
 

 

Alkuperäisrotujen perimän säilytys, uusi korvausmuoto 

 
Kuva: Pohjoissuomenkarjan hieho (Mikko Griinari/ Luken arkisto)  

 
• Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta 

edistävä geenipankkisäilytystoimenpide. 
Toimenpiteen tavoitteena on turvata suomalaisten 
alkuperäisrotujen geenivarojen pitkäaikainen 
säilytys geenipankissa.  
 

• Sopimuksen voi tehdä kansallisen eläingeeni-
varaohjelman koordinaattori (L 561/2014, 2§) joka 
suunnittelee ja toteuttaa perimän säilytys – 
toiminnan.  
 

• Koordinaattori laatii toimintasuunnitelman joka 
hyväksytään maa- ja metsätalousministeriössä. 
Sopimus tehdään suunnitelman perusteella ja 
kustannukset maksetaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella.  
 

• Toimenpidesuunnitelmassa on yksilöitävä 
ylläpitäjät, ylläpidettävät lajit tai rodut, 
säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet, suojelun 
arviointiperusteet sekä tietojen vaihtoa edistävät 
toimenpiteet. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä 
arvio kustannuksista. 
 

• Perimän säilytyksessä on käytettävä asetuksen 
327/2015 liitteessä 5 tarkoitettuja eläinrotukohtaisia 
menetelmiä ja säilytysmäärinä toimintasuunnitelman 
mukaisia määriä. 
 

• Korvausta voidaan myöntää suomalaisten 
alkuperäisrotujen geenivarojen pitkäaikaisesta 
säilyttämisestä geenipankissa. 
 

• Perimän säilytyksessä on noudatettava 
Luonnonvarakeskuksen laatimien Suomen 
kansallisen eläingeenivaraohjelman eri lajien ja 
rotujen geeniperimän pitkäaikaissäilytyksen 
tavoitteita ja periaatteita. 

 
• Sopimuksen haku on 30.9.2015 mennessä. 

Sopimusaika päättyy 30.4.2020.  
 
• Korvausta haetaan ja se käsitellään 

Maaseutuvirastossa eläin- ja 
erikoistukiyksikössä/ylitarkastaja Ulla Sihto 
puh. 040 559 9005.  

 
• Sopimuksen perusteella voidaan maksaa 

ympäristökorvausta enintään 60 000 euroa 
vuodessa. 

 
• Toimenpiteessä korvauskelpoisia kustannuksia 

ovat eläingeenivarojen suojelutarpeen 
arvioinnista ja suunnittelusta sekä 
eläingeenivarakokoelmien säilyttämiseen 
tähtäävistä toimista aiheutuneet kustannukset 
sekä tietojen vaihtoa ja käyttöä edistävät toimet. 

 
• Toimenpiteessä edistetään tietojen vaihtoa 

suunnittelemalla ja toteuttamalla säilytys-
toiminta eri eläinlajien rekistereitä ylläpitävien 
ja jalostusohjelmia suorittavien järjestöjen 
kanssa kansallisesti ja eri EU-maiden välillä. 
Kansalaisten tietoisuutta geenivarojen 
säilytyksestä ja hyödyntämisestä edistetään 
muun muassa esiintymällä tiedotusvälineissä ja 
osallistumalla eri tason oppilaitosten 
opetustyöhön sekä järjestämällä seminaareja 
yhteistyössä paikallisten eläinrotujen 
yhdistysten ja eläinjalostusjärjestöjen kanssa.  

 
• Korvauksen saaja voi hyväksytyn 

toimenpidesuunnitelman mukaisesti antaa 
ylläpitomahdollisuuden ulkopuoliselle taholle ja 
korvata perimän säilytys -toiminnasta 
aiheutuvia kustannuksia ylläpitäjälle. 
Ulkopuolinen taho voi olla 
keinosiemennysorganisaatio tai eläinlääkäri, 
joka vastaa alkuperäisrodun sperman ja 
alkioiden keräyksestä, pakastamisesta sekä 
varastojen ja tietojen ylläpidosta. Ulkopuoliset 
tahot valitaan julkisen hankintamenettelyn 
kautta. 

 
• Korvauksen saaja ei voi antaa 

ylläpitovelvoitetta sellaisista elämistä, jotka 
saavat ympäristökorvausta alkuperäisrotujen 
kasvatus -toimenpiteestä.  
 

• Korvauksen saaja vastaa korvauksen 
velvoitteista.

 


