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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE  
 
 

Eläinluettelo  
Tämän kirjeen liitteenä on eläinluettelo ajalta 1.1.2020 – 7.10.2020. Jos tiedoissa on virheitä, 
ottakaa yhteyttä lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun, mikäli tietoja ei voi korjata 
asiointisovelluksella 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. Eläinluettelossa 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 eläinluettelopohjia löytyy Ruokaviraston 
lomakesivustolta. Erillistä käsin ylläpidettävää eläinluettelonpitovelvoitetta ei ole, jos käyttää 
sähköisiä ilmoituskanavia. 
 
Asiakaspalvelun terveiset 
Mikäli käytössänne ei ole sähköistä asiointisovellusta niin ilmoitukset voi lähettää lomakkeella 
sähköpostin liitteenä (pdf, kuvatiedosto tai word). Lomaketta ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos lomakkeessa ja sähköpostiviestissä on riittävät tiedot lähettäjästä. Mikäli 
lähetät lomakkeet postitse, on hyvä huomioida postin kulkuun kuluva aika. Ilmoitusväylinä 
toimivat sähköinen asiointipalvelu, lomakkeet ja puhelin. Selvittelytilanteissa asiat hoituvat 
helpoiten olemalla puhelimitse yhteydessä asiakaspalveluun. 
 
Ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin sekä eläintenpitäjärekisteriin 
Mikäli eläintenpito loppuu ja lampaista/vuohista luovutaan, tulee ilmoitukset poistoista tehdä 
seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta lammas- ja vuohirekisteriin. Tämän lisäksi tulee 
lammas/vuohieläintenpidon lopetuksesta ilmoittaa eläintenpitäjärekisteriin. Näin varmistetaan 
rekisterien ajantasaisuus, joka on mm. eläintautien torjunnassa oleellista. 
 
Käyttöoikeudet lammas- ja vuohirekisterin asiointisovellukseen 
Lammas- ja vuohirekisterisovelluksen käyttöoikeuksia hallinnoi kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomainen.  
 

Asiointitunnuksen muutos  
Kuluneen vuoden aikana on kuntien maaseutuviranomainen tai Ruokavirasto ollut teihin 
yhteydessä, mikäli teillä on ollut käytössä lammas- ja vuohirekisterissä asiointitunnuksena ns. 
päivittämätön tilatunnus. Koska asiointi uudessa eläintenpitäjärekisterissä ei toimi kyseisillä 
tunnuksilla on päivittämättömiä tilatunnuksia vaihdettu asiakastunnuksiin niille tiloille, jotka eivät 
ole maataloustuenhakijoita. Tällöin on myös lammas- ja vuohirekisterissä olevat eläimet siirretty 
asiakaspalvelun toimesta uudelle asiakastunnukselle. Mikäli olette maataloustukienhakija, on 
tilatunnus päivitetty jo aiemmin maaseutuhallinnon toimesta eikä näin ollen edellytä mitään 
toimenpiteitä. 
 

Korvamerkkitoimittajamme Stallmästaren tiedottaa 
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Kevään poikimisia varten kannattaa tilata korvamerkit ajoissa, jotta vältytään tilausruuhkilta ja 
korvamerkkien pitkiltä toimitusajoilta. 
Mikäli asiakkaalla on Y-tunnus ja tunnus ilmoitetaan korvamerkkitilauksen yhteydessä, niin 
silloin laskuun ei sisällytetä Ruotsin arvonlisäveroa.  Korvamerkkilaskun maksun yhteydessä 
tulee ilmoittaa laskun numero, jotta maksusuorite pystytään yhdistämään lähetettyyn laskuun. 
 
Rekisteröintimaksulaskut 
Alkuvuoden 2020 (1.1.2020-30.6.2020) rekisteröintimaksut laskutetaan lokakuussa.  
 
Lammas- ja vuohirekisterin huoltokatkot 
Seuraava huoltokatko on 6.11. – 8.11.2020. 
 
Uuhituet 
Tukikelpoisten uuhien määrä pohjoisessa uuhituessa ja EU:n uuhipalkkiossa määräytyy 
lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2021 mennessä tallennettujen poikimisilmoitusten 
perusteella. 
Vuoden 2020 poikimiset on ilmoitettava rekisteriin tammikuun 2021 loppuun mennessä, jotta 
karitsat voidaan huomioida vuoden 2020 tukilaskennassa. 
 
Uusi raatokeräilyhinnasto 1.8.2020 alkaen 
Honkajoki Oy nostaa märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan raatokeräilyn 
hintoja. Hinnanmuutokset johtuvat kustannusnousuista. Valtion avustuksen määrät pysyvät 
ennallaan. Lue lisää Honkajoen tiedotteesta  
 
https://raatonetti.fi/site?node_id=170&action=show_data&p_id=88&ordercol=publishbegin&orde
rtype=desc&row=2 
 
Eläintenpitäjärekisterin asiointisovelluksen avaaminen siirtyy vuodelle 2021 
Toistaiseksi eläintenpitäjien asiointi tapahtuu puhelimitse kunnan maaseutuviranomaisen 
kanssa tai toimittamalla lomakkeet eläintenpidosta ja/tai eläinten pitopaikasta postitse tai 
sähköpostin liitteenä. Mikäli lomakkeet toimitetaan sähköpostin liitteenä, tulee varmistaa, että 
koko lomake näkyy ja teksti on luettavissa. 
Rekisteröintiä varten tarvittavat lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivulta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-
pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/ 
 
Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15-16.00  
Postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 VANTAA  
Puhelin: 09 85 666 002  
Sähköposti: lammasvuohi@mtech.fi 
 
Lammas- ja vuohirekisterin asiointisovelluksen osoite on muuttunut kuluneen vuoden aikana. 
Uusi osoite on https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ 
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