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Maataloustuotannon kirjaamisvaatimusten muutokset 2017 

Lisälehtinen sisältää muutokset Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016-2017 –

oppaaseen, joka julkaistiin syksyllä 2016. Muutokset koskevat sekä kasvintuotannon että eläintuo-

tannon kirjaamisvaatimuksia. Muutostekstit on kirjoitettu punaisella värillä.  

 

1. Kasvintuotanto 

1.1 Lohkokohtaiset muistiinpanot 
 

Taulukko 1. Lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset 

Lisäys/täsmennys kohtaan ’Lohkolle levitetyn fosforin määrä’ 

Merkitse lohkokohtaisiin  
muistiinpanoihin 

Kaikkia 
koskeva  

Täyden-
tävät  
ehdot 

Ympäristö-
sitoumus 

Säilytysaika  
vähintään 

Lohkolle levitetyn fosforin määrä 
 
 
 
 
* Merkitse 5-vuoden lannoituskauden 
alkaminen lohkomuistiinpanoihin. 

X*  X 5 vuoden tasaus-
jakson ajan 
 
Ympäris-
tösitoumuskausi ja 
sitoumuskauden 
päättymisen jäl-
keen 4 vuotta 

 

 Kaikkia koskeva ehto on se, että fosforia saa levittää peltohehtaaria kohden enintään 

325kg/ha/5v maataloudessa ja 560 kg/ha/5v puutarhataloudessa.  Koska enimmäismäärää ei ole 

määritetty vuosikohtaiseksi, tulee lohkomuistiinpanoihin merkitä 5-vuoden lannoituskauden alkami-

nen. 

Taulukko 1. Lohkokohtaiset kirjaamisvaatimukset 

Täsmennys tekstiin, joka koskee kasvinsuojeluaineiden käyttöä 

Merkitse lohkokohtaisiin  
muistiinpanoihin 

Kaikkia 
koskeva  

Täyden-
tävät  
ehdot 

Ympäristö-
sitoumus 

Säilytysaika  
vähintään 

Syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön eli 
oletko tehnyt päätöksen torjunnasta rik-
kakasvien, kasvitautien, kasvitaudeille 
otollisten olosuhteiden, havaitun tautiti-
lanteen tai tuhoeläinten takia tai oletko 
käyttänyt kasvunsäädettä havaitun laon-
torjuntatarpeen takia. Voit myös luetella 
torjuntapäätökseen johtaneet havaitut 
rikkakasvit, tuhoeläimet tai kasvitaudit 

  X Ympäristö-
sitoumuskausi ja 
sitoumuskauden 
päättymisen jäl-
keen 4 vuotta 
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1.2 Tilakohtaisesti tehtävät muistiinpanot ja vuosittaiset ilmoi-

tusta vaativat asiat 
 

Taulukko 4. Tilalla säilytettävät asiakirjat ja vuosittaista ilmoitusta vaativat asiat 

Lisäys kohtaan Voimassaoleva lanta-analyysi 

Asiakirja tai ilmoitus Kaikkia 
koskeva  

Täydentä-
vät ehdot 

Ympäristö-
sitoumus 

Säilytysaika  
vähintään 

Voimassaoleva lanta-analyysi  
(Jos tilallasi syntyy ja/tai käytät lantaa 
yli 25m3 vuodessa/lantalaji) 
 

X X X 10 vuotta  
 
Ympäristö-
sitoumuskausi ja 
sitoumuskauden 
päättymisen jäl-
keen 4 vuotta 

 

Taulukko 7. Kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoon liittyvät kirjaa-

misvaatimukset 

Kirjaamisvaatimus Kaikkia 
koskeva  

Täydentä-
vät ehdot 

Säilytysaika  
vähintään 

Säilytä kastelu-, pesu- ja jäähdytysveden tutki-
mustulokset: 
 tulokset käyttöönottotutkimuksesta ja sään-

nöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä tutki-
muksista*. 

X X Säilytä aina uusin 
tutkimustodistus 
vähintään 5 vuotta. 

* Jos tilasi vesi tulee vesilaitokselta tai vesiosuuskunnalta, riittää, että osoitat olevasi liittynyt vesi-

laitoksen verkostoon, esimerkiksi laskun avulla. 

 

1.3 Siementen ja taimien tuottajat 

Kasvipassioppaan linkkiosoite on muuttunut, uusi osoite on 
Kasvipassiopas: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-
Evirasta/julkaisut/oppaat/kasvipassi_ohje_14201_3_fi.pdf 

  

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/oppaat/kasvipassi-taimitodistus-rekisterinro_14201_2.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-Evirasta/julkaisut/oppaat/kasvipassi_ohje_14201_3_fi.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-Evirasta/julkaisut/oppaat/kasvipassi_ohje_14201_3_fi.pdf
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2. Eläintuotanto 

2.1 Eläintenpitäjiä koskevat yleiset vaatimukset 

Taulukko 12. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon kirjaamisvaatimukset 

Kirjaamisvaatimus Kaikkia 
koskeva 

Täyden-
tävät  
ehdot 

Säilytysaika 
vähintään 

Jäljitettävyys  

Kun lähetät eläimiä teurastamoon, ilmoita kyseisiä eläi-
miä koskevat elintarvikeketjutiedot teurastamoon vähin-
tään 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon 
tai viimeistään eläinten mukana. Kirjaa ylös, milloin ja 
mihin teurastamoon toimitit elintarvikeketjutiedot. 

X  1 vuosi 

Pidä kirjaa tilalta elintarvikkeeksi toimitetuista alkutuo-
tannon tuotteista, kuten munista tai maidosta: 

 vastaanottajan nimi ja osoite 

 tuotteen nimi 

 toimituspäivä ja ajankohta, jos saman päivän aikana 
on toimitettu useita eriä 

 toimitettu määrä. 
 

Kuluttajalle suoraan myydyistä elintarvikkeista tarvitsee 
kirjata vain myyty tuote ja sen kokonaismäärä sekä 
myyntipäivä. Evira kuitenkin suosittelee, että raakamai-
toa ostaneiden kuluttajien nimi ja yhteystieto kirjataan, 
ostajien suostumuksella. 

X X 1 vuosi 

Kirjaamisvaatimus Kaikkia 
koskeva 

Täyden-
tävät  
ehdot 

Säilytysaika 
vähintään 

Tutkimukset ja tarkastukset  

Pidä kirjaa eläimistä otettujen näytteiden tai muiden dia-
gnostisiin tarkoituksiin otettujen näytteiden, joilla on mer-
kitystä ihmisten terveyden kannalta, tutkimusten tuloksis-
ta.  

 Esimerkiksi salmonellavalvontaohjelmasta, nautojen 
EHEC-tutkimuksista, teurastamon toteuttamasta broi-
lereiden kampylobakteerivalvonnasta, raakamaidon 
patogeenitutkimuksista, vesitutkimuksista, vie-
rasainevalvontanäytteistä ja utaretulehdustutkimuk-
sista.  

Kirjaamisvaatimus täyttyy, kun säilytät saamasi tutkimus-
todistukset.  

X X 3 vuotta 
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2.2 Eläinlajikohtaiset kirjaamisvaatimukset 

2.2.1 Maidontuotantoeläimet 
 
 

Taulukko 18. Maidontuotannon kirjaamisvaatimukset 

Kirjaamisvaatimus Kaikkia 
koskeva 

Täyden-
tävät 
ehdot 

Säilytysaika vähintään 

Säilytä tutkimustodistukset maidon kanssa 
kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistami-
seen ja huuhteluun käytettävän veden tutki-
muksista.  

 Tulokset käyttöönottotutkimuksesta ja 
säännöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä 
tutkimuksista* 

X X Säilytä aina uusin tutki-
mustodistus vähintään 5 
vuotta.  

Jos myyt raakamaitoa tilan yhteydessä olevas-
ta elintarvikehuoneistosta yli 2500 kg vuodes-
sa TAI toimitat raakamaitoa maitoalan laitok-
seen pakattavaksi raakamaitona: 

 Automaattisessa lypsylaitteistossa on olta-
va järjestelmä, joka tallentaa tiedon lypsy-
laitteiston ja maidon jäähdytys- ja varas-
tointilaitteiden puhdistamisen teknisestä 
epäonnistumisesta. Säilytä nämä tiedot. 

 eläinkohtaisesti kaikesta erilleen ohjatusta 
maidosta 

 siitä, onko muuttuneen maidon erottelujär-
jestelmä käytössä vai ei.  

 Vedinten riittävän puhdistamisen varmis-
tamiseksi tuottajan on seurattava laitteiston 
suorittamaa puhdistustapahtumaa sään-
nöllisesti. Pidä kirjaa tästä seurannasta ja 
sen havainnoista. 

X X 1 vuosi 
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2.2.4 Siipikarja 

Taulukko 24. Kaikkia siipikarjatiloja koskevat kirjaamisvaatimukset 

Kirjaamisvaatimus Kaikkia 
koskeva 

Täyden-
tävät 
ehdot 

Säilytysaika 
vähintään 

Kun lähetät siipikarjaa teurastamoon, ilmoita   
yleisten elintarvikeketjutietojen lisäksi:  

 salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien lintujen osalta 
kunnaneläinlääkärin viimeisimmän tarkastuskäynnin 
ajankohta ja tarkastustulokset sekä tieto viimeisimmän 
salmonellatutkimuksen ajankohdasta ja tutkimustulok-
sesta 

 kasvatusaikainen kuolleisuus lähetettävässä erässä 

 lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, saapu-
miserän koko ja lintujen alkuperä (emokanalan nimi tai 
tunnus ja hautomon nimi). 

Kirjaa ylös, milloin ja mihin teurastamoon toimitit elintarvi-
keketjutiedot. 

X  1 vuosi 

Jos lähetät munia munatuotteiden raaka-aineeksi ja 
puhdistat niitä vedellä, säilytä tutkimustodistukset munien 
puhdistamiseen käytettävän veden tutkimuksista: 

 tulokset säännöllisesti 3 vuoden välein tehdyistä 
tutkimuksista**. 

X X Säilytä aina 
uusin tutki-
mustodistus. 

** Jos tilasi vesi tulee vesilaitokselta tai vesiosuuskunnalta, riittää, että osoitat olevasi liittynyt vesi-

laitoksen verkostoon, esimerkiksi laskun avulla. 

 

 


