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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE 
  
Eläinluettelo 
Tämän kirjeen liitteenä on 5.4.2017 tulostettu eläinluettelo. Jos tiedoissa on virheitä, ottakaa yhteyttä 
asiakaspalveluun, mikäli tietoja ei voi korjata internetsovelluksella tai teillä ei ole mahdollisuutta sitä 
käyttää. Jos puutteista tai uusista tapahtumista on ilmoitettu asiakaspalveluun jo aiemmin, ei tämä kirje 
edellytä teiltä toimenpiteitä.  
 
Eläinluettelo on valvonnassa tarkastettava asiakirja. Luettelossa tulee olla pitopaikkakohtaisesti eläinten 
tapahtumat kolmen vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Alle 6 kk:n ikäisten syntymäpitopaikassaan 
vielä olevien rekisteröimättömien karitsoiden tai kilien tietoja ei eläinluetteloon tarvitse kirjata. Tyhjiä 
luettelopohjia löytyy Eviran lomakesivustolta. 
 
Lammas- ja vuohirekisterin vuoden 2017 huoltokatkot 
Sovellus ei ole käytettävissä 19-21.5, 22-24.9 ja 10-12.11. Kyseiset katkot ovat hallinnonalan 
palvelusopimuksen mukaisia huoltokatkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi. Katkot alkavat perjantaisin n. 
klo 16 ja jatkuvat korkeintaan maanantaiaamuun. 
 
Yhteistyöryhmän kokousmuistiot 
Lammas- ja vuohirekisterin kehityksen tueksi on perustettu v. 2008 yhteistyöryhmä, jonka jäseninä on 
edustajia Mavista, maa- ja metsätalousministeriöstä, MTK:sta, SLC:sta, Pohjanmaan ruotsalaisesta 
tuottajayhdistyksestä, teurastamosta, hävityslaitoksesta, Maanmittauslaitoksesta, Mtech Digital 
Solutionista, Lammas- ja vuohiyhdistyksestä sekä Evirasta. 
 
Kokousmuistiot tulevat löytymään jatkossa Eviran verkkosivuilta: Eläin > Eläinsuojelu ja eläintenpito > 
Merkitseminen ja rekisteröinti > Lampaat > Ajankohtaista. 
  
Myöhästyneiden rekisteri-ilmoitusten vaikutukset tilalle maksettaviin maataloustukiin 
Eläintenpitäjän on ilmoitettava omistuksessaan tai hallinnassaan olevien eläinten poistot, ostot, siirrot, 
löytymiset ja ulkomailta tuonnit Lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä 
tapahtumasta. Karitsan/ kilin syntymäilmoitus eli emän karitsointi-/ poikimisilmoitus on tehtävä 
viimeistään kuuden (6) kuukauden iässä, mutta jos eläin siirretään syntymäpitopaikastaan ennen tuota 
ikää, on se rekisteröitävä ja merkittävä ennen siirtoa. Kannattaa myös huomioida, että esim. 
teurastamon tekemä teurastusilmoitus ei yksinään riitä, vaan eläintenpitäjän on myös itse tehtävä 
poistoilmoitus. 
 
Poistoilmoituksen puuttuminen teurastetulta eläimeltä selviää helpoiten lammas- ja 
vuohirekisterisovelluksen Teurastustapahtumat-välilehdeltä, joka löytyy Tapahtumat-osion välilehdeltä. 
Eläin, jolle on jo tehty teurastusilmoitus, mutta sitä ei ole poistettu eläintenpitäjän toimesta, on korostettu 
listalla vaaleanpunaisella. Klikkaamalla kyseisen eläimen EU-tunnusta pääsee eläimen perustietoihin > 
Sijaintitiedot > Poistosarakkeessa on Lisää-linkki, jota klikkaamalla pääsee helpoiten tekemään eläimen 
poistoilmoituksen.   
 

 



 
 
Rekisteri-ilmoitusten määräaikojen noudattamista valvotaan eläinten merkinnän ja rekisteröinnin 
valvonnoissa. Merkintä ja rekisteröinti kuuluvat ns. täydentäviin ehtoihin, jotka ovat perustuen, 
viherryttämistuen, nuoren viljelijän tuen, peltokasvipalkkion, lammas- ja vuohipalkkioiden, 
lypsylehmäpalkkion, nautapalkkion, ympäristökorvauksen (ympäristösitoumus ja ympäristösopimukset), 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, luonnonhaittakorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen 
ehtona. Mahdollinen sanktio kohdistuu siis kaikkiin edellä mainittuihin tilalle maksettaviin tukiin.  
 
Perusseuraamusprosentti täydentävien ehtojen rikkeitä havaittaessa on 3 %. Vähäisten laiminlyöntien 
osalta seuraamus voi olla myös ns. varhainen varoitus tai 1 %. Vakavammissa rikkeissä seuraamus voi 
olla 5 %. Myös toistuvasti havaittu sama rike tai rikkeen toteaminen tahalliseksi korottaa 
sanktioprosenttia. Mikäli viiveitä on erittäin vähäisessä määrässä ilmoituksista, viiveet ovat hyvin lyhyitä 
ja niiden taustalla voidaan valvontatilanteessa todeta olleen inhimillisiksi erehdyksiksi luokiteltavat syyt, 
läänineläinlääkäri voi valvonnan johtopäätöksen tekijänä jättää täydentävien ehtojen seuraamuksen 
määräämättä. Lisätietoa täydentävistä ehdoista saatavilla Eviran verkkosivuilta: www-evira.fi > Yhteiset 
> Täydentävät ehdot.  
 
Rekisteri-ilmoitusten myöhästyminen vaikuttaa kaikkien palkkioeläinten palkkiokelpoisuuteen lammas- ja 
vuohipalkkiossa. Lammas- ja vuohipalkkioita ovat AB-alueella maksettavat uuhi- ja kuttupalkkio sekä 
koko maassa maksettava teuraskaritsa- ja kilipalkkio. Lammas- ja vuohirekisterin ilmoitukset on oltava 
oikein eläimen palkkiokelpoisuuden ajan. Rekisteri-ilmoitukset on oltava tehtyinä eläimen ensimmäiseen 
tukikelpoisuuspäivään mennessä. Palkkioeläimen tulo- ja poistoilmoituksia tarkastellaan tukivuosittain 
sekä tuenhakijakohtaisesti eläinpalkkion maksamisen yhteydessä. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus 
myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, eli menetät tuen siitä kuluvalta vuodelta. Jos yli 20 % tilasi 
eläimistä joudutaan hylkäämään, menetät kaikkien eläinten eläinpalkkion koko vuodelta. Myös 
kansallisissa uuhi- tai kuttutuissa sekä eläinten hyvinvointikorvauksessa eläimen rekisteri-ilmoituksen 
virhe aiheuttaa eläimen hylkäämisen valvonnassa. Eläinrekisterin tiedot kannattaa siis pitää ajan tasalla. 
Lisätietoa eläintuista ja -palkkioista saat Mavin nettisivuilta: www.mavi.fi > Oppaat ja lomakkeet > 
Eläintukien ja -palkkioiden oppaat. 
 
Lampaiden ja vuohien lääkityksistä on pidettävä kirjanpitoa  
Lampaille ja vuohille annetuista lääkkeistä on pidettävä kirjanpitoa. Siihen merkitään sekä eläinlääkärin 
antamat lääkkeet että itse annetut lääkkeet. Eviran verkkosivulta löytyy mallipohjat lääkityskirjanpitoa 
helpottamaan. Sivu löytyy helpoiten kirjoittamalla Evira.fi-etusivun hakuun sanan lääkityskirjanpito. 
www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Lääkitseminen > Lainsäädäntö > 
Tuotantoeläinten lääkityskirjanpito.  Mallit löytyvät sivun alalaidasta. Kirjanpitoa voi pitää myös muulla 
tavalla, kunhan se on selkeästi tehtynä ja kaikki vaadittavat kohdat tulevat kirjattua ylös. 
  
Lisätietoja: ylitarkastaja Liisa Kaartinen, liisa.kaartinen(at)evira.fi 
 
Raadonkeräilyn valvonta vuoden 2017 painopisteenä 
Vuoden 2017 sivutuotevalvonnan yksi painopiste on tiloilla itsestään kuolleiden ja lopetettujen lampaiden 
keräilyn tehostaminen keräilyalueella.  Raatojen hävittämiseen liittyviä kohdennettuja tarkastuksia ja 
selvityksiä tullaan tekemään lammastiloille. Paitsi keräilyn tehostaminen, syy painopisteen valintaan on 
tarve varmistaa riittävä TSE-näytteiden saanti lampaista, jotta Suomen luokitus mitättömän alhaisen 
klassisen scrapie- riskin maana säilyy. Luokituksen säilyttäminen edellyttää vähintään nykyisen TSE-
seurannan jatkamista. 
 
Asiointi merkkitoimittajien kanssa 
Lampaiden ja vuohien Eviran hyväksymiä korvamerkkejä toimittavat tällä hetkellä kaksi merkkitoimittajaa 

 Suomen Korvamerkkimyynti Oy  
- www.korvamerkki.fi 
- sähköposti: myynti@korvamerkki.fi ja info@korvamerkki.fi  
- puh. 044 7700 759    

 Stallmästaren Oy  
- www.stallmastaren.se 
- sähköposti: order@stallmastaren.se  
- puh. +46 0510 204 45 (asiointikielet ruotsi ja englanti) 
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Korvamerkkikauppa on aina tilaajan ja merkkitoimittajan välistä kauppaa, jota säätelee kuluttajasuojalaki. 
Eviran asema merkkitilauksissa on ainoastaan tilaussanoman välitys tilaajalta toimittajalle. Mahdollisissa 
reklamaatiotilanteissa tulee aina ottaa yhteys merkkitoimittajaan. 
 
Ei myyntiä tunnuksettomalle ostajalle 
Eläimen poistoilmoituksessa on aina ilmoitettava vastaanottavan osapuolen tunnus (Neuvoston asetus 
(EY) N:o 21/2004). Ostajan tunnustyyppinä käytetään tilatunnusta, asiakastunnusta tai välittäjätunnusta. 
Poistoilmoituksessa ei tarvita ostajan pitopaikkatunnusta, vaan ostajan rekisteriin tekemän 
ostoilmoituksen perusteella pystytään tarvittaessa selvittämään eläimen sijainti. 
 
Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15-16.00 
Postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 VANTAA 
Puhelin: 09 85 666 002 
Fax:  09 271 0035   
Sähköposti: lammasvuohi@mtech.fi  
 
 
 
 
 
                      MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
Alkuperäisrotujen kasvattaminen  
Uusia viisivuotisia sopimuksia ei tehdä ollenkaan tänä vuonna, johtuen valtion määrärahojen 
vähyydestä. 
 
Kuitenkin on mahdollista lisätä eläimiä olemassa oleviin alkuperäisrotusopimuksiin. Lisäystä haetaan 
ELY-keskuksesta lomakkeella 218 E viimeistään 15.6.2017. 

Vuonna 2015 alkaneeseen sopimukseen voi hakea eläinmäärän lisäystä enää tänä vuonna (2017). 
Vuonna 2016 alkaneeseen sopimukseen voi hakea eläinmäärän lisäystä tänä ja ensi vuonna (2017 ja 
2018). Lisätyiksi haettavat lampaat tai vuohet täytyy olla hallinnassa ja niillä tulee olla 
polveutumistodistukset 1.5.2017 mennessä. 

Vuoden 2016 sopimuksista 2. erän maksaminen on aloitettu viikolla 8. 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus 
Vuoden 2016 eläinten hyvinvointikorvauksen lopullisen maksun (50 %) suunniteltu maksamisen 

aikataulu on kesäkuulla (mavi.fi-sivut, rekisterissä olleet lampaat ja vuohet 1.7.–31.12.2016) 

 
Vuoden 2017 eläinten hyvinvointikorvaussitoumuksen maksamista EI haeta erikseen, vaan maksun 

haku on kirjautunut sitoumusta haettaessa. 

 

Vuoden 2017 ennakon maksuerään kirjautuvat ne lampaat ja vuohet jotka ovat rekisterissä 1.1.–

30.6.2017. 

 
 
 
 


