
Ilmoitus puutteellisesti merkityn eläimen saapumisesta teurastamolle 

                                                

 
Viite: Maa- ja metsätalousministeriön asetus nro 38/EEO/2006 lihantarkastuksesta, liite 2, luku 1. B. 
 

Vastaanottava lääninhallitus / toimipaikka  
(Ilmoitus tehdään siihen lääninhallitukseen, jonka alueella eläimen alkuperätila sijaitsee.) 

Osoite: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Alkuperätila, jolta eläin on noudettu 
Tilan nimi ja osoite: ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 
 
Tilatunnus, jos tiedossa: ________________________________________ 

Eläimen tiedot 
sika  nauta     lammas          vuohi  
Eläimen EU-tunnus (syntymätunnus) tai merkintätunnus (jos tiedossa): __________________________ 

Muut tunnistetiedot1 jos EU-tunnusta tai merkintätunnusta ei ole tiedossa: ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Teurastamon / pienteurastamon tiedot 
Nimi:  _______________________________________ 

Hyväksymisnumero: _______________________________________ 
 
Yllä mainitussa teurastamossa / pienteurastamossa ___ / ___ / ______ (pvm) klo __________ tehdyssä 
ante mortem –tarkastuksessa todettiin mainitun eläimen olleen puutteellisesti merkitty2. 
 

Lisätietoja 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________ssä    ___ / ___ / _____ ________________________________________ 

Tarkastuseläinlääkärin allekirjoitus 
________________________________________ 
Nimenselvennys 
________________________________________ 
Puhelinnumero 

 
1 Ilmoitetaan esimerkiksi eläimen rotu ja sukupuoli. 
2 - lihantarkastuksesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 38/EEO/2006; sekä 
   - nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaan puutteellisesti 
merkitty on eläin, jolla ei lainkaan ole asianmukaisesti kiinnitettyä korvamerkkiä, joka on merkitty ainoastaan (yhdellä tai kahdella) punaisella 
tilapäismerkillä, jonka korvamerkki on kuljetuksen aikana kadonnut tai muuttunut lukukelvottomaksi, eikä tarkastuseläinlääkärille ole annettu 
luotettavaa selvitystä eläimen merkinnöistä, sekä eläin jolla ei teuraaksi lähetettäessä ole ollut toista korvamerkkiä kiinnitettynä, eikä syy eläintä 
teurastamolle seuraavan merkin irrallaanoloon ole eläimen korvan vaurioituminen tai eläimen käsittelyvaikeudesta johtuva tarpeeton vaara 
merkin kiinnittämisessä.; 
   - lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) sekä 
muutosasetuksen (356/2008) mukaan puutteellisesti merkitty on eläin, jolla ei ole lainkaan asianmukaisesti kiinnitettyä korvamerkkiä, jonka 
korvamerkki on kuljetuksen aikana kadonnut tai muuttunut lukukelvottomaksi, eikä tarkastuseläinlääkärille ole annettu luotettavaa selvitystä 
eläimen merkinnöistä, sekä eläin jolla ei teuraaksi lähetettäessä ole ollut toista korvamerkkiä kiinnitettynä, eikä syy eläintä teurastamolle 
seuraavan merkin irrallaanoloon ole eläimen korvan vaurioituminen tai eläimen käsittelyvaikeudesta johtuva tarpeeton vaara merkin 
kiinnittämisessä.; tai 
   - sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/ 2001) mukaan puutteellisesti merkitty 
on eläin, jolta puuttuu kaksoisleimaus keskiselän/kyljen alueelta eikä sitä vaihtoehtoisesti ole merkitty oikeaan korvaan kiinnitetyllä 
korvamerkillä, sekä eläin, jonka korvamerkki tai muu merkintätunnus on kuljetuksen aikana kadonnut tai muuttunut lukukelvottomaksi, eikä 
tarkastuseläinlääkärille ole annettu luotettavaa selvitystä eläimen merkinnöistä. 
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