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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Täydentävien ehtojen vaatimuksiin lievennyksiä
9.10.2017 tuli voimaan valtioneuvoston asetus (670/2017), jossa poistettiin takautuvasti useita
täydentävien ehtojen vaatimuksia. Tiettyjen eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten
lääkitykseen liittyvien vaatimusten laiminlyöntejä ei enää katsota täydentävien ehtojen laiminlyönneiksi,
eikä niistä siten aiheudu seuraamusta viljelijätukiin. Muutokset tulevat takautuvasti voimaan vuoden
2017 alusta.
Lisäksi osaan vaatimuksista tuli lievennyksiä, jotka perustuvat EU:n komission tulkintaan, jonka mukaan
täydentävien ehtojen seuraamusarvioinnissa voidaan tiettyjen vaatimusten osalta ottaa lähtökohdaksi
EU-säädösten mukainen vähimmäistaso, jos kansalliset vaatimukset ovat tätä korkeampia. Tällaisia
vaatimuksia ovat esimerkiksi ne, joissa vaatimus on kansallisessa lainsäädännössä ilmaistu täsmällisenä
lukuna tai lukumääränä ja täytäntöönpantu vasikka-, sika- ja tuotantoeläindirektiivien vaatimuksia
tiukemmin. Myös lievennyksiä sovelletaan takautuvasti tämän vuoden alusta alkaen.
Lievennysten lisäksi täydentäviin ehtoihin on tullut yksi uusi vaatimus koskien vasikoiden nupoutusta.
Mahdollisista laiminlyönneistä tämän vaatimuksen osalta voi tulla täydentävien ehtojen seuraamus
9.10.2017 jälkeen tehtyjen havaintojen osalta, eli takautuvasti siitä ei tule viljelijälle seuraamusta.
Elintarviketurvallisuusvirasto on julkaissut ajantasaiset valvontaohjeet ja eläinlajikohtaiset eläinten
hyvinvoinnin vaatimuslistat nettisivuillaan.
Linkki täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistoihin
https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot/elainten-hyvinvoinnin-vaatimuslistat/
Linkki täydentävien ehtojen valvontaohjeisiin https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavatehdot/valvontaohjeet/

Muista tehdä nautarekisteri- ja eläinluettelomerkinnät ajoissa
Nautojen pitäjän tule tehdä eläinten rekisteri-ilmoitukset nautarekisteriin viimeistään 7 päivän kuluessa
tapahtumasta. Lisäksi vastaavat merkinnät pitopaikkakohtaiseen eläinluetteloon tulee tehdä viimeistään
3 päivän kuluessa tapahtumasta. Erillisen eläinluettelon ylläpitämisen voi korvata ylläpitämällä sähköistä
luetteloa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmoitukset nautarekisteriin tulee tällöin tehdä jo 3 päivän
kuluessa.
Mikäli tapahtumat päivitetään 3 päivän kuluessa suoraan rekisteriin, tilalle lähetettäviä paperisia
nautaeläinluetteloita ei tarvitse säilyttää.
Eläintenpitäjällä on siis kaksi erilaista mahdollisuutta toimia:
a) erillinen nautaeläinluettelo -> merkinnät luetteloon 3 pv:n kuluessa + ilmoitukset nautarekisteriin 7 pv:n
kuluessa tapahtumasta
b) ei erillistä luetteloa -> ilmoitukset nautarekisteriin 3 pv:n kuluessa tapahtumasta
Muutoksia otekirjeeseen
Otekirjeen tapahtumaotteen etusivulta on poistettu Otteessa tapahtumia -taulukko. Taulukon tiedot ovat
tulkinnallisia, jonka johdosta taulukon sisällöstä ei ole ollut vastaavaa hyötyä eläintenpitäjälle.
Voit vähentää otekirje postituksen sisältöä muokkaamalla Omat tiedot – osiota Mtech Digital Solutionsin
nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojen-ylläpito) tai ilmoittamalla asiasta
asiakaspalveluun. Otekirjeestä voi halutessaan jättää pois tapahtumaote – osion tai vapaiden merkkien –
luettelon.
Otekirjepostituksen toteuttava alihankkija ilmoitti, että syyskuun otekirjepostituksesta lähtien otekirjeiden
paperi muuttuu siten, että mapitusta helpottavia reikiä ei enää ole.
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Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus
sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja
valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto lähettäjiksi.

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Eläinmäärät Vipussa
Viljelijätukien sähköisessä asiointipalvelussa Vipussa voit tarkastella tilasi edellisten vuosien
eläinmääriä. Näkyvillä ovat myös eläintiheydet vuosilta, joina hait luonnonhaittakorvausta (LHK), sika- ja
siipikarjatuotannon tukea (SF) tai luomukorvausta (Luomu).
Tietoja edellisvuoden nautojen eläinmääristä ja eläintiheyksistä ei enää jatkossa ajeta nautasaateotteille,
vaan vastaavat tiedot näkyvät keväällä Vipun maatilaosiossa.
Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko vuodelta 2017 maksetaan marraskuun lopulla. Siinä maksetaan
korvaus 1.1.–30.6.2017 kertyneiden eläinyksiköiden perusteella. Loppuvuoden 2017 aikana kertyneiden
eläinyksiköiden perusteella korvaus maksetaan kesäkuussa 2018.
Uutta sitoumusta vuodelle 2018 voit hakea tammikuussa 2018 Vipu-palvelussa. Voit hakea uutta
sitoumusta vaikka sinulla ei olisikaan tällä hetkellä voimassa olevaa sitoumusta. Toimenpiteiden
sisältöön ei ole tulossa suuria muutoksia ja korvauksen taso / ey pysyy nykyisellään. Sitoumusehdot
julkaistaan joulukuussa mavi.fi – sivuilla. Toimenpiteiden valinnassa kannattaa käyttää apuna Neuvo
2020 – järjestelmän Tuotantoeläimet –osion neuvojia.
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. 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.
EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden määrärahojen uudelleen kohdentaminen mahdollista
Tuotantosidonnaisten palkkioiden määrärahoja on mahdollista kohdentaa uudelleen tietyin säännöin, jos
sille löytyy peruste. Tuotantosidonnaisen tuen järjestelmään kuuluvat lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio,
lammas- ja vuohipalkkiot ja peltokasvipalkkio. Näille kohdennetut määrärahat on jaettu tuotantomuodon
ja alueen mukaiseen toimenpiteeseen, joita Suomessa on yhteensä 22. Määrärahan uudelleen
kohdentamisen perusteena voisi olla esimerkiksi se, että siirrettävän määrärahan vaikuttavuus olisi
parempi toisessa toimenpiteessä. Toimenpiteitä ei voida kuitenkaan mitätöidä.
Mahdollinen päätös varojen siirrosta tullaan tekemään vuosittain yhteisymmärryksessä
tuottajajärjestöjen kanssa ennen tukien ensimmäistä maksuerää. Käytännössä varainsiirrot olisivat
Suomessa mahdollisia tukivuodesta 2018 alkaen.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla.

