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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE 
  
Eläinluettelo 
Tämän kirjeen liitteenä on 4.4.2018 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. Jos käytössä on sähköinen rekisteri, ei luetteloa tarvitse 
pitää sen lisäksi paperisena. 
 
Lammas- ja vuohirekisterin vuoden 2018 huoltokatkot 
Sovellus ei ole käytettävissä 4.5 – 6.5.2018, 7.9 – 9.9.2018 ja 9.11 – 11.11.2018. Kyseiset katkot ovat 
hallinnonalan palvelusopimuksen mukaisia huoltokatkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi. Katkot alkavat 
perjantaisin n. klo 16 ja jatkuvat korkeintaan maanantaiaamuun. 
 
Lammas- ja vuohirekisteri on siirtynyt käyttämään Suomi.fi tunnistautumista 
Tunnistautumismuutos toteutettiin vuodenvaihteessa. Käytettäessä kyseistä pankkitunnistautumista, on 
sovellukseen kirjautuminen tällä hetkellä hitaampaa kuin käytettäessä kunnasta saatuja tunnuksia ja 
avainlukulistaa. 
 
Lomakkeiden allekirjoittaminen ei ole enää välttämätöntä  
Kun tapahtumia ilmoitetaan lomakkeella, ei niitä tarvitse enää allekirjoittaa ja skannata, vaan ne voi 
lähettää sellaisenaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: lammasvuohi@mtech.fi 
 
Ostoilmoituksen tekeminen on ostajan vastuulla 
Kun lammas tai vuohi ostetaan, ei myyjän ilmoitus siirrä eläimiä automaattisesti ostajan hallintaan. 
Ostajan velvollisuus on ilmoittaa ostotapahtuma itse rekisteriin. 
 
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. Näinollen Evira kehottaa 
eläintenpitäjiä olemaan myymättä eläimiä tunnuksettomalle ostajalle.  

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevia uusia vaatimuksia                                  
Eläinten hyvinvointia koskevana uutena vaatimuksena on, että tilalla on oltava riittävästi pätevää henkilö-
kuntaa. Tuotantoeläinten hoitajalla on oltava eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus tai riittävä muu 
osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi. Pätevällä tarkoitetaan tässä henkilökuntaa, joka osaa 
hoitaa eläimet asianmukaisesti (tiedot ja taidot). Lisäksi eläinten pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta 
eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille. 

Honkajoki aloittaa hävitysilmoitusten tekemisen viranomaissovellukseen 
Honkajoki on rakentanut rajapinnat omaan järjestelmäänsä ja pystyy nyt aloittamaan hävitysilmoitusten 
lähettämisen lammas- ja vuohirekisteriin. 
 
Eläintenpitäjä ei itse näe omien eläintensä hävitysilmoituksia, mutta viranomainen pystyy esim. 
valvonnan yhteydessä selaamaan tilan hävitysilmoituksia. 
 
Repeytyneet/haljenneet korvat  
Jatkossa repeytyneistä/haljenneista korvista ei enää tarvitse laittaa tietoa eläinluetteloon (ei paperiseen 
eikä sähköiseen). Tätä tietoa ei valvonnoissa enää tarkasteta. 
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Stallmästarenin postitushinnoista 
Olemme saaneet tuottajapalautetta Stallmästarenin postitusmaksujen suuruudesta. Vinkkinä merkkien 
tilaajille on tilattavan postipaketin jakaminen pienempiin, alle kahden kilon lähetyksiin. Yli kahden kilon 
paketit ovat huomattavan paljon kalliimpia kuin useampi pienempi paketti. 
 
Tilauksen jakamista useammaksi paketiksi voi pyytää osoitteesta: order@stallmastaren.se. 
Asiointikielinä ruotsi ja englanti. 
 
Korvamerkkien painot tullaan julkaisemaan lähiaikoina Eviran internetsivuilla (www.evira.fi > Eläimet > 
Eläinsuojelu ja eläintenpito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Lampaat ja vuohet > Lampaiden ja vuohien 
korvamerkit. 
 
Suomen Korvamerkkimyynti Oy 
Suomen Korvamerkkimyynti on asetettu konkurssiin, eikä sen toiminnan jatkamisesta ole tällä hetkellä 
tietoa.  
 
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 määrärahatilanteesta.  
Vuonna 2016 alkaneeseen sopimukseen voi hakea eläinmäärän lisäystä tänä vuonna. Lisätyiksi 
haettavat lampaat tai vuohet täytyy olla viimeistään 1.5.2018 hakijan hallinnassa sekä niillä täytyy olla 
viimeistään tuolloin todistukset polveutumisesta. Lisäystä haetaan ELY-keskuksesta lomakkeella 218E 
viimeistään 15.6.2018. 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus  
Vuoden 2017 eläinten hyvinvointikorvauksen lopullisen maksun (50 %) suunniteltu maksamisen 
aikataulu on kesäkuulla (mavi.fi-sivut, rekisterissä olleet lampaat ja vuohet 1.7.–31.12.2017). 
 
Vuoden 2018 ennakon maksuerään kirjautuvat ne lampaat ja vuohet jotka ovat rekisterissä 1.1.– 
30.6.2018. 
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