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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
Muutoksia otekirjeajoihin vuonna 2018 

 
Otekirjeajoja tullaan vähentämään vuonna 2018. Otekirjeet postitetaan tiloille 2018 tammikuussa, 
maaliskuussa ja syyskuussa.  
 
Otekirjeen sisältöä muutetaan. Syyskuusta alkaen otekirje koostuu ajankohtaisesta tiedotteesta, 
tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista naudoista. Jatkossakin voit halutessasi valita 
postitukseen myös tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon, saat lisätietoa asiasta maaliskuun 
otekirjeellä. 
 
 
Käsin ylläpidettävä nautaeläinluettelo 
 
Pitopaikkakohtainen nautaeläinluettelo on virallinen asiakirja ja sen pitäminen ajan tasalla tarkastetaan 
valvontojen yhteydessä. Tapahtumat on kirjattava nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena (3.) 
päivänä tapahtumapäivästä. 
 
Jos nautaeläinluetteloa ylläpidetään sähköisellä sovelluksella, ei pitopaikassa tarvitse olla luettelon 
paperista versiota. 
 
Jos nautaeläinluetteloa ylläpidetään käsin, tulee eläintenpitäjän tehdä kirjaukset nautaeläinluetteloon itse 
ilmoitusväylästä riippumatta. Asiakaspalvelu ei toimita nautaeläinluetteloita kuin tapauksissa, joissa 
aiemmin toimitettu nautaeläinluettelo on hävinnyt tai rikkoutunut.   
 
 
Muistutus lääkekirjanpidosta 
 
Näin vuoden alussa on hyvä tarkistaa, että lääkekirjanpito vastaa lainsäädännön vaatimuksia. Kirjaa on 
pidettävä kaikista annetuista lääkkeistä ja kirjanpitoa on säilytettävä viisi vuotta viimeisestä lääkkeen 
annosta riippumatta siitä, onko eläin elossa vai ei. 

Kirjaa ainakin eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot, lääkityksen antopäivämäärät ja aloittaja 
(eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö), lääkkeen käyttöaihe, nimi, 
määrä ja määrätty varoaika sekä lääkkeen myyjä (eläinlääkärin tunnusnumero riittää). 

Säilytä kirjanpidon yhteydessä lääkkeisiin liittyvät eläinlääkäreiltä tai apteekeilta saadut tositteet. 

Jos Naseva-tilalla on sopimus eläinlääkärin kanssa siitä, että lääkkeitä luovutetaan tulevien 
tautitapauksien varalle, tulee lääkekirjanpidon olla Nasevassa tai muussa vastaavassa sähköisessä 
järjestelmässä, josta tiedot ovat siirrettävissä Nasevaan.  

Jos tilalle ei luovuteta lääkkeitä varalle, riittää lääkityskirjanpidoksi apteekista ilman reseptiä ostettujen 
lääkkeiden kuitit sekä eläinlääkäriltä saatujen, lääkitystä koskevien kirjallisten selvitysten tai reseptien 
tallentaminen kansioon, kun eläimen omistaja tai haltija lisää asiakirjoihin niistä puuttuvat tiedot.  

 

Lisätietoja: ylitarkastaja Miia Kontturi, miia.kontturi@evira.fi 
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                       MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 8.–31.1.2018.  
 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on 1.1.–31.12.2018. Viljelijät voivat hakea 
hyvinvointikorvausta vuodelle 2018 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta 
8.–31.1.2018. Suurin osa hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista pysyy ennallaan aiempaan 
sitoumukseen nähden. Katso sitoumusehdot mavi.fi -sivulta. Hyvinvointikorvaus maksetaan 
eläinrekistereistä saatavien eläinmäärien perusteella. 
 
Pohjoisen kotieläintuen ennakko tulee haettavaksi helmikuun lopulla. Lopullisen tuen ja ennakon 
saamiseksi sinulla täytyy olla voimassa oleva osallistumisilmoitus. 

 
Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki 
 
Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki (= ey-tuki) määräytyy hakijan hallinnassa tuen määräytymisjaksolla 
1.1.–31.12.2017 olleiden nautojen lukumäärän perusteella. Tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät 
poimitaan nautarekisteristä, joten hakijan on huolehdittava siitä, että nautojen tiedot ovat rekisterissä 
aina oikein ja ajan tasalla. Jos hakija laiminlyö tietojen tarkistamisen ja korjaamisen ja eläin ei siksi tule 
mukaan tukikelpoisuuspäivien poimintaan, naudasta ei myönnetä jälkikäteen tukea, vaikka sen tiedot 
olisi poimintapäivän jälkeen korjattu oikeiksi. Ey-tuen saamiseksi emolehmien ja emolehmähiehojen 
käyttötapana on nautarekisterissä oltava 2 (emolehmä) tuen perusteena olevien tietojen poimintahetkellä 
tai eläimen poistohetkellä. 
Emolehmähieho kerryttää tukikelpoisuuspäiviä enintään 4-vuotiaaksi asti. Jos emolehmähiehosta on 
maksettu ey-tukea, siitä ei voida myöntää pohjoista teurasnautojen tukea. 
Esim. 1) Niemisen käyttötavaltaan 2 (emolehmä) oleva emolehmähieho täytti 8 kk 1.2.2017. Nieminen 
myi hiehon 1.4.2017 Lahtiselle. Lahtinen muutti 2.4.2017 eläimen käyttötavan lihantuotannoksi (3). 
Nieminen muutti myös omiin nautarekisteritietoihinsa hiehon käyttötavaksi 3 siten, että hiehon käyttötapa 
on 1.2.2017 alkaen takautuvasti 3. Hiehosta ei kerry ey-tukea, koska hiehon käyttötapa on sen täytettyä 
8 kk ollut koko ajan 3. Lahtiselle voidaan hiehon teurastuksen jälkeen myöntää teurashiehotuki. 
Jos Nieminen ei muuta hiehon käyttötapaa jälkikäteen lihantuotannoksi (3), hiehon käyttötapa on 
Niemisen tilalta poistohetkellä 1.4.2017 edelleen 2 (emolehmä). Tällöin hiehon Niemisen omistuksessa 
kerryttämät tukikelpoisuuspäivät tulevat mukaan eläinyksikkölaskelmalle ja 
Niemiselle maksetaan hiehosta ey-tuki. Lahtinen ei tällöin saa hiehosta teurashiehotukea. 

 
Teurastusilmoitusten korjauttamiset 
 
Pohjoinen nautojen teurastuki vuonna 2017 teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä tullaan 
maksamaan keväällä. Teurasnautatietojen on oltava nautarekisterissä oikein, kun tuen perusteena 
olevien tietojen poiminta rekisteristä tehdään. Viljelijän on huolehdittava siitä, että hän korjauttaa 
teurastusilmoituksissa ilmenneet virheet teurastamolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

 
Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä 
 
Vuoden 2017 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n nautaeläinpalkkioiden 
toisen erän yhteydessä. Vuoden 2017 lopulliset nautojen pohjoiset kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki) 
maksetaan keväällä 2018. Tarkista erityisesti hiehojen käyttötapa vuoden 2017 nautapalkkiota ja 
pohjoista nautatukea varten tammikuun 2018 loppuun mennessä.  
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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. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille maaliskuun kolmannella viikolla. 


