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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE  
 
Ruokavirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2019. 
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan 
palvelukeskusta on yhdistetty 1.1.2019 Ruokavirastoksi. 
 
Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, 
kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita.  
Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, 
toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia. 
 
Lisätietoja Ruokaviraston kotisivuilta ruokavirasto.fi. 
 
Eläinluettelo  
Tämän kirjeen liitteenä on eläinluettelo ajalta 1.1.2019 – 18.9.2019. 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 Ruokaviraston lomakesivustolta. Eläinluettelonpitovelvoitetta ei kuitenkaan ole, jos 
käytössä on sähköiset ilmoituskanavat.  
 
 
Korvamerkit 
Vanhan malliset Combi 2000 korvamerkit korvataan uudistetulla mallilla Combi 3000. Combi 2000 
korvamerkkejä myydään vielä syyskuun loppuun asti ja sen jälkeen Combi 3000 merkit korvaavat ne. 
Tällä hetkellä voi siis vielä tilata molempia Combi -malleja. Malleihin sopivat pihdit: mustat junior-pihdit 
(maks. 10 vuotta vanhat) ja Allflex punainen Total Tagger. Lisätietoa asiasta löytyy Ruokaviraston 
sivulta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-
vuohet/lampaiden-ja-vuohien-korvamerkit/ 
 
 
Rekisteröintimaksulaskut 
Tulette tänä syksynä poikkeuksellisesti saamaan kaksi laskua koskien rekisteröintimaksuja. Vuoden 
2018 loppuvuoden rekisteröintimaksut laskutetaan vasta nyt. 1.7.2018-31.12.2018 rekisteröintimaksut on 
jo postitettu ja 2019 alkuvuoden (1.1.2019-30.6.2019) maksut postitetaan lokakuussa. Pahoittelemme 
laskutuksessa tapahtunutta häiriötä.   
 
Lammas- ja vuohirekisterin vuoden 2019 huoltokatkot 
Vuoden 2019 viimeinen huoltokatko on 8.11.2019 – 10.11.2019. 
 
 
Lomakkeiden allekirjoittaminen ei ole enää välttämätöntä  
Faksi ei ole käytössä 1.1.2020 lähtien lammas- ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin ilmoituskanavana. 
Ilmoitusväylinä toimivat jatkossa sähköinen asiointipalvelu sekä lomakkeet. 
 
Kun tapahtumia ilmoitetaan lomakkeella, ei niitä tarvitse enää allekirjoittaa ja skannata, vaan ne voi 
lähettää sellaisenaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: lammasvuohi@mtech.fi.  Sähköpostitse 
lähetettyä lomaketta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos lomakkeessa on riittävät tiedot 
lähettäjästä. 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/lampaiden-ja-vuohien-korvamerkit/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/lampaiden-ja-vuohien-korvamerkit/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/lampaiden-ja-vuohien-korvamerkit/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/lampaiden-ja-vuohien-korvamerkit/
mailto:lammasvuohi@mtech.fi
mailto:lammasvuohi@mtech.fi


    2 

              17.9.2019 
 
Kuolleiden tuotantoeläinten keräilyn valtionavustuksen maksaminen   
 
Vuoden 2019 alusta sovellettavaksi tullut ”Raatokeräilyasetus” (Vn 998/2017) mahdollistaa valtion 
avustuksen myöntämisen raatokeräilyn kustannuksiin, mutta estää valtion avustuksen maksamisen 
tapauksissa, joissa eläimen omistajan toiminnassa on tiettyjä lainsäädännön rikkeitä.   
Eläintunnistusjärjestelmälaki edellyttää, että eläintenpitäjä on merkinnyt naudat, lampaat ja vuohet 
korvamerkeillä ja tehnyt eläinrekistereihin lain vaatimat ilmoitukset ajallaan. Raatokeräilytoimijan on 
puolestaan ilmoitettava eläinrekisteriin jokainen käsittelylaitokseen vastaanotettu eläin 
yksilökohtaisesti.  Jos raatokeräilytoimija ei pysty yksilöimään eläintä, eikä siten kuittaamaan sitä 
eläinrekisteriin vastaanotetuksi, ei valtion avustusta voida maksaa. Valtion avustus menetetään myös, jos 
eläimen omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää kuolleen eläimen nouto ja tilaa raatokeräilyn 
paikalle vasta saatuaan määräyksen kunnaneläinlääkäriltä tai jos eläin joudutaan lopettamaan paikan 
päällä eläinsuojelulain mukaisen kiireellisen toimenpiteen takia. 
 
Jotta eläimen haltija välttyy tuen menetyksiltä, on tärkeää että: 

- raatokeräily tilataan paikalle viivytyksettä eläimen kuoltua. 

- varmistetaan, että kuolleella märehtijällä on ainakin toinen korvamerkeistä kiinni. Jos eläin on 

korvamerkitön tai kiinni oleva merkki on rikkoutumisen tai likaantumisen vuoksi lukukelvoton, 

käytetään korvausmerkkiä.    

Karitsat ja kilit, joilla ei lakisääteisesti vielä tarvitse olla korvamerkkejä: Alle 6 kk ikäisenä 
kuolleen lampaan tai vuohen keräys samanaikaisesti yli 6 kk ikäisen lampaan tai vuohen 
kanssa tehdään veloituksetta eikä valtion avustusta näin ollen makseta. Näin toimitaan riippumatta siitä, 
onko eläin ehditty korvamerkitä vai ei. 
 
Merkintä- ja rekisteröintilainsäädännöstä tuleva korvamerkittömän lampaan ja vuohen kuljetuskielto ei 
koske kuolleita eläimiä.  
 
 
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 (HUOM! Faksi käytössä vain 31.12.2019 asti) 
Sähköposti: lammasvuohi@mtech.fi 
 
Lammas- ja vuohirekisterin asiointisovelluksen osoite tulee muuttumaan. Uuden osoitteen 
käyttöönotosta tullaan tiedottamaan sovelluksessa tämän vuoden aikana. 
 
 
Kyselytutkimukseen lampaiden sisäloistilanteesta 
Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta toteuttaa yhdessä Savonia Ammattikorkeakoulun 
kanssa kyselytutkimuksen lampaiden sisäloistilanteesta, johon voi vastata vielä 31.10.2019 asti 
osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95227/lomake.html. Jos haluat vastata paperisella 
kyselylomakkeelle, voit tilata lomakkeen ja palautuskuoren soittamalla tai tekstiviestinä numerosta puh. 
050-3178076. Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa vastaava tutkija Eeva Mustonen. 
 
 

mailto:lammasvuohi@mtech.fi
mailto:lammasvuohi@mtech.fi
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95227/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95227/lomake.html

