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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Nautaeläinluettelon ulkoasussa muutoksia
Nautaeläinluettelon ulkoasua on päivitetty vastaamaan Ruokaviraston visuaalista ilmettä. Myös vapaiden
merkkien luetteloon on tehty vastaavat muutokset.
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 makseta. 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 omistaja 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. Nautojen punaista tilapäismerkkiä ei voida käyttää kuolleille,
korvamerkittömille naudoille.

Vältä antibioottivahinko - merkitse antibiootilla lääkityt eläimet selkeästi!
Usean viimeaikaisen maidon antibioottivahingon taustalla on havaittu, että lääkittyä eläintä ei ole merkitty
selkeästi tai työntekijöitä ei ole kunnolla ohjeistettu tilan toimintatapoihin. Ongelmia on tullut, kun lypsäjä
onkin vaihtunut eikä hän ole ollut tietoinen eläimen lääkityksestä.
Merkitse lääkitty eläin selvästi ja mielellään usealla eri tapaa esimerkiksi nilkkapannalla ja värisprayllä.
Eläin tulee merkitä aina eikä ainoastaan lomittajaa varten. Keltainen väri näkyy parhaiten mustassa
lehmässä. Pihatossa turvallisinta on ottaa lääkityt lehmät erottelutiloihin kuurin ajaksi. Pelkkä merkintä
parsilehmillä maitoputkessa tai esto robotilla eivät ole riittävän luotettavia.
Tee kirjalliset toimintaohjeet työntekijöillesi. Pidä ohjeet helposti saatavilla siellä, missä niitä tarvitaan ja
huolehdi, että niitä noudatetaan.
Luovutetaanko tilallesi lääkkeitä tulevien tapausten varalle - muistithan kutsua eläinlääkärin
tekemään terveydenhuoltokäynnit ajallaan?
Viimeaikaisia antibioottivahinkoja selvitettäessä on havaittu, että usealle tilalla luovutettiin lääkkeitä
tulevien tarpeiden varalle, mutta lainsäädännön vaatimuksia ei ollutkaan noudatettu.
Lääkkeiden varalle luovutus on mahdollista Nasevaan kuuluvilla tiloilla, joilla on tehty lääkkeiden varalle
luovutuksesta sopimus eläinlääkärin kanssa. Sopimuksessa ilmoitetaan lainsäädännön määräämä
käyntitiheys, joka riippuu tilatyypistä ja eläinmäärästä. Omistajan vastuulla on kutsua eläinlääkäri ajoissa
terveydenhuoltokäynnille ja eläinlääkärin vastuulla on dokumentoida käynnit Nasevaan. Jos käyntejä ei
ole tehty vaaditulla tiheydellä eikä niitä ole raportoitu Nasevaan, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä
varalle.
Omistaja saa käyttää lääkkeitä vain sellaisiin oireisiin, jotka on kuvattu eläinlääkärin tekemässä
lääkityssuunnitelmassa. Ohje kannattaa käydä eläinlääkärin kanssa huolellisesti lävitse ja varmistaa, että
se on riittävän selkeä ja yksityiskohtainen. Myös lomittajan on pystyttävä lääkitsemään eläimet ohjeen

2

2.9.2019
perusteella. Lääkitysohjeet säilytetään siellä, missä lääkkeitäkin säilytetään. Hyvä käytäntö on kiinnittää
ohje lääkekaapin oveen.
Varalle luovutettuja lääkkeitä ei saa käyttää muutoin kuin eläinlääkäri on ohjeistanut. Esimerkiksi
äkillisissä sairastapauksissa on aina oltava yhteydessä eläinlääkäriin.
Omistajan vastuulla on, että kaikki eläinten lääkitykset kirjataan Nasevaan. Sähköinen lääkekirjanpito on
yksi varalle luovuttamisen edellytyksistä.

Usein kysyttyä lääkkeiden varalle luovutuksesta Ruokaviraston kotisivuilla
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elaintenlaakitseminen/f_kysymys_5_laakkeiden_luovutus_varalle.pdf
MMM asetus lääkkeitten käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Miia Kontturi miia.kontturi@ruokavirasto.fi

Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan 2020 vuoden loppuun mennessä
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä vuoden 2020
lopulla. Uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen viranomaisilmoituksia voi tehdä maksuttomalla
asiointisovelluksella, kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalvelun kautta.
Vuoden 2020 loppuun saakka lomakkeita voi tulostaa Ruokaviraston sivuilta
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elaintenmerkitseminen-ja-rekisterointi/
Lisätietoja Uusi nautarekisteri –hankkeen aikataulusta löytyy Ruokaviraston sivuilta
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusinautarekisteri-hanke/hankkeen-eteneminen/

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla.

