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Lomake 254 
ILMOITUS rodun lisäämisestä 
alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksessa 

 ELY-keskuksen merkinnät  
Toimita lomake ELY-keskukseen viimeistään 30.5.2023.* 

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä 
tavalla. 

Lomake saapunut, 
pvm 

Sopimusnumero Vastaanottaja 

Rodun lisäämiskäyttö sopimuskaudelta jo-
kaisen sopimuseläimen osalta kunnossa  kyllä  ei 

1. TUENHAKIJAA, TILAA JA SOPIMUSTA KOSKEVAT TIEDOT
Tuenhakija Tilatunnus 

Tämä ilmoitus koskee (sopimusnumero) 

Jokaisen sopimuseläimen käyttö rodun lisäämiseen ilmoitetaan. Jos sopimuseläin on korvattu toisella eläimellä, myös sen 
käyttö rodun lisäämiseen on ilmoitettava.  

2. SOPIMUSELÄIMEN KÄYTTÖ RODUN LISÄÄMISEEN 1.5.2015 - 30.4.2023 TAI 1.5.2016 - 30.4.2023
Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 
Lisätietoja: 

Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 
Lisätietoja: 

Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 

* 28.3.2023 korjattu 31.5.2023 > 30.5.2023.
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Lisätietoja: 

Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 
Lisätietoja: 

Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 
Lisätietoja: 

Eläimen EU-tunnus/rekisterinumero: Eläimen nimi: 

Jälkeläinen, luominen tai urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Yllä mainittu sopimuseläin on korvattu  . . 20   lähtien eläimellä, jonka EU-tunnus/rekisterinumero on: 

__________________. 
Lisätietoja: 

3. ALLEKIRJOITUS

Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. 

Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai 
maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.  

LIITTEET, yhteensä   kpl
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LOMAKKEEN 254 TÄYTTÖOHJE: 

Lomakkeella ilmoitetaan vuonna 2015 sekä 2016 tehtyjen alkuperäisrotujen kasvatussopimuksen itä-, länsi- sekä pohjois-
suomenkarjan nautojen, suomen-, kainuunharmas- sekä ahvenanmaanlampaiden, suomenvuohien, suomenhevosten ja 
suomalaisen maatiaiskanan käytöstä rodun lisäämiseen sopimuskaudella 2015(6) –2023.  

A. Lomakkeen palauttaminen

Palauta lomake 254 viimeistään 30.5.2023* siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen) jonka 
kanssa sopimus on tehty.  

Lomaketta ei voi palauttaa Vipu-palvelussa. 

B. Lomakkeen täyttäminen

1. Tuenhakijaa, tilaa ja sopimusta koskevat tiedot

Ilmoita tuenhakijan nimi ja tilatunnus sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimusnumero. 

2. Sopimuseläimen käyttö rodun lisäämiseen 1.5.2015 - 30.4.2023 tai 1.5.2016 - 30.4.2023

Ilmoita jokainen sopimuseläin omassa kohdassaan (laatikossa). Merkitse rasti sen vuoden kohdalle, jolloin sopimuseläintä

on käytetty rodun lisäämiseen. Rodun lisäämiseksi katsotaan syntynyt jälkeläinen ja luominen, joka on ilmoitettu eläimen

rekisteriin, sekä urospuolisen eläimen käyttö rodun lisäämiseen.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa sopimuseläinten käytön rodun lisäämiseen rekisterinpitäjän raportilla, josta näkyy eläinten 
käyttäminen rodun lisäämiseen eri sopimusvuosina. Tällöin tulee lisäksi palauttaa tämä lomake täyttäen sen 1. ja 3. koh-
dan tiedot. 

Rekisterinpitäjän selvitys/raportti sopimuseläimen käytöstä rodun lisäämiseen eri alkuperäisroduilla voi olla esimerkiksi: 

• itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan naudat: Faban päivitetty kantakirjatodistus (ei polveutumistodistus) joko tu-
lostettuna Faban jalostuspalvelusta netistä tai kopiona paperisesta, suomen- ja kainuunharmaslampaat: 
ProAgrian Weblammas-sovelluksen ”tuotoslista tai karitsalista” aikavälillä 1.5.2015 - 30.4.2023tai 1.5.2016 
-30.4.2023

• ahvenanmaanlampaat: Föreningen Ålandsfåret ry:n raportti ”tuotoslista tai karitsalista” aikavälillä 1.5.2015 
-30.4.2023 tai 1.5.2016 - 30.4.2023

• suomenvuohet: ProAgrian Webvuohi-sovelluksen raportti ”tuotoslista tai kililista” aikavälillä 1.5.2015 - 30.4.2023 
tai 1.5.2016 - 30.4.2023

• suomenhevoset, Suomen Hippoksen Hevosrekisteristä ”hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain”, 
• suomalainen maatiaiskana: Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanarekisterin vuosi-ilmoitusraportin tieto, poikasia 

X kpl.

Mikäli olet epävarma oikeanlaisesta raportista, voit kysyä neuvoa ELY-keskuksesta. 

Suomenhevosten, itäsuomenkarjan, länsisuomenkarjan ja pohjoissuomenkarjan nautojen ja suomenvuohien on tuotet-
tava jälkeläisiä vähintään kaksi kertaa sopimuskauden aikana. Suomenlampaiden, kainuunharmaslampaiden ja ahvenan-
maanlampaiden on tuotettava jälkeläisiä vähintään kolme kertaa sopimuskauden aikana ja suomalaisten maatiaiskanojen 
vuosittain sopimuskauden aikana. 

Korvaavan eläimen käyttö rodun lisäämiseen on ilmoitettava korvaushetkestä alkaen, jos sopimuseläin on korvattu toi-
sella eläimellä. 

3. Allekirjoitus

Kirjoita lomakkeeseen päiväys. 

* 28.3.2023 korjattu 31.5.2023 > 30.5.2023.
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Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voi-
daan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhdistys- ja yhtiömuodoissa nimenkirjoi-
tusoikeudella. 

Kopioi tarvittaessa lisää sivuja lomakkeeseen. Lomakkeen jokainen irrallinen sivu on allekirjoitettava. 

4. Liitteet

Merkitse rasti, jos ilmoitus sisältää liitteitä ja liitteiden lukumäärä. 

5. Takaisinperintä ja sopimuksen jatkovuosi

ELY-keskus perii eläimestä maksetun korvauksen takaisin koko sopimuskaudelta, jos sopimuksessa ollutta eläintä ei ole 
käytetty riittävästi rodun lisäämiseen.  

Jatkovuosia (1.5.2015 - 30.4.2023 tai 1.5.2016 - 30.4.2023) voidaan käyttää sopimuseläinten lisäämisehdon täyttämiseen. 
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