiloilla, koska näille
tiloille nitraattiasetuksessa ei ole fosforin käyttöä rajoittavaa säädöstä. Ympäristökorvaukseen sitoutumattomat tilat ovat viljavuuslaboratorioista kootuissa tietokannoissa aliedustettuina, eli ne eivät teetä
viljavuustutkimuksia yhtä usein kuin ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneet tilat, joille viljavuustutkimus on pakollinen viiden vuoden välein. 38

4.2.2 Benchmarking – riippumaton toimija ottaa maanäytteet
Vaihtoehdoksi viljelijöiden ottamille maanäytteille on esitetty, että jokin riippumaton toimija otettaisi
maanäytteet. Tällöin edellä kuvattua jääviysongelmaa viljavuusnäytteen edustavuudesta ei syntyisi.
Maanäytteiden luotettavuus paranisi, jos riippumaton toimija ottaisi maanäytteet kaikilta viljelyksessä
olevilta peltolohkoilta kerran, ja tämän jälkeen viljelijät ottaisivat itse näytteitä nykyisen toimintamallin
mukaisesti viiden vuoden välein. Riippumattoman toimijan ottamista näytteistä muodostuisi peltolohkojen viljavuuden perustila, johon viljelijöiden itse ottamia näytteitä voitaisiin verrata. Jos näissä näytteissä olisi suuria poikkeamia, viranomaiset voisivat vaatia selvityksiä erojen syistä.
Toimintamallista muodostuisi lisäkustannuksia nykyiseen näytteenottoon verrattuna. Eurofins ja
4H-kerhot ovat tarjonneet yhteistyönä viljelijöille viljavuusnäytteiden ottopalvelua. Keskikokoisen maatilan näytteenoton kustannukseksi tulisi noin 300 euroa (27 näytettä á 9,50 euroa ja perusmaksu 25 euroa). Muita maanäytteenottopalveluja tarjoavia yrityksiä ovat ainakin Peltotieto Oy, Mittakolmio Ky ja
Tippavaaran Maatalouspalvelu Oy. Jos Suomen kaikista peruslohkoista otettaisiin maanäytteet ko. viljavuusnäytteen ottopalvelun hinnaston mukaan, kokonaiskustannus olisi noin 14 miljoonaa euroa. Jos
näytteet otettaisiin esimerkiksi viiden vuoden aikana, vuosikustannus olisi 3 miljoonaa euron luokkaa.
Näytteenoton kustannusten lisäksi tulevat näytteiden analysointikustannukset, jotka ovat noin 25
euroa per näyte. Koko maan tasolle laskettuna analysointikustannus olisi noin 30 miljoonaa euroa. Jos
vaihtoehtoon päädytään, olisi kustannukset perusteltua kattaa valtion varoista.

4.2.3 Riippumaton toimija ottaa maanäytteitä otantaperusteisesti
Jos maanäytteiden otto kaikilta peltolohkoilta ja näytteiden analysointi katsotaan liian kalliiksi, maaanalyysien luotettavuutta voitaisiin arvioida ja mahdollisesti parantaa erilaisilla otantamenetelmillä,
jotka tulisivat edullisemmiksi pienemmän näytemäärän ansiosta. Riippumaton näytteenottaja voisi esimerkiksi kerätä ja analysoida maanäytteet viidestä prosentista kaikista peruslohkoista, jolloin tilastomatemaattisia malleja apuna käyttäen saataisiin selville, ovatko nykyiset maanäytteiden analyysitulokset
Lemola, R., Uusitalo, R., Hyväluoma, J., Sarvi, M. & Turtola, E. 2018. Suomen peltojen maalajit, multavuus ja
fosforipitoisuus: Vuodet 1996–2000 ja 2005–2009. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 17/2018. Luonnonvarakeskus,
Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-558-5
38
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virheellisiä. Eli nykyisen datan luotettavuus arvioitaisiin riittävän suurella otannalla. Viiden prosentin
otannan kokonaiskustannus olisi noin 2–3 miljoonaa euroa.
Otanta voitaisiin painottaa riskiperusteisesti. Riskiperusteisuutta voisivat määrittää esimerkiksi tilan
kotieläinmäärän suhde käytössä olevaan peltoalaan, peltojen korkeat fosforiluvut, paljon fosforia tarvitsevan kasvin viljely tai ympäristökorvausjärjestelmään kuulumattomuus. Näytteenotto voisi myös kohdentua vain tietylle riskialueelle kuten Saaristomeren valuma-alueelle, jolloin kustannukset laskisivat
edelleen.

4.3 Ravinnetietovarannon ylläpito ja kustannukset
Ravinnetietovarannon tietokannan perustamisen ja ylläpidon suuntaa antavat kustannusarviot perustuvat
Conversatum Oy:n tekemiin arvioihin Ruokaviraston edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 39 Ruokavirasto valmistelee ja toteuttaa maatalouden tukisovelluksen yhteyteen jo nykyään myös
ravinnevalvonnan osiota. Sen tietomalli ja perusinfrastruktuuri toteuttavat ravinnetietovarannon vaatimuksia osittain jo nyt.
Ravinnetietovaranto on oikeudellisista syistä toteutettava itsenäisenä julkishallinnon rekisterinä,
jolloin se pitää määritellä ja suunnitella erikseen, perustaa käyttöympäristö sekä toteuttaa tietokanta ja
siihen liittyvät toiminnot ja raportointi. Tällöin perustamiskustannuksen suuruusluokka on 100 000 eurosta ylöspäin, jonka lisäksi tulee vuosittaisia ylläpitokustannuksia noin 20 % perustamiskustannuksista
(eli noin 20 000 eurosta/vuosi ylöspäin).
Kun ravinnetietovaranto olisi osa Ruokaviraston tietojärjestelmäkokonaisuutta ja Ruokavirasto hallinnoisi yksin tietojärjestelmää, sinne ei voitaisi koota tietoja laajemmin kuin mitä Ruokavirasto tarvitsee. Tästä syystä Ruokavirasto ei voi yksin olla rekisterinpitäjä silloin, jos on tarpeen kerätä nekin tiedot, joita ympäristöhallinto tarvitsee lakisääteisten tehtävien hoidossa. Eli myös ympäristöhallinnon
tulee olla mukana toteutuksessa.
Tietovarannon toteutus edellyttää sitä, että viljavuuslaboratoriot luovuttavat analyysien tulokset
ravinnetietovarantoon teknisen rajapinnan kautta. Tällaisen rajapinnan toteutus viljavuuslaboratorioiden
järjestelmiin voitaisiin korvata arvioituun toteutustyön määrään perustuvalla kertakorvauksella. Lisäksi
jatkuvasta tietojen siirtämisestä voitaisiin myös maksaa vuosittainen korvaus. Ehdotettavan toteutusvaihtoehdon perustamis- ja ylläpitorahoituksen tulisi sisältyä valtion budjettiin.
Valtiolle tulisi lisäksi kustannuksia ravinnetietovarannon kannalta tarpeellisesta kasvirekisterin yhdenmukaistamisesta ja reaaliaikaisen lannoitevalmisterekisterin perustamisesta. Edellä mainittuihin rekistereihin ja TUKESin kasvinsuojeluainerekisteriin pitäisi luoda rajapinnat, joiden kautta rekisteristä
voitaisiin hakea tietoja viljelysuunnitteluohjelmistoihin. Rekisterien yhdenmukaistaminen olisi asianosaisten virastojen tehtävä. Rekisterien yhdenmukaistaminen olisi oleellista myös viljelysuunnitteluohjelmistojen kehittämisen kannalta.
Ravinnetietokannan vuosittaiset käyttökustannukset koostuvat viljavuusnäytteenoton ohella viljavuusnäytteiden analysointikustannuksista, viljavuuslaboratorioille maksettavista vuosittaisista tiedonsiirtokorvauksista sekä lannoite- ja kasvirekisterien ylläpitokustannuksista. Ravinnetietokannan ylläpitokustannukset vuodessa ilman viljavuusnäytteiden näytteenottokustannuksia olisivat arviolta 25 000–
125 000 euroa.

4.4 Ravinnetietovarannon hyödyt viljelijöille ja yhteiskunnalle
Ravinnetietovarannosta ei olisi viljelijöille välitöntä hyötyä tilanhoidossa. Viljelijöillä on käytössään
omat viljavuustutkimukset ja oma lohkokirjanpito, mikä riittää suurelle osalle viljelijöistä oman tilan
hoitamiseen. Epäsuorasti viljelijät hyötyisivät ravinnetietovarannon tuottaman vertailutiedon kautta.
39

Conversatum 2019. Ravinnetietokannan toteutusvaihtoehdot. Väliraportti. 28.2.2019.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2022 27

Tällöin oman tilan tietoja voisi vertailla lähiseudun samantyyppisten tilojen tilaryhmätietoihin, jolloin
oman tilan ravinteidenkäytön kehittämiselle olisi vertailupohjaa. Ravinnetietovaranto myös vähentäisi
tarvetta toimittaa samoja tietoja erikseen eri viranomaisille.
Vuonna 2020 julkaistiin EU:n laajuinen digitaalinen työkalu maatilojen kehittämiseksi. Tämä Farm
Sustainability Tool eli FaST on Euroopan komission, EU:n avaruusohjelman ja EU:n ISA-ohjelman tarjoama digitaalinen palvelualusta EU:n maanviljelijöille ympäristön ja kestävän kehityksen valmiuksien
parantamiseen. 40 Maanviljelijöiden lisäksi palvelua tarjotaan jäsenvaltioiden maksajavirastoille, maatilojen neuvojille ja digitaalisten palvelujen kehittäjille maksutta. Alusta mahdollistaa kuvantunnistuksessa sovellettavien, koneoppimiseen perustuvien ratkaisujen käytön sekä julkisen sektorin datan ja
käyttäjien tuottaman aineiston yhteiskäytön. Nykyisessä FaST-versiossa on mahdollista ladata maatilojen satelliittikuvat, IACS-viljelijätiedot, lannoitussuositukset ja perussäätiedot sekä operoida kaksisuuntaisella viestinnällä. FaSTista julkaistaan kesällä 2022 kehittyneempi versio FaST 2.0. Suomessa
FaST:ia on suunniteltu hyödynnettävän vuonna 2023 alkavalla CAP-kaudella neuvontapalvelu NEUVOn yhteydessä. Ravinnetietovarantoa olisi mahdollista kehittää FaST-ympäristössä.
Maataloustukien valvonnassa ollaan siirtymässä entistä enemmän satelliittipohjaiseen valvontaan
(monitorointiin) ja kuvantamiseen tilalla paikan päällä tehtävän valvonnan sijasta. Lohkokohtaiset tiedot
(maalaji, kylvöaika ja lannoitus) helpottaisivat kasvintunnistusta ja parantaisivat monitorointia. Monitorointi edellyttäisi ravinnetietovarannon kaltaista tietovarantoa. Viljelysuunnitteluohjelmistojen kehityksen kannalta on oleellista, että olisi yksi datavarasto, josta tarvittavat tiedot ovat löydettävissä. Ravinnetietovaranto olisi yksi datavarasto, mutta sen lisäksi tarvitaan muun muassa yhdenmukaistettu
kasviluettelo, lannoitevalmisterekisteri ja kasvinsuojeluainerekisterit.
Ohjelmakaudeksi 2020–2027 suunnitellussa maatalouspolitiikkauudistuksessa neuvonta on esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvauksen ja ympäristökorvauksen toteuttamisen keskeinen väline. Vuoden
2021 alussa maaseutuyritysten toiminnan tueksi perustettu maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi
koordinoi jatkossa neuvontaa, tutkimusta ja koulutusta. 41 Yhtenä osaamisverkoston edistämisalueena on
datalähteiden ja tietovarantojen käytön parantaminen ja yhteiskäytön hyödyntäminen maatalouden kannattavuuden parantamisessa. Ravinnetietovarannon kehittäminen sopisi myös tähän ympäristöön.
Yhteiskunnan näkökulmasta ravinnetietovaranto tuottaisi dataa valvonnan perustaksi. Ravinnetietovaranto tuottaisi myös aineistoa esimerkiksi CAP-suunnitelman ja raportointiin tarvittavien indikaattorien seurantaan. Tällöin tarvittaisiin nykyistä vähemmän viljelijöille suunnattuja erilliskyselyjä seurantatiedon keräämiseksi. Myös ympäristölupaprosesseihin ravinnetietovaranto toisi helpotusta, kun
tiedettäisiin ennakolta kuinka paljon lantafosforia kotieläinsuojia ympäröiville pelloille on mahdollista
levittää. Saaristomeren alueelle suunnatun kipsinlevitysohjelman tapaisten ohjelmien kustannustehokkuus lisääntyisi ravinnetietovarannon myötä. Kun tunnetaan alueen peltolohkojen P-luvut, voitaisiin
käytettävissä oleva niukka budjetti jakaa kustannustehokkaimmin siten, että lohkojen kipsikäsittely aloitetaan korkeimman P-luvun lohkoilta, joilla huuhtoumapotentiaali on suurin. Ravinnetietovarannon tiedot auttaisivat kohdentamaan myös rakennekalkin ja maanparannuskuitujen kustannusvaikuttavaa levitystä.
Suunnitellun ravinnetietovarannon koko yhteiskunnalle tuottamien hyötyjen suuruutta voidaan peilata vesistöjen tilan paranemisesta tehtyjen arvottamistutkimusten tuloksiin. Ahtiainen ym. (2014) selvittivät maksuhalukkuutta Itämeren rehevöitymisen vähentämisestä Itämeren rannikkovaltioissa. 42 Tulosten perusteella suomalaisten vuosittainen maksuhalukkuus Itämeren rehevöitymisen vähentämisestä
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Ahtiainen, H., Artell, J., Czajkowski, M., Hasler, B., Hasselström, L., Huhtala, A., Meyerhoff, J., Smart, J.C.R., Söderqvist, T.,
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Baltic Sea – a contingent valuation study in the nine coastal states. Journal of Environmental Economics and Policy 3(3):
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oli 165 miljoonaa euroa vuoden 2020 rahassa. Tienhaara ym. (2020) tutkivat suomalaisten maksuhalukkuutta siitä, että 80 % pintavesistä olisi hyvässä tai erinomaisessa tilassa nykyisen 60 prosentin sijaan. 43
Maksuhalukkuus muutoksesta oli 341 miljoonaa euroa vuodessa. Koska kummassakaan tutkimuksessa
ei oletettu koko Itämeren tai kaikkien pintavesien saavuttavan hyvää tilaa, ovat tutkimustulokset todennäköisesti aliarvioita vesistöjen hyvän tilan saavuttamisen hyödyistä.
Vaikka hyötyjen tarkka rahamääräinen arviointi on mahdotonta, voivat ravinnetietovarannosta saatavat hyödyt esimerkiksi kohdennetumpien vesiensuojelutoimenpiteiden seurauksena olla vuositasolla
jopa kymmeniä miljoonia euroja. Vastaavasti ravinnetietovarannon arvioidut perustamisen ja käytön
kustannukset olisivat joitakin satoja tuhansia euroja vuodessa ilman maanäytteiden ottokustannuksia.
Hyötyjen arvo suhteessa aiheutuviin kustannuksiin nähden olisi siis mittava.

Kuva: Petri Ekholm.

Tienhaara, A., Haltia, E., Pouta, E., Arovuori, K., Grammatikopoulou, I., Miettinen, A., Koikkalainen, K., Ahtiainen, H. & Artell,
J. 2020. Demand and supply of agricultural ES: towards benefit-based policy. European Review of Agricultural Economics
47(3): 1223–1249. https://doi.org/10.1093/erae/jbz044
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5 Ravinnetietovarannon oikeudellinen perusta
5.1 Ravinnetietovarannon oikeudelliset rakennuspalikat
Viranomainen tarvitsee laadukkaat tietoaineistot voidakseen hoitaa sille säädetyt tehtävät tehokkaasti ja
tuloksellisesti. Kansalaiset tarvitsevat ympäristötietoja voidakseen vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja
luoda vastaavia palveluja muille, jos niillä on laadukasta ympäristötietoa käytössään.
Edellä mainitut lähtökohdat pätevät myös ravinnetietoon ja perustettavaan ravinnetietovarantoon.
Ravinnetietovarannon perustamiseen ja käyttöön liittyy kolme keskeistä oikeudellista ja lainsäädännöllistä näkökulmaa:
1) Tietosuojalainsäädäntö asettaa vaatimuksia ja reunaehtoja sille, miten henkilötiedoksi luokiteltavaa ravinnetietoa voidaan käsitellä. Kuten luvussa 4 on kuvattu, ravinnetietovaranto perustuu paikkatietoon, ja sen perusyksikkö on peruslohko. Koska peruslohkotiedot voidaan esimerkiksi kiinteistötunnuksen avulla yhdistää luonnolliseen henkilöön, kyse on henkilötiedoista.
Tietosuojalainsäädäntö ei estä henkilötietojen käsittelyä viranomaisten tehtävien hoitamisessa,
vaan luo sille puitteet. Ravinnetietovarannon käyttöönotto ei välttämättä edellytä henkilötietojen
käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä. Perustan henkilötietojen käsittelylle luovat ravinnekuormituksen ennalta ehkäisemistä koskeva lainsäädäntö ja siinä viranomaisille annetut tehtävät yhdessä yleisen tietosuojalainsäädännön kanssa.
2) Toinen tärkeä näkökulma liittyy siihen, millä muilla tahoilla kuin viranomaisilla olisi oikeus
hyödyntää ravinnetietovarantoa. Julkisuuslainsäädännön mukaan jokaisella (kansalaisella,
yrityksellä, jne.) on oikeus saada julkisia tietoja viranomaisen asiakirjoista. Viranomaisen on
tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten myös salassa
pidettäviä tietoja. Viranomaisten oikeus saada toisiltaan salassa pidettäviä tietoja perustuu
useimmiten erityissäännökseen. Siltä osin kuin kyse on kansalaisten ja yritysten oikeudesta
saada sellaisia julkisia ympäristötietoja, jotka ovat tulkittavissa henkilötiedoiksi, sääntely on tulkinnanvaraisempaa. Tältä osin ravinnetietovarannon käyttö – ja viranomaisten hallussa olevien
ympäristö- ja paikkatietovarantojen käyttö yleisemminkin – näyttäisi kaipaavan pelisääntöjen
selkeyttämistä.
3) Tiedonhallintaa ja digitaalisia palveluja koskeva lainsäädäntö on kolmas keskeinen ravinnetietovarannon perustamista ja käyttöä koskeva lainsäännön ala. Se on tietosuoja- ja julkisuuslakiin kytköksissä olevaa lainsäädäntöä, joka määrittää ravinnetietovarantoon sisältyvien tietojen
hallinnan ja niitä koskevien palvelujen käytäntöjä.
Seuraavassa kuvaamme ja analysoimme tiivistetysti ravinnetietovarannon oikeudellista perustaa tietosuojaa, asiakirjojen julkisuutta ja tiedonhallintaa koskevan sääntelyn sekä perusoikeuksien turvaamisen
näkökulmasta. Lopuksi kokoamme yhteen ravinnetietovarannon oikeudelliset reunaehdot ja tarvittavat
lainsäädäntömuutokset.
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5.2 Tietosuojan toteutuminen ravinnetietovarannossa
5.2.1 Tietosuojaan liittyvän sääntelyn pääpiirteet
Euroopan unionin henkilötietojen suojaa koskeva sääntely perustuu pääosin jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaan tietosuoja-asetukseen, (TSA), jota täydentää tietosuojalaki (1050/2018). 44 Sääntelyn keskeiset käsitteet ja periaatteet määrittävät myös ravinnetietovarantoon sisältyvän henkilötiedon käsittelyä.
Henkilötietojen käsittely on ylipäätään lainmukaista vain, jos käsittelylle on olemassa oikeusperusta. Käsittely on lainmukaista esimerkiksi silloin, kun se liittyy rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen ja rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön. 45
Viranomaisten henkilötietojen käsittely perustuu yleensä johonkin edellä mainituista oikeusperustoista. 46 Koska ravinnetietovaranto olisi ensisijaisesti viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamista
varten, oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle olisi selvä. 47
Henkilötiedon käsite on laaja. Henkilötietoja ovat mitkä tahansa tiedot, jotka on yhdistetty tai ovat
yhdistettävissä henkilöön. 48 Suomessa on paljon yksityistä maanomistusta. Henkilötiedon laaja käsite
tarkoittaa, että mikä tahansa ympäristöä kuvaava tietokin on henkilötietoa, jos se on yhdistettävissä esimerkiksi sijainnin tai kiinteistötunnuksen perusteella luonnolliseen henkilöön. Ravinnetietovarannon
perusyksikön eli peltolohkon tiedot ovat tästä syystä henkilötietoja, jos maanomistaja on luonnollinen
henkilö. Näin ollen on lähdettävä siitä, että ravinnetietovaranto sisältäisi henkilötietoja.
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista, jotka koskevat myös ravinnetietovarantoa. Henkilötietojen käsittely tulee tehdä lainmukaisesti,
asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Muita periaatteita ovat esimerkiksi käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi. Käyttötarkoitussidonnaisuus tarkoittaa, että henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Lisäksi käyttötarkoitussidonnaisuuteen kuuluu, ettei alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketa. Henkilötietojen käsittely historiallista tai
tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten ei kuitenkaan ole poikkeamista alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Tietojen minimointi tarkoittaa, että henkilötietojen on oltava tarpeellisia asianomaiseen käyttötarkoitukseen. Viranomainen ei voi kerätä henkilötietoja laajemmin kuin se lakisääteisten tehtäviensä
hoitamiseen tarvitsee.
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa mainittuja muita yleisiä periaatteita ovat tietojen täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen, eheys ja luottamuksellisuus. Täsmällisyys tarkoittaa, että henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Täsmällisyyttä arvioidaan suhteessa käsittelyn tarkoitukseen.
Ympäristötietojen tarkkuus voi vaihdella siitä riippuen, mitkä tiedot ovat kyseessä, millä menetelmällä
tiedot on kerätty ja miltä ajankohdalta tiedot ovat. Olennaista on, että ympäristötiedot ovat siinä määrin
tarkkoja ja virheettömiä, että niiden käyttöä voidaan pitää perusteltuna asianomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamisessa. Säilytyksen rajoittaminen tarkoittaa, ettei henkilötietoja saa säilyttää pidempään kuin
on tarpeen ao. käyttötarkoitukseen. Kyseisen säilyttämisajan jälkeen tietoja on kuitenkin mahdollista
arkistoida taikka käsitellä historiallisessa tai tieteellisessä tutkimuksessa.

EU:n tietosuoja-asetus (TSA) tuli voimaan 25.5.2018 ja sitä täydentää tietosuojalaki (1050/2018), joka tuli voimaan
1.1.2019. Henkilötietojen käsittelystä rikosasioiden yhteydessä säädetään erikseen.
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Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohta.

Tietosuoja-asetuksessa on muitakin oikeusperustoja, mutta niillä ei ole samaa merkitystä viranomaisten laissa säädettyjen
tehtävien järjestämisessä. Esimerkiksi suostumus ei voi olla henkilötietojen käsittelyn perustana viranomaistehtävien
hoitamisessa. Ks. tietosuoja-asetuksen 43 johdantolause.

46

Tietosuoja-asetuksessa säädetään kansallisesta liikkumavarasta eli siitä, milloin on mahdollista säätää tarkemmin
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta. Kansallista liikkumavaraa sisältyy juuri edellä mainittuun kolmeen perusteeseen.
Ks. tietosuoja-asetus 6 artiklan 3 kohta.

47

48

Tietosuoja-asetus 4 artikla
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Uutta tietosuoja-asetuksessa on se, että rekisterinpitäjällä on ns. osoitusvelvollisuus siitä, että se
noudattaa henkilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita ja asetuksen vaatimuksia. Sinänsä henkilötietojen
käsittelyn yleiset perusteet ovat olleet aiemminkin samat.
Tietosuoja-asetuksen III luvussa säädetään rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröidyn oikeuksia ovat
rekisteröidyn informointi, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja
vastustamisoikeus. Rekisteröidyn oikeuksien määrittelyssä on otettu huomioon viranomaistoiminnan
tarpeet. Rekisteröity ei esimerkiksi voi vaatia henkilötietojensa poistamista, jos tiedot ovat tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. 49 Rekisteröidyn
oikeuksia on tietyin edellytyksin mahdollista rajoittaa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännöllä. Ravinnetietovarannon osalta ei ole tullut esiin tällaista tarvetta.
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta. 50
Myös kansallisessa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) on säännöksiä, joita
voi pitää teknisinä ja organisatorisina toimina henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi.
Tietosuoja-asetuksen IX luvussa säädetään tietojenkäsittelyyn liittyvistä erityistilanteista. Ravinnetietovarannon osalta niistä keskeinen on henkilötietojen käsittelyn ja asiakirjajulkisuuden yhteensovittaminen. 51 Yhteensovittaminen voidaan tehdä kansallisella tai EU-lainsäädännöllä. Säännös mahdollistaa
kansallisen julkisuuslainsäädännön.

5.2.2 Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle ravinnetietovarannossa
Henkilötietojen käsittelyä koskevan erityissääntelyn on perustuttava tietosuoja-asetuksessa määriteltyyn
kansalliseen liikkumavaraan. Myös ravinnetietovarantoa koskevien erityissäännösten yhteydessä olisi
perusteltava niiden tarve ja sisältyminen kansallisen liikkumavaran piiriin. Perustuslakivaliokunta on
katsonut tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain yhteydessä, että kansallisen henkilötietojen käsittelyä koskevan erityislainsäädännön antamiseen tulee suhtautua pidättyvästi. 52 Kansallista
liikkumavaraa on seuraavien henkilötietojen käsittelyn oikeusperustojen osalta: rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite ja julkisen vallan käyttö. 53 Henkilötietojen käsittelystä ei välttämättä ole tarpeen säätää,
koska henkilötietojen käsittelylle muodostaa perustan asianomaista viranomaista tai toimintaa koskeva
sääntely.
Tietosuoja-asetuksen ohella oikeudellinen perusta ravinnetietovarannon sisältämien henkilötietojen
käsittelylle tulee siitä, mitä tehtäviä ja millainen toimivalta viranomaiselle laissa säädetään ravinneasioissa samoin kuin siitä, mitä velvoitteita lailla asetetaan maa- ja puutarhatalouden harjoittajalle. Viranomaisten oikeus käsitellä henkilötietoja on siis kytköksissä tietosuoja-asetuksen ohella asianomaista viranomaista koskevaan erityislainsäädäntöön. Kyseisen erityislainsäädännön nojalla pystytään
arvioimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
se, minkä henkilötietojen käsittely on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten.

49

Tietosuoja-asetus 17 artikla.

Myös kansallisessa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) on säännöksiä, joita voi pitää teknisinä ja
organisatorisina toimina henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi. Tiedonhallintalain sääntely ei
kuitenkaan vapauta rekisterinpitäjää tarkastelemasta teknisiä ja organisatorisia toimia tietosuoja-asetuksen sääntelyn
puitteissa.
51

Tietosuoja-asetus 86 artikla.

52

PeVL 14/2018 vp s. 5.

53

Tietosuoja-asetus 6 artikla 3 kohta.
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Ravinnetietovarantoon sisällytettävien henkilötietojen oikeudellinen perusta muodostuu liitteessä I
tarkemmin kuvatusta maa- ja puutarhataloutta koskevasta sääntelystä. Sääntelyssä asetetaan viljelijöille
velvoitteita tai kannusteita ja niiden valvonta annetaan laissa toimivaltaisille viranomaisille, joihin lukeutuvat muun muassa Ruokavirasto, ELY-keskukset, Aluehallintoviranomaiset sekä kunnat. Kooste
viranomaisista ja heidän tehtävistään maa- ja puutarhatalouden ympäristösääntelyssä löytyy liitteestä 1
(taulukko 3).

5.3 Ravinnetietovarannon tietojen julkisuus
5.3.1 Julkisuuslainsäädännön pääpiirteet
Ravinnetietovarannon tietojen saatavuus perustuisi julkisuuslakiin (621/1999). Julkisuuslain mukaan
viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei kyseisessä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä (julkisuusperiaate). Erityissäännökset liittyvät yleensä joko julkisten henkilötietojen luovuttamiseen tai salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen. Julkisuuslakiin on myös pyritty keskittämään salassapitosääntely.
Julkisuuslain mukaan asiakirjan käsite on laaja, pitäen sisällään sähköisessä ja paperimuodossa olevia tietoja. 54 Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Julkisuuslaissa säädetään asiakirjan
käsitteestä viranomaisen toimeksiantoon liittyen. 55 Voidaan pitää selvänä, että ravinnetietovarantoon
tallennettavat tiedot ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.
Toinen julkisuuslain soveltamisen kannalta keskeinen käsite on viranomaisen käsite. Tämän selvityksen yhteydessä ei noussut esille tarvetta antaa ravinnetietovarantoon liittyviä tehtäviä muulle kuin
valtion tai kunnan viranomaiselle, joten julkisuuslain soveltaminen ravinnetietovarantoon on tältäkin
osin selvää. Tämän vuoksi tässä yhteydessä ei tarkastella laajemmin viranomaisen käsitettä ja lain soveltamisalaa. 56
Julkisuuslain 2 luvussa säädetään asiakirjan tulemisesta julkiseksi. Kun asiakirja on tullut julkiseksi, jokaisella on oikeus saada siitä tieto, ellei julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Lain 3 luvussa
säädetään oikeudesta saada tieto asiakirjasta. Tiedonsaantioikeuksien laajuus määräytyy sen mukaan,
onko kyse jokaisen oikeudesta saada tieto viranomaisen asiakirjasta vai asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Asianosaisen tiedonsaantioikeus ulottuu pääsääntöisesti myös salassa pidettäviin asiakirjoihin.
Ravinnetietovarannon tiedot näyttäisivät kuitenkin olevan lähinnä julkisia tietoja, koska ne ovat kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien
valvomiseksi merkityksellisistä tietoja tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista
koskevia tietoja. Julkisuuslain 24 §:n mukaan tällaiset tiedot eivät ole salassa pidettäviä. 57
Julkisuuslain 4 luvussa säädetään siitä, miten tieto annetaan asiakirjasta. Lain 16 §:ssä säädetään
asiakirjan antamistavoista. Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla
54

Julkisuuslaki 5 § 1 mom.

Julkisuuslaki 5 § 2 mom. Lain 5 §:n 3—5 momentissa on säädetty poikkeuksista edellä mainittuun viranomaisen asiakirjan
määritelmään.

55

Julkisuuslain viranomaisen määritelmä on kuitenkin keskeinen, jos laajemmin tarkastellaan esimerkiksi tietojen saatavuutta
koskevia Suomea sitovia EU-direktiivejä. Kun julkisuuslaki on jo yli 20 vuotta vanha, on mahdollista, ettei viranomaisen
määritelmä ole ajantasainen EU-direktiivien valossa. Samoin viranomaisen määritelmällä on merkitystä suunniteltaessa
julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n nojalla.
56

Ympäristösuojelulain 43 §:n mukaan asianosaisia ovat ne, joiden oikeutta tai etua asiaa saattaa koskea. Kun huomioon
otetaan perustuslain 20 §:n mukainen ympäristöperusoikeus ja sen tulkintavaikutus, asiaosaisuus ympäristöasioissa ulottuu
käytännössä laajalti mahdollisiin haitankärsijöihin.
57
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asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio
tai tuloste. Avoimen datan direktiiviin liittyen lain 16 §:n 2 momenttiin on lisätty säännös, joka koskee
tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvien tietojen saatavuutta sähköisessä muodossa.
Julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetään henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen rekisteristä kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa. Julkisten henkilötietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että tietopyynnön tekijällä on peruste käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Se tarkoittaa käytännössä
sitä, että tietopyynnön tekijän on perusteltava tietopyyntö. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
edellyttää useimmiten erityissäännöstä. 58 Tiedonhallintalaissa (906/2019) säädetään viranomaisen tietojen luovutuksesta teknisen käyttöyhteyden avulla ja katseluyhteyden avaamisesta viranomaiselle. Katseluyhteyden avaamisesta yksityiselle on säädettävä erikseen.
Julkisuuslain 16 §:n 3 momentti tarkoittaa, että viranomaisen on selvitettävä, ovatko tiedot julkisia
vai salassa pidettäviä ja onko tietojen pyytäjällä jokin tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa tai muussa
laissa säädetty peruste henkilötietojen käsittelyyn. Jollei erityissäännöksiä ole, tietojen julkisuus ratkaistaan julkisuuslain mukaan ja oikeus käsitellä henkilötietoja taas tietosuoja-asetuksen nojalla. Julkisuuslain 16 §:n 3 momenttia ei voi soveltaa, ellei viranomainen vaadi tietopyynnön tekijää perustelemaan
tietopyyntöään. Tietopyynnön perustelujen perusteella viranomainen voi arvioida tietopyynnön tekijän
oikeutta käsitellä henkilötietoja. 59 Mainittu säännös rajoittaa viranomaisten henkilörekistereihin sisältyvien ympäristötietojen luovuttamista. Säännös rajaa henkilötietojen luovuttamisen kopiona, tulosteena
tai sähköisessä muodossa pääsääntöisesti vain niihin tilanteisiin, jossa tiedot ovat julkisia ja tietopyynnön tekijällä on olemassa joku tietosuoja-asetuksessa säädetty peruste käsitellä pyytämiään henkilötietoja. Ravinnetietovarannon osalta tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että tietoja voitaisiin luovuttaa yritykselle sopimuksen perusteella. Samoin kansalainen voisi saada tietoja henkilökohtaista
käyttötarkoitusta varten. 60
Julkisuuslaissa säädetään myös tietojen salassapidosta. 61 Tietojen julkisuus on kuitenkin pääsääntö.
Tieteellistä tutkimusta varten voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä luovuttaa salassa pidettäviäkin
tietoja. 62

5.3.2 Ympäristönsuojelulain ympäristötietojen julkisuutta koskeva erityissäännös
Ympäristönsuojelulain 210 §:n mukaan kyseisen lain mukaista tehtävää suorittavan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Lisäksi pykälässä säädetään, että toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät kuitenkaan ole salassa pidettäviä. Ravinnevarantoon sisällytettävät tiedot lukeutuvat ympäristön laatutietoihin.
Ympäristönsuojelulain 210 § vaikuttaisi turvaavan laajemmin ympäristötietojen julkisuuden kuin
julkisuuslain 24 §:n 20 kohta. Säännöstä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaisia tehtäviä suorittaviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Tällä on merkitystä niissä tilanteissa, joissa jonkun muun lain kuin
ympäristönsuojelulain nojalla viranomainen käsittelee toiminnan päästöjä tai ympäristön laatua koskevia tietoja. Ei ole johdonmukaista, että ympäristötietojen julkisuus vaihtelisi sen mukaan, kuuluuko toiminta ympäristönsuojelulain soveltamisalaan vai ei. Selkeintä olisi, että ympäristötiedon julkisuutta ja
salassapitoa koskeva sääntely olisi julkisuuslaissa. 63
58

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa käytetään luovutuksensaaja-termiä, jolla tarkoitetaan tietopyynnön tekijää.

Julkisuuslain 13 §:n mukaan pääsääntö on, ettei tietopyyntöä tarvitse perustella. Henkilötietojen luovutukset ovat poikkeus
tähän pääsääntöön.
59

60

EU:n tietosuoja-asetuksen ns. kotitalouspoikkeus, josta säädetään 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

61

Julkisuuslaki 24 §.

62

Julkisuuslaki 28 §.

Jos ravinnetietovarantoa koskevaa sääntelyä tulisi esimerkiksi uuteen lannoitelakiin, tarkoittaisi tämä sitä, että toiminnan
päästöjä koskevien tietojen julkisuus tulisi varmistaa erityissäännöksin. On oletettavaa, että myös esimerkiksi työ- ja
63
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5.3.3 Tietojen saatavuuteen liittyvä EU-lainsäädäntö ja julkisuuslaki
Ympäristötietodirektiivissä yleisenä periaatteena ja lähtökohtana on, että ympäristötietoon liittyvää luovutuspyyntöä ei tarvitse erikseen perustella, vaan se on kaikille avointa. Toisaalta direktiiviin sisältyvässä sääntelyssä on paljon samoja piirteitä kuin julkisuuslain sääntelyssä. Direktiivi sisältää viittauksen
tietosuojalainsäädäntöön ja mahdollistaa tietopyynnön epäämisen samantyyppisillä perusteilla kuin julkisuuslain salassapitosäännökset. 64 Suomessa onkin aikanaan katsottu, ettei ympäristötietodirektiivin
kansallinen täytäntöönpano edellytä ympäristötietojen saatavuutta koskevaa erityislainsäädäntöä. 65
Ympäristötietodirektiivissä on laaja ympäristötiedon määritelmä. Ympäristötieto voi olla paikkaan sidottua tai muuta ympäristötietoa. 66 Erityisesti paikkaan sidotun ympäristötiedon suhde henkilötiedon
käsitteeseen on osoittautunut vaikeaksi. Jos kiinteistön omistus tai hallinta on luonnollisella henkilöllä,
tällöin paikkaan sidottu tieto on yhdistettävissä kyseiseen henkilöön ja ympäristötieto on myös henkilötietoa. Käytännöksi on kuitenkin muodostunut, että tällaista tietoa on laajasti saatavilla. 67
Komissio on aiemmin kiinnittänyt huomiota ympäristötietojen puutteelliseen saatavuuteen Suomen
kansallisessa lainsäädännössä. Kyse oli Suomen metsäkeskuksen tietojenluovutuskäytännöstä, jossa
metsävaratietojen luovuttamista rajoitettiin julkisuuslain 16 §:n 3 momentin nojalla. Metsävaratietoja ei
luovutettu, ellei tietopyynnön tekijä pystynyt osoittamaan tietosuojalainsäädännöstä perustetta käsitellä
kyseisiä tietoja. Tiedot olivat siis rajoitetusti saatavilla ja tietojen saaminen edellytti aina tietopyynnön
perustelemista. Komissio käynnisti asiassa rikkomusmenettelyn, minkä johdosta Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia muutettiin. Ympäristötietodirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi oli tarpeen poiketa julkisuuslain sääntelystä ja säätää kyseisessä erityislaissa
siitä, että julkiset ympäristötiedot voidaan luovuttaa ilman, että tietopyyntöä on tarpeen perustella. 68
Metsätietolain (419/2011) lisäksi ruokahallinnon tietovarannosta annetussa laissa (560/2021) on
ympäristötiedon määritelmä ja säännös julkisten ympäristötietojen luovuttamisesta ilman tietopyynnön
perusteluvaatimusta. 69 Ravinnetietovarantoon sisällytettävät tiedot olisivat ympäristötietoja, ja jos niiden saatavuus muille kuin toimivaltaisille viranomaisille ja asianosaisille halutaan varmistaa, asiasta tulisi säätää erikseen samaan tapaan kuin edellä mainituissa laeissa.
INSPIRE-direktiivillä on luotu eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri, joka helpottaa paikkatietojen saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja edistää niiden yhteentoimivuutta. Suomessa ns. paikkatietoikkuna on osa INSPIRE-direktiivin kansallista toimeenpanoa. EU:n jäsenvaltiot ovat rakentaneet yhtenäiset ja yhteentoimivat paikkatietoinfrastruktuurit. Kullakin jäsenvaltiolla on direktiivin edellyttämällä
tavalla tuotettuja ja saatavilla olevia paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja, näiden kuvailuja ja
teknisiä toteutuksia sekä tietojen saatavuutta ja käyttöä koskevia periaatteita ja prosesseja. 70
INSPIRE-direktiivin kansallinen täytäntöönpano on tehty paikkatietoinfrastruktuurista annetulla
lailla (421/2009). Lain keskeinen toimeenpanija on Maanmittauslaitos.
elinkeinoministeriön hallinnonalalla käsitellään ympäristötietoja. Nämä esimerkit osoittavat sen, että perustellumpaa olisi
ratkaista asia yleislainsäädännössä.
64

Ympäristötietodirektiivi 4 artikla 2 kohta.

Hallituksen esitys Eduskunnalle tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja
ydinenergialain muuttamisesta (165/2003) s. 8.

65

66

Ympäristötietodirektiivi 2 artikla.

67 Korpisaari, P. 2018. Henkilötiedot ja paikkatiedot: Miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa paikkatietojen julkaisemiseen ja
luovuttamiseen, Ympäristöministeriön raportteja 10/2018 s. 64.

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 13 d §. EU-rikkomusmenettelyä kuvataan hallituksen esityksessä
eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (170/2017 vp) s. 8 ja 9.

68

69

Laki ruokahallinnon tietovarannosta 11 §.

70

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteentoimivuus/inspire/mika-inspire.
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INSPIRE-direktiivin sääntelyä voidaan pitää osin päällekkäisenä ympäristötietodirektiivin sääntelyn kanssa ja se tunnistetaan myös INSPIRE-direktiivissä. 71 Kummankin sääntelyn ideana on tiedon
saattaminen mahdollisimman avoimesti saataville. Ympäristötiedon käsite on kuitenkin laajempi kuin
INSPIRE-direktiivin paikkatiedon käsite. 72 Ympäristötietoa on muukin kuin tiettyyn paikkaan tai alueeseen sidottu tieto. Erona on myös se, että INSPIRE-direktiivi ei sisällä tietopyyntöjä koskevaa sääntelyä.
Näin ollen kansallinen lainsäädäntö, jossa on täysimääräisesti toteutettu ympäristötietodirektiivin velvoitteet, toimii samalla perustana INSPIRE-velvoitteidenkin toteuttamiselle. Suomessa INSPIRE-direktiivin kansallisen täytäntöönpanon on ollut tarkoituksena perustua kansalliseen julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön. 73
Avoimen datan direktiivin keskeisenä tavoitteena on edistää viranomaisten tietojen uudelleenkäyttöä muiden kuin viranomaisten toimesta. Avoimen datan direktiivillä on kytkös EU:n tietosuoja-asetukseen. Avoimen datan direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu esimerkiksi tiedot, joiden saatavuutta on
rajoitettu lainsäädännössä henkilötietojen suojaamiseen liittyvistä syistä. 74 Toisin sanoen on tärkeää tietää, minkä tietojen luovuttamista rajoitetaan tietosuojasyistä. Avoimen datan direktiivin sääntelystä käy
välillisesti ilmi, että henkilötieto voi olla avointa tietoa, jos sen luovuttamista ei ole rajoitettu. Tällaisesta tiedosta ilmeisin esimerkki on tietysti paikkaan sidottu ympäristötieto. Tämä käy ilmi myös avoimen datan direktiivistä. 75 Vaikuttaa siis siltä, että lainsäätäjä on ajatellut ympäristötiedon olevan esimerkki avoimesta datasta. Edellä on todettu, että julkisuuslakia on tarpeen tarkistaa ympäristötietodirektiivin perusteella. Jos julkisia ympäristötietoja voitaisiin luovuttaa ilman henkilötietojen suojaan
liittyviä rajoitteita, tietojen uudelleenkäyttö olisi mahdollista avoimen datan direktiivin mukaisesti. Julkisuuslaissa ei ole mainintoja tietojen uudelleenkäytöstä. Tältäkin osin julkisuuslakia olisi tarpeen selkiyttää.

5.4 Tiedonhallintaa ja digitaalisia palveluja koskeva sääntely
Tiedonhallintalaissa säädetään viranomaisten tietoaineistojen hallinnasta ja tietoaineistojen tieturvasta.
Tietoturva liittyy henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen suojaamiseen. Tiedonhallintalailla edistetään sitä, että viranomaiset ja yksityiset voivat hyödyntää viranomaisten tietoaineistoja. Lain säännökset
edistävät viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoaineistojen yhteentoimivuutta. Sääntelyllä on vahva
kytkentä julkisuuslakiin, mutta sen tietoturvaan liittyvällä sääntelyllä on myös kytkentä tietosuojalainsäädäntöön. 76
Ravinnetietovarannon perustamiseen tiedonhallintolaki tuo useita velvoitteita. Koska kyseessä olisi
uusi tietovaranto, se vaikuttaisi ao. viranomaisen tiedonhallintamalliin. 77 Tiedonhallintalaki edellyttää
muutosvaikutusten arviointia siltä viranomaiselta, jonka käyttöä varten uusi tietovaranto perustetaan.

71

INSPIRE-direktiivi 7 johdantolause.

72

INSPIRE-direktiivi 2 artikla ja ympäristötietodirektiivi 2 artikla.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp) s. 15. Hallituksen esityksessä todetaan
nimenomaisesti, että tietoverkkoon saatettaisiin aineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio, jonka laadinnassa on otettava
huomioon muun muassa henkilötietolain ja julkisuuslain vaatimukset
73

74

Avoimen datan direktiivi 1 artiklan 2 kohdan h alakohta.

75

Avoimen datan direktiivi 4 ja 18 johdantolause.

76

Tiedonhallintalain keskeinen sisältö käy ilmi 1 §:stä.

Tiedonhallintamalliin kuuluvat kuvaukset tiedonhallintayksikön toimintaprosesseista, tietovarannoista, tietoaineistoista,
tietojärjestelmistä ja tietoturvajärjestelyistä. Tiedonhallintalain 4 §:ssä säädetään tiedonhallintamallista.

77
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Laissa edellytetään muutosvaikutusten arviointia myös siltä ministeriöltä, joka aikanaan valmistelee
suunniteltua uutta ravinnetietovarantoa koskevaa lainsäädäntöä. 78
Tiedonhallintalaissa säädetään henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta teknisen rajapinnan avulla. Sääntely koskee luovutuksia viranomaisille ja yksityisille. Lisäksi tiedonhallintalaissa säädetään katseluyhteyden avaamisesta viranomaiselle. Jos on tarpeen tehdä katselupalvelu viranomaisen tietovarantoon yksityisiä varten, siitä pitää säätää erikseen. 79 Katseluyhteys on digipalvelulain
tarkoittama digitaalinen palvelu. Digitaalisen palvelun järjestämisessä tulee noudattaa digipalvelulain
ohella tiedonhallintalakia. Näin ollen, jos ravinnetietovarantoon halutaan katseluyhteys myös yksityisille toimijoille, se edellyttää uutta lainsäädäntöä.

5.5 Perusoikeuksien yhteensovittaminen
Perusoikeuksilla tarkoitetaan perustuslaissa (731/1999) säädettyjä yksilölle kuuluvia oikeuksia, kuten
yhdenvertaisuus (6 §), yksityiselämän suoja (10 §), julkisuus (12 §), omaisuudensuoja (15 §), elinkeinovapaus (18 §) ja vastuu ympäristöstä eli ympäristöperusoikeus (20 §). Säädösehdotusten tulee olla sopusoinnussa perusoikeussäännösten ja muiden perustuslain säännösten kanssa. Useimmiten lainsäädäntöhankkeet koskettavat useampaa perusoikeutta siten, että eri perusoikeudet, kuten esimerkiksi
ympäristöperusoikeus ja omaisuudensuoja, ovat keskenään jännitteisiä. Tällöin eri perusoikeuksien merkitys punnitaan ja ne sovitetaan lopullisessa säädöksessä yhteen siten, ettei minkään perusoikeuden
ydinaluetta loukata. 80
Ravinnetietovaranto sisältää kokonaan ympäristötiedoksi ja osin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa
peltojen tilasta ja niillä suoritettavista viljelytoimista. Tällöin keskeisimpiä perusoikeusnäkökulmia ovat
yksityiselämän suoja ja tietosuoja, julkisuusperiaate ja ympäristöperusoikeus. Merkitystä voidaan antaa
myös perustuslain 2 § 2 momentille, jonka mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Yksityiselämän suoja ja tietosuoja lähtökohtaisesti suojaavat viljelijän tai muun maanomistajan yksityisyyttä ja rajoittavat tietojen julkisuutta. Julkisuusperiaate ja ympäristöperusoikeus taas suojaavat kansalaisten oikeutta saada tietoa ja sitä kautta
muun ohella oikeutta osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kyse on toisin sanoen siitä,
voiko ravinnetieto tai sen avoimuus loukata yksityisyyden suojan ydintä tavalla, joka edellyttäisi tietojen salaamista tai varaamista vain viljelijän itsensä käyttöön.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on painottanut, että yksityiselämän ja henkilötietojen suojalla ei
ole etusijaa muihin perusoikeuksiin nähden. Valiokunta on korostanut erityisesti asiakirjajulkisuuden ja
henkilötietojen suojan välistä tasapainoa. 81 Ravinnetietovarannon yhteydessä laajaa asiakirjajulkisuutta
puoltaa myös ympäristöperusoikeuden toteuttaminen ja se, että ympäristötiedot eivät kuulu yksityisyyden suojan ydinalueeseen. Ravinnetietovarantoon sisällytettävien tietojen julkisuuden olennaiselle rajoittamiselle ei ole perusoikeuksista johtuvia perusteita. Esimerkiksi edellä mainitussa metsätietolaissa
on sovitettu yhteen julkisuusperiaate ja henkilötietojen suoja siten, ettei tietojen hakuperusteena saa
käyttää luonnollisen henkilön nimeä, osoitetta, muuta yhteystietoa tai henkilötunnusta. Kyseiset hakuperusteet eivät ole ympäristötietoa ja niiden luovuttamista rajoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvin
perustein. Tämän kaltainen ratkaisu soveltuisi myös ravinnetietovarantoa koskevaan sääntelyyn.
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Tiedonhallintalaki 4 §.
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Tiedonhallintalaki 22 ja 24 § (tekninen rajapinta) ja 23 § (katseluyhteys).
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Viljanen, V-P. 2001. Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. WSOY lakitieto, Helsinki.
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PeVL 14/2018 vp.
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5.6 Ravinnetietovarannon oikeudelliset reunaehdot ja tarvittavat
lainsäädäntömuutokset
Peltoja koskevan ravinnetiedon järjestelmälliselle hyödyntämiselle on kasvava tarve. EU-oikeuden näkökulmasta kyse on yhtäältä Suomea sitovan vesien hyvän tilan saavuttamisesta ja toisaalta ympäristötietodirektiivin asianmukaisesta täytäntöönpanosta, jossa on tällä hetkellä selviä puutteita. Kansallisessa
sääntelyssä asialla on myös perusoikeusulottuvuuksia. Ravinnetietovaranto edistäisi ympäristöperusoikeuden toteutumista, mutta toisaalta sääntelyä kehitettäessä olisi huolehdittava siitä, ettei muita perusoikeuksia, kuten yksityisyyden suojaa tai tietosuojaa kavenneta enempää kuin on välttämätöntä.
Maa- ja puutarhatalouden aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämisen näkökulmasta ravinnetietovarantoa ja siihen sisältyviä tietoja tarvitaan ensisijaisesti viranomaistarkoituksiin. Tällöin ravinnetietovarannon sisältämien henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat toimivaltaisten viranomaisten laissa
säädetyt tehtävät, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja lupiin sisältyvien velvoitteiden valvontaan, lupaharkintaan sekä esimerkiksi vesienhoitosuunnitelmien laatimiseen.
Jotta ravinnetietovarantoon saataisiin kaikki lainsäädännön mukaisten viranomaistehtävien hoidon
kannalta olennaiset tiedot, tietojen kerääminen ja raportointi ravinnetietovarannon ylläpitäjälle on säädettävä viljelijän velvollisuudeksi. Viljelijöille tulee säätää velvollisuus lohkokirjanpitoon ja sen vuosittaiseen raportoimiseen viranomaisille, eli käytännössä viranomaisen ylläpitämään ravinnetietovarantoon. Jos peltojen viljavuutta koskeva näytteenotto siirretään viljelijöiltä viranomaisten vastuulle,
näytteitä koskevien tietojen tallentaminen olisi viranomaisen tehtävä.
Kysymys ravinnetietovarannon tietojen avoimuudesta ja yleisestä saatavuudesta ratkeaa julkisuusperiaatteen, ympäristöperusoikeuden ja henkilötietojen suojan välisellä punninnalla ja yhteensovittamisella. Nähdäksemme ravinnetietovarantoon sisältyvien julkisten ympäristötietojen tulisi olla avoimesti
ja yleisessä tietoverkossa saatavilla ilman viljelijän nimi-, osoite- ja muita yhteystietoja taikka henkilötunnusta. Viljelijän nimi-, osoite- ja muita yhteystietoja taikka henkilötunnusta koskisivat siis jatkossakin henkilötietojen suojaan liittyvät rajoitteet. Varsinaiset ympäristötiedot olisivat kuitenkin esimerkiksi
tutkijoiden saatavilla.
Ympäristötietojen saatavuutta koskeva kansallinen sääntely ei tällä hetkellä kaikilta osin täytä ympäristötietodirektiivin vaatimuksia, koska ympäristötiedon luovuttamiselle kopiona, tulosteena tai sähköisesti tulee useimmissa tapauksissa olla jokin peruste. Ravinnetietovarannon sisältämien henkilötietojen luovuttamisesta on tarpeen säätää erikseen, jos tietoja asetetaan saataville yleisen tietoverkon kautta
(eli julkaistaan internetissä) taikka jos tietoja on tarkoitus luovuttaa ilman etukäteistä ja luovutuskohtaista käyttötarkoituksen selvittämistä. Jos ravinnetietovarantoon halutaan katseluyhteys yksityisille toimijoille, tästäkin on säädettävä erikseen.
Toinen kansalliseen sääntelyyn liittyvä ongelma on, että ympäristötiedon luovuttamista koskeva
sääntely on hajallaan useissa erityissäädöksissä. Lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta parasta olisi, jos ympäristötietojen luovuttamisesta säädettäisiin mahdollisimman kattavasti yleislaissa, eli parhaillaan uudistettavassa julkisuuslaissa. Jos tämä ei onnistu, ravinnetietovarannon osalta
toinen systemaattisesti soveltuva ratkaisu olisi sitä koskevan sääntelyn sisällyttäminen samaan lainsäädäntöön, jossa ravinnekuormituksen ennalta ehkäisemisestä ja siihen liittyvistä viranomaistehtävistä
säädetään. Käytännössä tämä tarkoittaisi ympäristönsuojelulakia ja parhaillaan valmisteltavaa uutta lannoitelakia.
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6 Johtopäätökset
Maatalouden ravinnetietovaranto tarvitaan tukemaan enimmäislannoitusmäärien noudattamisen valvontaa ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi. Samalla tietovaranto palvelee myös lannoituksen ja muiden
viljelytoimien suunnittelua sekä tiedonvälityksen tehostamista hallinnolle niin, että erillisten kyselyjen
ja raportointien tarve vähenee. Ravinnetietovaranto olisi ensiarvoisen tärkeä myös laadukkaan tutkimuksen sekä kustannustehokkaan ympäristöpolitiikan suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Täsmentyvä tutkimustieto edesauttaa maatalouden vesiensuojelutoimien kehittämistä ja lisää toimien kustannustehokkuutta, koska vaativampia ympäristötoimenpiteitä voitaisiin kohdentaa eniten kuormittaville
peltolohkoille, jos sellaiset olisivat viranomaisten tiedossa.
Ravinnetietovarannon toteuttamiselle ei ole oikeudellisia tai käytännöllisiä esteitä. Lainsäädäntömuutoksia ja kehittämistoimia tarvitaan, mutta nämä panostukset ovat vähäisiä suhteessa saavutettaviin
hyötyihin. Koska lohkokirjanpitojärjestelmä on jo käytössä, ravinnetietovarannon toteuttaminen tarkoittaa, että kirjanpidon eteen tehtävä työ ja sen kautta tuotettavat tiedot saadaan laajemmin ja aiempaa helpommin hyötykäyttöön. Samoin peltojen viljavuustietoja voidaan ravinnetietovarannon avulla hyödyntää nykyistä järjestelmällisemmin osana eläinsuojien ympäristöluvitusta ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden suunnittelua.
Tällä hetkellä ympäristökorvausjärjestelmä asettaa enimmäisrajat fosforilannoitukselle ympäristökorvausjärjestelmään sitoutuneilla tiloilla. Jatkossa osana lannoitelain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta määritellään ympäristökorvausjärjestelmän tasoiset fosforirajat kaikkia viljelijöitä velvoittaviksi. Maanviljelijöiden haastattelut osoittavat, että fosforirajoihin suhtaudutaan eri tavoin niilläkin
tiloilla, jotka ovat sitoutuneet ympäristökorvausjärjestelmään. Tämä osaltaan korostaa ravinnetietovarannon ja tehokkaamman valvonnan tarvetta. Jos pelisäännöt ovat selvät ja niiden noudattamista seurataan, ovat säännöt kaikille samat. Haastatteluissa kävi ilmi, että osa viljelijöistä epäilee, että näin ei tällä
hetkellä ole. Tämä vähentää kokemusta yhdenvertaisuudesta ja yhteisvastuullisuudesta.
Lohkokirjanpito lannoitusrajojen noudattamisen apuvälineenä saa erilaisia merkityksiä maatiloilla.
Joillekin viljelijöille kirjanpito on tuotannon vastuullisuuden osoittamisen ja hyvän tilanhoidon työkalu,
kun taas toisille se edustaa perusteetonta kontrollia ja tilan toimintaan puuttumista. Oleellinen jakolinja
kulkee sen välillä, nähdäänkö lannoituksen sääntely – ja ravinnetietovaranto sen osana – maanviljelyä
hankaloittavana ja sen eduille vastakkaisena vai tuottajien pitkän aikavälin etua tukevana.. Lannanlevitysalan riittävyys suhteessa syntyvän lannan määrään on lannoitusrajojen noudattamista merkittävästi
hankaloittava seikka. Samoin fosforirajojen määrityksen takana oleva tietopohja mietityttää tai epäilyttää viljelijöitä. Kasvien lannoitustarvetta koskevia tutkimuksia on vaikeaa toteuttaa muualla kuin kontrolloiduissa olosuhteissa, mutta näidenkin tutkimusten toteutukseen ja seurantaan on arvokasta saada
viljelijöiden kokemusasiantuntemusta. Tutkimustuloksista tulee myös tiedottaa tehokkaasti.
Useat haastattelemamme viljelijät totesivat, että lohkokirjanpidon perustana toimivat maanäytteet
eivät välttämättä tuota riittävän luotettavaa tietoa lannoituksen seurannan ja valvonnan perustaksi.
Vaikka valtaosa viljelijöistä ottaa maanäytteet asianmukaisesti, sääntely ei kaikissa olosuhteissa kannusta tähän. Ravinnetietovaranto saavuttaa tavoitteensa, vaikka siihen syötettävä tieto ei olisi tieteellisen
tarkkaa. Näytteenottovastuiden jakaminen maanviljelijöiden ja julkisten toimijoiden kesken on kuitenkin tarpeen tietokannan uskottavuuden ja toimivuuden takaamiseksi. Nykyisen maanäyteaineiston luotettavuus saataisiin selville suhteellisen edullisesti, jos julkinen valta järjestäisi riippumattoman maanäytteiden oton noin viidellä prosentilla peruslohkoista ja näytteet analysoitaisiin. Kalliimpi ratkaisu
olisi kertaluonteinen kaikkien peltolohkojen maanäytteenotto ja analysointi julkisen vallan toimesta.
Maatiloilla ravinnetietovarannon käyttöönotto vaatisi vain vähän uusia toimia nykykäytäntöön verrattuna. Lisätoimia tarvitaan lähinnä niillä, yhä harvenevilla tiloilla, joilla lohkokohtaisia muistiinpanoja
ei tallenneta digitaalisesti. Suurimmat muutokset tulisivat maanäytteiden ottoon viranomaistoimintana
joko otantamenetelmällä tai kerran kaikista peltolohkoista. Ravinnetietovaranto ei toisi välitöntä hyötyä
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viljelijöille tilan viljelytoiminnan suunnitteluun. Hyöty viljelijöille tulisi erilliskyselyjen vähenemisen
sekä pitkien aikasarjojen mahdollistaman tutkimuksen tulosten kautta. Esimerkiksi fosforiluvun kehitykseen vaikuttavat viljelytekijät pystyttäisiin analysoimaan pitkien havaintosarjojen avulla. Ravinnetietovaranto mahdollistaisi myös tilan tuotannon vastuullisuuden osoittamisen ravinteiden käytön osalta.
Ravinnetietovarannon perustamisesta aiheutuvat kustannukset riippuvat siitä, miten maanäytteiden ottaminen organisoidaan. Tietovarannon ylläpidosta vuosittain aiheutuvat kustannukset olisivat arvioiden
mukaan noin sadan tuhannen euron suuruiset. Kansalaisille tulevat hyödyt realisoituisivat vesistöjen veden laadun paranemisena, josta suomalaiset olisivat arvottamistutkimusten mukaan valmiita maksamaan
satoja miljoonia euroja vuodessa.
EU:n komissio jatkokehittää digitaalista ravinnevälinettä eli FaST-työkalua ja julkaisee siitä uuden
version kesällä 2022. Suomessa FaSTia toteutetaan jatkossa neuvontajärjestelmä NEUVOn yhteydessä.
Vuoden 2021 alussa Suomessa perustettiin verkostoalusta AgriHubi tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan koordinointiin. Ravinnetietovarantoa olisi mahdollista kehittää näiden verkostovälineiden osana.
Ravinnetietovaranto edellyttää toimiakseen uutta lainsäädäntöä. Viljelijöille tulisi säätää velvollisuus pitää lohkokirjanpitoa ja raportoida tiedot ravinnetietovarantoa ylläpitävälle viranomaiselle (Ruokavirasto). Vaikka ravinnetietovaranto olisi ensisijaisesti viranomaistarkoituksiin, siihen sisältyvät tiedot ovat pääosin julkista ympäristötietoa, jonka saatavuuden rajoittamiselle ei ole perusteita. Tietojen
luovuttamisesta olisi kuitenkin säädettävä erikseen joko yleisesti ympäristötietoja koskevalla julkisuuslain muutoksella tai sisällyttämällä ravinnevarantoon sisältyvien ympäristötietojen luovuttamista koskevat säännökset ravinnekuormituksen rajoittamista koskevaan erityislainsäädäntöön.
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7 Suositukset ravinnetietovarannon
käyttöönottamiseksi
Ravinnetietovarannon ylläpitäjäksi määrätään Ruokavirasto. Ruokaviraston toimialaan kuulu jo ennestään mm. lannoitevalmisteiden valvonta. Virasto vastaa myös Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa ja toimii tukien maksajavirastona. Ruokaviraston järjestelmiin on rekisteröity kaikki Suomen peltolohkot. Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitotehtäviä hoitavien
viranomaisten tarvitsemat ravinnetiedot voidaan yhdistää Ruokaviraston järjestelmään.
Kaikille viljelijöille säädetään velvollisuus pitää kirjaa ja raportoida lohkokohtaisesti viranomaisille
vuosittain viljelytiedot ja sato sekä maa- ja lantanäytteisiin perustuvat viljavuustiedot esimerkiksi viiden
vuoden välein. Lainsäädäntöteknisesti ja systemaattisesti käytössä on useita vaihtoehtoja. Koska ravinnekuormitusta ennalta ehkäisevä sääntely on hajallaan eri sektorilaeissa, uusien säännösten yhteydessä
on tärkeää varmistaa, että kaikilla eri sektoriviranomaisilla on lakiin perustuvien tehtäviensä mukainen
mahdollisuus saada ja käyttää tarvitsemiaan ravinnetietoja, eikä toisaalta maanviljelijälle aiheuteta ylimääräistä hallinnollista taakkaa esimerkiksi päällekkäisten raportointivelvoitteiden muodossa.
Vastuu maanäytteiden otosta voidaan jakaa yhteiskunnan ja viljelijöiden kesken eri tavoin. Vaihtoehtoina ovat riippumattoman toimijan ottamat maanäytteet kerran kaikista peltolohkoista tai näytteiden
ottaminen otantaperusteisesti. Otannan avulla maanäytedatan kelpoisuus saataisiin tarkistettua kustannustehokkaasti. Kaikkien peltolohkojen analyysi olisi kalliimpi vaihtoehto, mutta se tuottaisi aukottoman perusdatan.
Eri toimijoiden käyttämät kasvirekisterit on yhdenmukaistettava. Lisäksi on perustettava reaaliaikainen, päivitettävä lannoitevalmisterekisteri. Kasvirekisteristä, lannoitevalmisterekisteristä ja Tukesin
kasvinsuojeluainerekisteristä on tehtävä tekniset rajapinnat tiedonsiirtoon järjestelmien välillä. Tämä on
välttämätöntä, ja siitä hyötyvät myös viljelysuunnitteluohjelmistojen kehittäjät ja viljelijät paremmin
toimivien järjestelmien kautta.
Ravinnetiedot ovat ympäristödirektiivissä tarkoitettuja ympäristötietoja, joiden julkisuuden rajoittamiselle ei ole perusteita. Viranomaisen tulee voida luovuttaa ravinnetiedot ilman tietopyynnölle esitettyä
perustetta. Ympäristötietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta tulisi ensisijaisesti säätää yleisesti julkisuuslaissa. Toissijaisesti tarvittavat säännökset voidaan kirjoittaa ympäristönsuojelulakiin ja lannoitevalmistelakiin. Jos yksityisille tahoille halutaan katseluyhteys ravinnetietoihin, tästä on säädettävä erikseen.
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Liite I Maa- ja puutarhatalouden ravinnepäästöjä koskeva
sääntely ja toimivaltaiset viranomaiset
1. Vesienhoitolainsäädäntö
Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) säädetään vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä ja siihen liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella sekä kansainvälisestä yhteistyöstä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä. Lain yleisenä tavoitteena on ”suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä”. Vesienhoitolaki
perustuu vesipolitiikan puitedirektiiviin 82 ja meristrategiadirektiiviin 83, jotka edellyttävät vesiympäristöä
koskevien laatutavoitteiden saavuttamista. Lain nojalla on säädetty valtioneuvoston asetukset vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja vesienhoitoalueista (1303/2004).
Vesienhoitolaissa säädetään vesienhoidon ja merenhoidon ympäristötavoitteista ja tavoitteiden saavuttamiseksi laadittavista vesihoitosuunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Laissa ei suoraan aseteta toiminnanharjoittajiin kohdistuvia velvoitteita tai rajoituksia, mutta vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat voivat välillisesti vaikuttaa norminantoon, lupapäätöksiin ja muun ohjauksen sisältöön.
Vesien hyvän tilan tavoitteleminen vaikuttaa myös maatalouden ravinnekuormituksen sääntelyyn. 84 Vesienhoitolain 28 §:n mukaan "valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston 17 §:n mukaisesti hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat". Suunnitelmien
huomioonottamisvelvollisuus koskee myös ympäristönsuojelulain (YSL) ja vesilain (VL) mukaista lupaharkintaa. EU:n komissio on viimeksi vuonna 2019 edellyttänyt Suomelta nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 85
Vesienhoitolain 4 §:n mukaan Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus hoitavat lain täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä. Lain 5 §:n mukaan vesienhoitosuunnitelmien tekemisestä vastaavat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Vesienhoitosuunnitelma (VHS) laaditaan
kullekin vesienhoitoalueelle erikseen. 86 Valtioneuvoston asetuksessa 87 määritellyt vesienhoitoalueet eivät noudata viranomaisten alueellisia toimivaltarajoja. Yhdellä ELY:llä on VHS:n laatimisessa "yhteen
sovittava" rooli.
Kullakin vesienhoitoalueella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu: 1) laatia
selvitys vesien ominaispiirteistä; 2) laatia selvitykset ihmisen aiheuttamista vaikutuksista vesiin; 3) laatia vedenkäytön taloudelliset selvitykset; 4) kerätä tiedot valtioneuvoston asetuksella säädettävistä alueista, jotka ovat Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan suojeltavia; 5) kerätä tarpeelliset tiedot talousveden ottoon tarkoitetuista alueista; 6) valmistella vesien tilan luokittelu; 7) järjestää vesien seuranta
ja laatia vesien seurantaohjelma; 8) valmistella vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma; 9) hoitaa
muut ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät vesienhoidon järjestämiseksi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin merenhoidon järjestämisessä kuuluu toimialueellaan: 1) osallistua Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman meriympäristön ominaispiirteiden
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 (2000/60/EY).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008
(2008/56/EY).
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Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu ns. Weser-asiassa (C-461/13).
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SWD(2019) 46 final.

Suomessa on viisi kansallista vesienhoitoaluetta sekä lisäksi Tornionjoen vesienhoitoalue yhdessä Ruotsin kanssa ja Tenon,
Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue yhdessä Norjan kanssa.
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Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista 30.12.2004/1303.
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ja meriympäristön tilan alustavan arvioinnin laatimiseen; 2) tehdä tarvittavat selvitykset meriympäristön
hyvän tilan määrittämiseksi sekä ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien kuvaajien asettamiseksi; 3)
osallistua Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Itämeren tilan seurantaohjelman laatimiseen ja
järjestää seuranta rannikkovesille; 4) valmistella merenhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa ja
hoitaa muut ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät merenhoidon järjestämiseksi.
Varsinaisten vesienhoitoviranomaisten lisäksi vesienhoitolaki määrittää tutkimuslaitosten ja ministeriöiden tehtäviä. Lain 4 §:n mukaan ympäristöministeriö vastaa muiden Itämeren valuma-alueella sijaitsevien valtioiden kanssa tehtävästä merenhoidon suunnittelun yhteistyöstä. Suomen ympäristökeskus, asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muut toimivaltaiset viranomaiset
osallistuvat yhteistyöhön omilla toimialueillaan. Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Metsähallitus vastaavat merenhoidon seuranta- ja muista tehtävistä toimialoillaan.
Lisäksi vesienhoitoalueella ja merivesillä toimivat muut valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämiseen.

2. Lannoitelainsäädäntö
Lannoitevalmisteita koskeva sääntely perustuu pääosin EU:n lannoiteasetukseen (2019/1009/EU), joka
on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. 88 Lannoitevalmistelaki (539/2006) täydentää lannoiteasetuksessa olevaa sääntelyä. Lannoitelainsäädännön painopiste on lannoitevalmisteiden laadun ja
turvallisuuden sääntelyssä, mutta se sääntelee osin myös lannoitteiden käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
Lannoitevalmistelain nojalla on annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista
(24/11), jota sovelletaan lannoitevalmisteiden ja soveltuvin osin niiden raaka-aineiden valmistukseen
markkinoille saattamista varten, markkinoille saattamiseen, käyttöön, kuljettamiseen, maahantuontiin
sekä maastavientiin ja lannoitevalmisteiden valmistukseen omaan käyttöön. 89 Asetuksessa säädetään
tyyppikohtaisia laatuvaatimuksia lannoitevalmisteille 90, mutta se sisältää myös mm. rajat fosforilannoitukselle. Asetuksen 11 §:n (muutos 12/15) mukaan analysoitua vesi- tai ammoniumsitraattiliukoista fosforia saa laittaa hehtaarille maata tai peltoa maataloudessa 325 kg ja puutarhataloudessa 560 kg viiden
vuoden käyttöjaksona.
Fosforilannoitusta on tarkoitus säännellä vuoden 2023 alusta lähtien lannoitelain nojalla annettavalla uudella valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen valmistelussa tullaan huomioimaan muun muassa
kasvin fosforilannoitustarve, pellon fosforiluku ja vesiensuojelun tavoitteet, mukaan lukien komission
antama palaute vesienhoidon suunnitelmista. 91
Lannoitelainsäädännön yleinen valvontaviranomainen on Ruokavirasto. Ruokaviraston tehtävät on
määritelty Ruokavirastosta annetussa laissa (371/2019). Lain 2 §:n mukaan Ruokaviraston tehtävänä on

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009 lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla
koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen
(EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta
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Asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.

Lannoitevalmisteella tarkoitetaan ”lannoitteita, kalkitusaineita, maanparannusaineita, kasvualustoja, mikrobivalmisteita
sekä lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita;” ja lannoitteella aineita ja valmisteita, jotka on tarkoitettu
edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua ja joiden vaikutus perustuu kasvinravinteisiin taikka muihin
kasveille, ihmisille tai eläimille hyödyllisiin aineisiin. Koska lanta on ”lannoite”, se on myös ”lannoitevalmiste”, ja koska
lannoitevalmistelakia sovelletaan ”soveltuvin osin” lannoitevalmisteiden käyttöön ja kuljettamiseen sekä niiden
valmistukseen omaan käyttöön, asetuksen fosforirajat koskevat myös lantaa. Tähän käsitykseen voi tulla myös
lannoitevalmistelain esitöiden perusteella, ks. HE 71/2005, s. 16.
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Epävirallinen kirjallinen tiedonanto MMM.
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muun ohella 1) tehtävät, jotka liittyvät vastuuseen Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien tukien ja korvausten hallinnoinnista ja valvonnasta sekä niiden edellyttämistä tietojärjestelmistä ja niiden turvallisuudesta (maksajavirastotehtävät); 2) muut 1 kohdassa mainituista rahastoista sekä kansallisista varoista maa-, puutarha- ja porotaloudelle, luontaiselinkeinoille, koltille sekä maaseudun kehittämistoimenpiteisiin
myönnettävien tukien ja korvausten, maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien sekä maataloustuotteiden markkinajärjestelyn toimeenpanoon liittyvät tehtävät; 3) toimialansa valvonnan ja muiden viranomaistoimenpiteiden johtaminen, kehittäminen, ohjaaminen ja suorittaminen; sekä edellisten lisäksi
mm. 9) maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän ja sen rekistereiden ylläpito ja kehittäminen sekä
tietojen luovuttaminen oman toimialansa osalta. 92

3. Ympäristönsuojelulainsäädäntö
3.1 Ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on yleinen ympäristön pilaantumisen torjuntaan sovellettava laki. Lakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua
ympäristön pilaantumista, mutta myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. Ympäristönsuojelulain 2 luvussa säädetään ympäristöön vaikuttavassa toiminnassa noudatettavista yleisistä
velvollisuuksista, pilaamiskielloista ja oikeusperiaatteista. Näiden perusteella ympäristönsuojelulain nojalla on säädetty muun ohella valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014, nitraattiasetus).
Suoran normiohjauksen ohella ympäristönsuojelulain mukainen sääntely perustuu lupajärjestelmään. Laissa säädetään erilaisten toimintojen ympäristöluvanvaraisuudesta, menettelystä ympäristölupaa haettaessa tai sitä muutettaessa sekä ympäristöluvan myöntämisen edellytyksistä. Maatalous- tai
puutarhatuotannon harjoittaminen ei sellaisenaan kuulu lupajärjestelmän piiriin, mutta eläintuotannon
harjoittaminen on tuotannon mittakaavasta riippuen joko luvan- tai ilmoituksenvaraista. Keskeinen peruste sääntelylle on tuotannossa syntyvästä lannasta ja sen käsittelystä aiheutuva hajuhaitta sekä päästöt
ilmaan ja vesistöihin.
Ympäristönsuojelulaissa viranomaistoimivalta on jaettu valtakunnallisiin ja kunnan viranomaisiin.
Lain 21 §:n mukaan valtakunnallisia lupaviranomaisia ovat aluehallintovirastot (AVI) ja valvontaviranomaisia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Lain 22 §:n mukaan kunnalle kuuluvista
lupa- ja valvontatehtävistä sekä ilmoitusmenettelyistä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
annetussa laissa (64/1986) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
3.2 Nitraattiasetus
Ympäristönsuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (nitraattiasetus) sääntelee lähinnä typpilannoitusta. Nitraattiasetuksella on pantu täytäntöön EU:n nitraattidirektiivi 93 ja sillä ohjataan sekä lannan että orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia. Asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen
kaikkialla Manner-Suomessa. Sääntelyn tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan ja lannoitevalmisteiden ympäristöön aiheuttamia päästöjä.

Kyseisessä lain 2 §:n 9 kohdassa viitataan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annettuun lakiin (284/2008), joka
on kumottu ruokahallinnon tietovarannosta annetulla lailla (560/2021). Viime mainitun lain 14 §:n 3 momentin mukaan
muussa laissa olevalla viittauksella kumottuun maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annettuun lakiin tarkoitetaan
ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia.
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Neuvoston direktiivi 12 päivänä joulukuuta 1991 vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien
aiheuttamalta pilaantumiselta (676/91/ETY).
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Nitraattiasetus sääntelee lannan varastointia, levitystapaa, levitysaikoja, muokkausvelvollisuutta
sekä vähimmäissuojaetäisyyksiä pintavesistöön ja talousveden ottopaikkoihin. Asetus määrittää lannan
ja muiden orgaanisten lannoitevalmisteiden vuosittaisessa käytössä noudatettavat kokonaistypen enimmäismäärät (170 kg/ha) sekä erikseen liukoisen typen enimmäismäärät viljeltävästä kasvista ja maalajista riippuen (30–250 kg/ha). Jos lantaa käytetään enimmäismäärä, kokonaistyppeä koskeva raja on
yleensä se, joka ensimmäisenä rajoittaa lannoitusta. Liukoisen typen rajoja koskeva taulukko voi käytännössä muodostua rajoittavaksi, jos käytetään lannan lisäksi väkilannoitteita.
Välillisesti nitraattiasetus sääntelee myös fosforin käyttöä. Käytännössä nitraattiasetuksen rajoitukset toimivat ”perälautana” lannan mukana levitettävän fosforin rajoittamiselle silloin, kun maatila ei ole
sitoutunut ympäristökorvausjärjestelmään. Jos tila ei kuulu ympäristökorvausjärjestelmään, ei fosforia
lannassa voi tulla kokonaistypen rajoittamaa lantamäärää enempää, joka esimerkiksi naudan lietelannassa on enintään 29 kg/ha/v ja sian lietelannassa 40 kg/ha/v. Siipikarjan lannan typpipitoisuus on niin
vähäinen suhteessa fosforipitoisuuteen, ettei nitraattiasetus muodostu rajoittavaksi tekijäksi fosforin
osalta. Tällöin fosforia on mahdollista levittää lannoitevalmisteasetuksessa säädettyyn rajaan asti.
3.3 Eläinsuojia koskeva lupa- ja ilmoitusjärjestelmä
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on keskeinen ohjauskeino ympäristön pilaantumisen
torjunnassa. Lupaprosessissa ratkaistaan, onko toiminta ylipäätään sallittua, ja jos on, millä ehdoin. Ympäristöluvassa voidaan asettaa yleistä normiohjausta tai ympäristökorvausjärjestelmää ankarampia lupamääräyksiä. 94
Ympäristösuojelulain mukaan eläinsuoja, jonka koko ylittää lain liitteessä asetetun lupakynnyksen,
tarvitsee aina ympäristöluvan. Myös taulukkorajojen alapuolelle asettuvalle toiminnalle on haettava ympäristölupaa, jos joku ympäristönsuojelulain 27 §:ssä säädetyistä yleisistä luvanvaraisuusperusteista
täyttyy. Luvanvaraisia suoraan ns. direktiivilaitoksina ovat siipikarjakasvattamot, kun siipikarjapaikkoja
on yli 40 000, ja sikalat, kun tuotantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) paikkoja on yli 2 000 tai kun emakkopaikkoja on yli 750. Ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia ovat eläinsuojat, jotka on tarkoitettu
vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle tai 600 emolehmälle tai muut eläinsuojat, joiden kokonaiseläinyksikkömäärä YSL liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 3 000 (YSL 27 §
ja liite 1) sekä tietyn kokoluokan ylittävät turkistarhat.
Aluehallintovirastot ratkaisevat eläinsuojien ympäristöluvat toimialueidensa mukaisesti lukuun ottamatta pienempiä turkistarhoja, joiden lupapäätökset tekee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Pienemmät eläinsuojat ovat ilmoituksenvaraisia ympäristönsuojelulain perusteella (YSL 115 a § ja liite
4). 95 Ilmoituspäätöksessä annettaviin määräyksiin sovelletaan YSL 115 d §:n nojalla ympäristönsuojelulain sääntelyä lupamääräysistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojien ilmoitukset (YSL 115 a §).
Ympäristönsuojelulain 70 §:n mukaan lupamääräys voi olla lain (tai jätelain) nojalla annettua asetusta ankarampi, jos se on tarpeen: 1) luvan myöntämisen tai toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen antamisen edellytysten täyttämiseksi, 2) valtioneuvoston asetuksella säädetyn ympäristönlaatuvaatimuksen
turvaamiseksi tai 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamiseksi. Siten YSL 70 § mahdollistaa
asetusta ankaramman lupamääräyksen, jos siihen on ympäristönsuojelullinen peruste. Saman pykälän 2
momentin mukaan ankarampi asetuksen säännös syrjäyttää vastaavasti lupamääräyksen.
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Luvan ja asetuksen suhteesta on säädetty ympäristönsuojelulain 70 §:ssä.

Ilmoituksenvaraisia eläinsuojia ovat YSL liitteen 4 mukaan eläinsuoja, jotka on tarkoitettu: a) vähintään 50 ja alle 300
lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai
ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja
enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000
broilerille; b) usealle a kohdassa tai liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3
eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000.
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Lannanlevityksen sääntelyyn ympäristöluvassa kohdistuu uusia paineita erityisesti vesienhoidon
ympäristötavoitteiden suunnalta. Vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 21
§:n ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 4 artiklan perusteella tulee estää vesien tilan heikentyminen ja saavuttaa niiden hyvä tila. Näiden säädösten mukaiset vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma ohjaavat lupaharkintaa. Viime vuosina vesienhoidon ympäristötavoitteiden
vaikutus lupaharkintaan on vahvistunut selvästi. 96 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi loppuvuodesta 2019
Finnpulpin biotuotetehtaan ympäristöluvan sillä perusteella, että hanke olisi johtanut vesimuodostuman
laadullisen tekijän luokan heikkenemiseen (KHO 2019:166). 97 Myös eläinsuojan ympäristöluvassa hyvän tilan tavoite voi jatkossa heijastua entistä useammin lannan käsittelyn lupamääräyksiin alueilla,
joissa vedet ovat hyvää heikommassa tilassa. Osaltaan painetta lannanlevityksen sääntelyyn ympäristöluvassa lisää edellä mainittu komission kehotus Suomelle terävöittää maatalouden hajakuormituksen
sääntelyä.

4. Maatalouden tukijärjestelmä
Maatalouden tukijärjestelmä perustuu Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Jäsenvaltiot
eivät voi antaa kansallisia säädöksiä niistä asioista, mistä on säädetty unionin tasolla. EU:n lainsäädännössä säädetään viljelijätuista, maatalouden rakennetuista, maaseudun yritystuista sekä markkinatuista
ja kansallisiin maatalouden tukijärjestelmiin liittyvistä ehdoista. Euroopan unionin suorista tuista (EU:n
kokonaan rahoittamat tuet) säädetään valtioneuvoston asetuksessa tilatukijärjestelmästä 242/2013.
EU:n ja Suomen osarahoittamista ohjelmaperusteisista politiikkatoimista (luonnonhaittakorvaus,
ympäristökorvaus, luomukorvaus, ei-tuotannollisten investointien korvaus ja eläinten hyvinvointikorvaus) säädetään erikseen. Luonnonhaittakorvauksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 236/2015,
ympäristökorvauksesta VNa 235/2015, luomukorvauksesta VNa 237/2015, ei-tuotannollisten investointien korvauksesta VNa 238/2015 ja eläinten hyvinvointikorvauksesta VNa 121/2015. Lisäksi ympäristökorvauksesta ja eläinten hyvinvointikorvauksesta säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön
asetuksissa MMMa 327/2015 ja MMMa 117/2015. Kaikkiin asetuksiin on niiden antamisen jälkeen
tehty muutoksia.
Pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta säädetään
valtioneuvoston asetuksessa 712/2015. Kaikkien tukien perustana olevien täydentävien ehtojen valvonnasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 7/2015 täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta. Viljelijätukien valvontavelvollisuus ja -oikeus on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY). ELYkeskus valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista siltä osin kuin on kyse yhteisen
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria- ja ohjelmaperusteisia tukia koskevista säännöistä. Yhteisölainsäädännössä valvonnasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 sekä komission asetuksissa (EU) N:o 640/2014 ja (EU) N:o 809/2014.

Ks. Belinskij, A., Aroviita, J., Kauppila, J., Kymenvaara, S., Leino, L., Mäenpää, M., Raitanen, E. & Soininen, N. 2018.
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 42/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-548-8
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KHO:n Finnpulp-päätöksestä Belinskij, A. & Soininen, N. 2020. KHO:n Finnpulp-päätös (KHO 2019:166) ohjaa
sopeutuvampaan lupien muuttamiseen ja yhteisvaikutusten hallintaan. Edilex 17.1.2020.
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5. Yhteenvetoa: ravinnetietoa tarvitsevat viranomaiset ja niiden tehtävät
Alla taulukossa 1 on yhteenveto keskeisimmistä toimivaltaisista viranomaisista, joiden lakisääteisten
tehtävien hoitaminen edellyttää mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista ravinnetietovarantoa.
Taulukko 1. Ravinnetietoa tarvitsevat viranomaiset ja niiden tehtävät.
Lainsäädäntö

Laki ja toimivaltainen viranomainen

Tehtävät

Vesienhoitolaki

ELY-keskukset vesienhoitoviranomaisina

Laatia 5 vuoden välein päivitettävä
vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma. Tarvitsee tiedot vesimuodostumien nykytilasta ja paineista
(kuten kuormituksesta).

SYKE ja Luke toimeenpanoa
edistävinä asiantuntijalaitoksina
Lannoitelainsäädäntö ja
maatalouden tukijärjestelmä

Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Ruokavirasto

Muun muassa huolehtia maataloustukien ja korvausten hallinnoinnista ja
valvonnasta sekä niiden edellyttämistä
tietojärjestelmistä, jne.

ELY-keskukset

Maatalouden ympäristökorvauksen
valvonta.

Aluehallintovirastot

Eläinsuojien lupien myöntäminen:
tarvitsee tietoa peltojen P-luvuista sekä
lannan ja lannoitteiden käytöstä ja
muista viljelytoimista.

ELY-keskukset

Nitraattiasetuksen valvonta.
Eläinsuojien lupien valvonta: tarvitsee
tietoa lannan ja lannoitteiden käytöstä
ja muista viljelytoimista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Nitraattiasetuksen valvonta.
Eläinsuojien ilmoitusten hyväksyminen
ja niiden valvonta, AVI:n lupien valvonta.
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