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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 

 

Nautarekisterin ilmoitukset 

Eläintenpitäjien on ilmoitettava omistuksessaan tai hallinnassaan olevien eläinten tapahtumat 
nautarekisteriin seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtumasta.  
 
Pitopaikkakohtainen nautaeläinluettelo on virallinen asiakirja ja sen pitäminen ajan tasalla 
tarkastetaan valvontojen yhteydessä. Tapahtumat on kirjattava nautaeläinluetteloon viimeistään 
kolmantena päivänä tapahtumapäivästä. 
 
Pitopaikkakohtaisen luettelon pitäminen voidaan kuitenkin korvata tallettamalla tiedot suoraan 
nautaeläinrekisteriin viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien. 
 
Raatokeräily kesäaikana  

Kesäaikana on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että itsestään kuolleiden ja lopetettujen 
nautojen raadot saadaan toimitettua pois tilalta mahdollisimman nopeasti. Mätänevistä raadoista 
aiheutuu tautivaaraa sekä tilan ihmisille että eläimille. Keräilyalueella raatokeräilyauto on tilattava 
välittömästi eläimen kuoltua. Kuljetuksen voi tilata joko Raatonetti.fi -palvelun lomakkeella, 
automaattisella HELOS IVR –puhelinpalvelulla tai soittamalla Honkajoki Oy:n tilauskeskukseen 
arkipäivisin puhelinnumeroon 010 834 6460 klo 8.00 - 16.00. Lisää tietoa noutopalvelun 
tilaamisesta saa Honkajoki Oy:n internetsivulta: http://www.honkajokioy.fi/palvelut/kuljetukset. 
Kesäaikana raato tullaan noutamaan kahden arkipäivän sisällä tilauksesta. Raadon noudosta saa 
pyydettäessä kuitin keräilyauton kuljettajalta.  

Mikäli raadon mätänemisasteen johdosta raatoa ei pysytä nostamaan kuormaan kokonaisena, on 
se pakattava suursäkkiin, joka voidaan nostaa kuormaan. Korvamerkin voi kiinnittää 
säkkiin.  Noutoa tilattaessa on kerrottava, että kyseessä on pilaantunut raato. Pilaantuneen raadon 
noudosta voidaan laskuttaa kolminkertainen hinta. 

Jos tilalla ei noutoa odotettaessa ole käytettävissä jäähdytettyä tilaa raadon säilytykseen, on 
kuollut eläin on säilytettävä suojaisessa, varjoisessa paikassa ja suojattava hyönteistä ja muilta 
eläimiltä. Säilytyspaikan alustan tulee olla tiivis, jotta valumavesien pääsy ympäristöön estyy. 
Raatoa voidaan säilyttää esimerkiksi traktorin kauhassa varjoisalla paikalla. Mikäli eritteitä on 
päässyt valumaan maahan, raadon säilytyspaikka on kalkittava. 

Kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittäminen 

Kotiteurastettujen nautojen teurassivutuotteiden hautaaminen on kiellettyä keräilyalueella.  Ne on 
toimitettava sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen Honkajoelle tai 
jätteenpolttolaitokseen, jolla on lupa polttamalla hävittää eläinperäistä ainesta. Syrjäisellä 
alueella hautaaminen on sallittua. 

Eläinlääkärin määräämää varoaikaa noudatettava ja tämä kirjattava lääkekirjanpitoon 

 
Erityisesti tiloilla, joilla lääkekirjanpitoa pidetään Nasevassa, on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
lääkitysten varoajat kirjataan oikein. Naseva tarjoaa automaattisesti valmisteen ohjeannoksen 
mukaista varoaikaa.  
 

https://raatonetti.fi/
https://raatonetti.fi/site?node_id=156
http://www.honkajokioy.fi/yhteydet
http://www.honkajokioy.fi/palvelut/kuljetukset
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Eläinlääkärin on määrättävä tätä pidempi varoaika, jos on syytä epäillä, ettei valmisteelle asetettu 
varoaika ole riittävä. Eläinlääkärin määräämää varoaikaa on noudatettava ja se on myös kirjattava 
lääkekirjanpitoon.  
 
Lisätietoja lääkitsemisestä ylitarkastaja Liisa Kaartinen, sähköposti: liisa.kaartinen@evira.fi 
 
Eläinten myyminen 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. 

 
Muista myös rehukirjanpito  
 
Kirjanpito on perusedellytys rehujen jäljitettävyydelle ja vaatimus siitä koskee kasveja rehuksi 
viljeleviä maatiloja ja kotieläintuottajia. Rehun jäljitettävyys on tarpeen esimerkiksi silloin, kun rehun 
epäillään aiheuttaneen eläinten sairastumisen ja se on tarpeen vetää käytöstä pois. Rehuja ovat 
eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitetut aineet ja tuotteet, esimerkiksi vilja, karkearehu, erilaiset 
rehuseokset, rehun lisäaineet ja niiden seokset eli esiseokset sekä lääkerehut.  
 
Rehukirjanpito on myös yksi tarkastettavista asioista maataloustukiin liittyvien täydentävien ehtojen 
rehutarkastuksissa, joita tehdään noin yhdelle prosentille maataloustukia hakeneista tiloista.  
Kirjanpitovaatimus koskee tilalle hankittuja rehuja, tilalta luovutettuja rehuja ja tilalla tuotettuja 
rehuja. Rehukirjanpidossa on oltava rehun myyjän tai ostajan nimi, osoite ja toimituspäivä, tuotteen 
nimi ja rehun määrä. Eläimille syötetyistä rehuista kirjanpitoon on merkittävä eläinryhmä, jolle rehu 
on syötetty ja rehun käytön lopettamisaika esimerkiksi lääkerehulle, kun rehun käyttöön liittyy 
varoaika.  
 
Kunkin varastoitavan rehun rehuvaraston tunnisteen merkitseminen kirjanpitoon auttaa rehun 
jäljittämisessä ja takaisinvedossa kohdennetusti mahdollisessa vaaratilanteessa. Rehujen lisäksi 
kirjaa on pidettävä rehuista otettujen näytteiden tutkimustuloksista. Kirjanpidoksi riittää esimerkiksi 
rehujen osto/myyntikuittien, lääkerehuista lääkityskirjanpidon ja/tai tilalla tuotettujen rehujen osalta 
lohkokohtaisen kirjanpidon säilyttäminen, kun niissä ovat kirjanpidossa vaadittavat asiat.  
 
Rehukirjanpitovaatimukset on koottu Eviran rehukirjanpidon mallilomakkeeseen, joka löytyy Eviran 
nettisivuilta. Rehuista otettujen näytteiden tulosten kirjanpidoksi riittää tutkimustodistusten 
säilyttäminen. Rehukirjanpitoa tulee säilyttää viisi vuotta.  
 
Lisätietoa rehukirjanpidosta:  
www.evira.fi > Eläimet > Rehut > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Kirjanpito- ja 
muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa  
 
Viljelijätukiin ja eläinyksikkölaskelmiin liittyvät kysymykset 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle 

Viljelijätukiin ja eläinyksikkölaskelmiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä oman kuntasi tai 

yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Nautarekisterin asiakaspalvelussa ei ole 

mahdollisuuksia tulostaa tai tulkita eläinyksikkölaskelmia.  

 

  

mailto:liisa.kaartinen@evira.fi
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  MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 

 

EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkio: Eläimen rekisteritiedot ilmoitettava seitsemän päivän 
kuluessa tapahtumasta  

EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan 
tasalla. Viljelijän on tehtävä ilmoitukset (esimerkiksi syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin aina 
seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. 

Määräajat perustuvat eläinten merkintä- ja rekisteröintijärjestelmää koskevaan EU-asetukseen. Jos 
eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, eli sen tukikelpoisuus 
menetetään koko vuodelta. Vuodesta 2016 lähtien maatila menettää kaikkien eläinten 
eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 20 % tilan eläimistä joudutaan hylkäämään.  

Myös täydentävät ehdot edellyttävät ilmoitusaikojen noudattamista. Täydentävien ehtojen 
noudattamatta jättäminen johtaa kaikkien EU:n suorien tukien (muun muassa perustuki) ja tiettyjen 
osarahoitteisten tukien (muun muassa ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus) tukileikkauksiin 
tai seuraamuksiin.  

Eläinten hyvinvointikorvaus 

Tilojen, jotka ovat sitoutuneet vuosiksi 2015-2016 eläinten hyvinvointikorvaukseen, tulee hakea 

maksua vuoden 2016 osalta paperilomakkeella 409. Lomake on tulostettavissa osoitteesta 

www.suomi.fi. 

Maksuhakemus tulee palauttaa kuntaan 15.6.2016 mennessä. 

 
 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA 

Eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia lievennetään 

Euroopan komissio esittää lievennyksiä eläimiin perustuvien palkkioiden valvonnassa todettujen 
virheellisyyksien seuraamuksiin. Komission esitys sisältää myös Suomen esittämiä 
yksinkertaistamisehdotuksia. Muutosehdotukset ovat lähiaikoina Euroopan parlamentin ja 
neuvoston hyväksyttävinä. Muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 1.1.2016 alkaen. 
Lievennyksistä huolimatta on tila- ja eläinrekisterimerkinnät pidettävä kunnossa myös jatkossa, 
jotta seuraamuksilta vältytään. 

EU:n maataloustukien valvontojen säädöstenmukaiset seuraamukset virhetilanteissa on koettu 
Suomessa kohtuuttomiksi. Suomi lähettikin helmikuussa 2015 komissioon runsaasti 
kohtuullistamisehdotuksia, kun maatalouskomissaari Phil Hogan oli pyytänyt jäsenmailta 
ehdotuksia yksinkertaistamisesta. Suomi on aktiivisesti ajanut muutoksia EU-lainsäädäntöön myös 
ehdotusten lähettämisen jälkeen. 

Komission nyt esittämällä asetusmuutoksella lievennettäisiin eläinpalkkioiden valvonnan 
seuraamuksia viime vuoteen verrattuna. Seuraamukset ovat EU-palkkioihin liittyviä EU-asetuksissa 
säädettyjä palkkion vähennyksiä tilanteissa, joissa eläinpalkkion ehtoja, kuten eläinten 
merkinnän ja rekisteröinnin sääntöjä ei ole täysimääräisesti noudatettu. Seuraamuksia joudutaan 
määräämään esimerkiksi tilanteissa, joissa eläimen tilalle tulopäivä on ilmoitettu myöhässä. 

http://www.suomi.fi/


  4 

                                             6.6.2016 

 
Suomessa EU-palkkiot perustuvat eläimen ruokintapäiviin eli tilallaolopäiviin. Tämän takia muutos, 
joka mahdollistaa seuraamusten laskemisen näiden ruokintapäivien perusteella on Suomelle 
myönteinen. 

Jatkossa mahdollisten seuraamusten laskenta perustuisi eläimelle kalenterivuonna kertyneisiin 
ruokintapäiviin eikä 365 ruokintapäivään kuten tällä hetkellä. Ruokintapäiväkohtainen laskentamalli 
ottaa huomioon eläinten todellisen tilallaolopäivien määrän kalenterivuonna. Lisäksi 
ruokintapäiväkohtainen laskentamalli antaa tuottajalle mahdollisuuden vähentää seuraamusten 
määrää valitsemalla teuraaksi ne eläimet, jotka kerryttäisivät seuraamuspäiviä. Tukiehtojen 
kierroksi katsottaisiin kuitenkin eläinten siirrot toiselle tilalle silloin, kun tavoitteena on vain 
seuraamuspäivien vähentäminen. 

Mahdollisesti tukikelpoisten eläinten seuraamuslaskenta perustuisi jatkossa niihin päiviin, jotka 
eläin voisi kerryttää tukivuoden aikana. Eläinten pitopaikkaa koskevissa rekisterivirheissä 
palattaisiin vuonna 2014 noudatettuun käytäntöön: eläin voitaisiin hyväksyä, jos se on tilan 
toisessa pitopaikassa välittömästi tunnistettavissa. 

Eläinkohtainen 24 kuukauden sanktiouhka, joka on ollut jo käytössä tilarekisterin ja eläinpassien 
(eläinpassi ei ole käytössä Suomessa nauta-, lammas- ja vuohieläimillä) virheellisyyksissä, 
otettaisiin käyttöön tietyissä rekisterivirheissä. Sanktiouhka muuttuisi seuraamukseksi, jos tila- 
ja/tai eläinrekisterin virhe löytyisi samasta eläimestä 24 kuukauden aikana. Jos tieto on olennainen 
tukikelpoisuuden kannalta, tulkitaan väärä tieto virheeksi jo ensimmäisellä kerralla. Tällaisia 
olennaisia tietoja ovat esimerkiksi eläimen sukupuoli ja rotu. 

Vaikka seuraamukset lieventyvät, ovat tila- ja eläinrekisterimerkintöjen oikea-aikaisuus ja oikea 
sisältö edelleenkin ensiarvoisen tärkeitä seuraamusten välttämiseksi. Maa- ja 
metsätalousministeriö tiedottaa internetsivuillaan www.mmm.fi, kun muutosasetus on hyväksytty. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352, etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Lisätietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
sivuilta: evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläintenpito > Merkitseminen ja rekisteröinti > 
Nautaeläimet tai Lampaat ja vuohet 

 

 

 

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla. 

 

 

 

 

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille elokuun kolmannella viikolla. 

http://www.mmm.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi

