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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE
Eläinluettelo
Tämän kirjeen liitteenä on 26.3.2015 tulostettu eläinluettelo. 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.
Lammas- ja vuohirekisteri internetissä
Lampaiden ja vuohien tapahtumien ilmoittaminen on helpointa internetsovelluksen avulla. Sovellus on
ollut käytössä noin seitsemän vuotta, minkä aikana sen käytettävyys ja suoritusnopeus on parantunut
huomattavasti. Sovelluksella voi myös tilata korvamerkkejä ja seurata korvamerkkitilauksia.
Sovellusta käytettäessä kaikki ilmoitukset ovat reaaliajassa. Virheiden mahdollisuus ilmoituksissa
pienenee, koska EU-tunnuksia ei tarvitse syöttää vaan eläimet ovat aina valittavissa eläinlistalta pl.
ostoilmoitus, jossa syötetään EU-tunnuksen merkitsevät numerot ilman tarkistetta.
Jos tapahtumailmoitukset tehdään sovelluksella kolmen päivän sisällä tapahtumasta, ei sen lisäksi
tarvitse tehdä merkintöjä paperiseen eläinluetteloon. Varsinainen ilmoitusaika tapahtumissa on 7 vrk.
Käyttäjätunnuksia hallinnoi oman kunnan maaseutuviranomainen.
Hyväksyttävät tunnukset ilmoituksissa
Asiakaspalvelua ja paperilomakkeita käyttäessä asioinnin tulee tapahtua virallisia tunnuksia käyttäen
(esim. tilatunnus ja EU-tunnus). Näin vältytään mahdollisilta sekaannuksilta ja virheiltä
tapahtumailmoituksissa.
Merkkitilausjärjestelmän toiminnasta
- Merkkitilausjärjestelmä löytyy sovelluksen viimeiseltä välilehdeltä
- Korvamerkkejä tilattaessa on huomioitava, että korvamerkkiparin merkkimalli on
normaalijärjestelmässä identtinen molemmissa korvissa. Jos halutaan yhdistelmä, jossa
apumerkki on erilainen kuin päämerkki, tulee tilaukset tehdä siten, että ensin tehdään
päämerkkitilaus yksinkertaisen järjestelmän mukaan. Sovellukseen muodostuu uudet EUtunnukset sen jälkeen kun merkkitoimittaja on noutanut tilausaineiston. Tämän jälkeen voidaan
tilata korvausmerkkinä erilainen merkkimalli toiseen korvaan. Toimittaessa edellä kuvatulla
tavalla kannattaa olla suoraan yhteydessä merkkitoimittajaan, jotta molemmat tilaukset saadaan
samaan postipakettiin.
- Korvamerkit kannattaa tilata hyvissä ajoin erityisesti keväällä. Vapaiden merkkien toimitusaika on
2-4 viikkoa. Korvausmerkkien toimitusaika on noin viikko.
- Korvamerkkipihdit tilataan suoraan merkkitoimittajalta.
- Korvamerkkitilaus on osa korvamerkkien tilaajan ja merkkivalmistajan välistä sopimussuhdetta.
Mahdolliset palautteet tilauksesta, kuten reklamaatiot ym., osoitetaan merkkitoimittajalle
Suomen Korvamerkkimyynti jatkaa ID Importin liiketoimintaa
ID Import on myynyt korvamerkkiliiketoiminnan Suomen Korvamerkkimyynnille. Toiminta jatkuu
ennallaan.

Stallmästarenin asiakaspalvelun asiointikieli
Stallmästaren on Eviran hyväksymä korvamerkkitoimittaja, jonka asiakaspalvelu sijaitsee Ruotsissa.
Asiakaspalvelun asiointikielet ovat ruotsi ja englanti.
Lammas- ja vuohirekisterin vuoden 2015 huoltokatkot
Sovellus ei ole käytettävissä: 22.–24.5.2015, 18.–20.9.2015 ja 13.–15.11.2015. Kyseiset huoltokatkot
ovat hallinnon palvelusopimuksen mukaisia katkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi, jolloin sovelluksilla ei
ole virkakäyttäjiä. Katkot alkavat perjantaisin n. klo 16 ja jatkuvat korkeintaan maanantaiaamuun.
Muistutus tuotantoeläinten lääkityksistä pidettävästä kirjanpidosta
Tuotantoeläimelle annetuista lääkkeistä ja lääkerehuista on pidettävä kirjaa (MMM:n asetus 21/2014).
Kirjanpidosta on käytävä ilmi eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot, lääkityksen antopäivämäärät,
lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö), lääkkeen tai
lääkerehun käyttöaihe, lääkkeen nimi, lääkkeen tai lääkerehun määrä, lääkkeelle tai lääkerehulle
määrätty varoaika ja lääkkeen tai lääkerehun myyjä. Kirjanpidon yhteydessä on säilytettävä eläinlääkärin
reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta. Lisäksi on säilytettävä
eläinlääkäriltä, apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkkeiden tai lääkerehujen
myynnistä tai muusta luovutuksesta. Tiedot lääkityksistä on merkittävä kirjanpitoon mahdollisimman
pian. Kirjanpitoa säilytetään viisi vuotta.
Lampaiden ja vuohien vapaaehtoiseen scrapie-terveysvalvontaan muutoksia
Lampaiden ja vuohien vapaaehtoisen terveysvalvonnan tuottajille ja kunnaneläinlääkäreille tarkoitetut
ohjeet on päivitetty ja ne löytyvät seuraavan linkin takaa Evira.fi -sivulta > Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja
ohjeet > Eläimet > Eläinten terveys ja hyvinvointi, tuonti ja vienti sekä merkitseminen ja rekisteröinti.
Scrapie–terveysvalvonnan ohjeen ruotsinkielinen versio valmistuu kevään aikana ja se tullaan laittamaan
Eviran ruotsinkielisille internetsivuille.
Scrapie-terveysvalvonnan linjaus uusien perustettavien pitopaikkojen terveysluokan perusteista on
muuttunut. Jatkossa, jos terveysvalvontaan liittyvä uusi pitopaikka perustetaan terveysvalvontaan
kuuluvista pitopaikoista tulleista lampaista tai vuohista, niin uudessa pitopaikassa voidaan saada heti
lähtöpitopaikkaa vastaava terveysluokka jos kyseessä on uusi eläinsuoja, jossa ei ole ollut lampaita tai
vuohia tai jos kyseessä on vanha eläinsuoja, joka on puhdistettu ja jonka pinnat käsitelty. Sellaiseen
pitopaikkaan tai eläinsuojaan, jonka eläimissä on aiemmin todettu scrapie, ei tätä käytäntöä voida
soveltaa. Mikäli lampaiden tai vuohien pitäjä haluaa aluehallintoviraston (AVI) huomioivan lampaiden
lähtöpitopaikan terveysluokan terveysluokkapäätöstä tehtäessä, tulee hänen auttaa selvityksessä
toimittamalla AVI:in tarvittavat asiakirjat.
Viime vuoden aikana tehdyt 2. ja 3. terveysluokkien pitopaikkojen terveysterveysluokkapäätökset tullaan
arvioimaan aluehallintovirastoissa uudelleen. AVI tulee pyytämään niiltä eläintenpitäjiltä lisäselvityksiä,
joilta tarvitaan lisätietoja terveysluokan uudelleen arvioimiseksi. Eläintenpitäjien ei kannata lähettää
lisäselvityksiä tai -materiaaleja sitä ennen. Terveysluokkapäätöksiä uudelleen arvioitaessa joudutaan
huomioimaan myös se, onko pitopaikka noudattanut vuosien 2014 ja 2015 aikana ylempien
terveysluokkien ehtoja myös mm. eläinten ostojen ja kontaktien osalta.

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15-16.00
Postiosoite: Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu/ MLOY, PL 25, 01301 VANTAA
Puhelin:
09 85 666 002
Fax:
09 271 0035
Sähköposti: lammasvuohi@mloy.fi

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)
Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea 30.4.2015 mennessä VIPU-palvelussa tai lomakkeella 472.
Eläinten hyvinvointiin liittyen viljelijät voivat tehdä sitoumuksen ajalle 1.5.2015 -31.12.2016. Tämän
jälkeen sitoumus voidaan uusia kalenterivuosittain. Eläinten hyvinvointikorvaus ajalta 1.5. -31.12.2015
maksetaan keväällä 2016. Lampaiden ja vuohien eläinmäärät otetaan suoraan keskiarvona
eläinrekisteristä. Vuoden 2016 tukihaku tehdään huhtikuussa 2016.
EU:n lammas- ja vuohipalkkiot
EU:n rahoittamia teuraspalkkioita voidaan vuodesta 2015 lähtien maksaa vain eläimistä, jotka on
teurastettu Maaseutuviraston hyväksymässä laitoksessa. Teuraspalkkiota hakevan viljelijän olisi hyvä
varmistaa, onko hänen käyttämänsä teurastamo listalla. Lista teurastamoista löytyy Maaseutuviraston
internetsivuilta www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Viljelijä > Lammas- ja vuohipalkkiot.
Koko maassa maksetaan vuodesta 2015 alkaen viljelijälle EU:n kokonaan rahoittamaa teuraspalkkiota
paitsi teurastetuista karitsoista myös teurastetuista kileistä.
Ilmoittaudu uuteen EU:n lammas- ja vuohipalkkiot -järjestelmään vuonna 2015. Voit ilmoittautua
sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai jättämällä lomakkeen 184 viimeistään 30.4.2015.

PROAGRIA TIEDOTTAA
Hyvä vuohikasvattaja,
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla projektilla on vuohien polveutumisrekisteriin tallennettu n.
4500 vuohen sukutiedot. Isot vuohitilat ovat tulleet projektiin hyvin mukaan.
Tällä hetkellä kaivataan eniten pienten tilojen vuohien sukutietoja. Voitte ilmoittaa omien vuohienne
sukutiedot ja samalla myös pukkien tiedot. Ensiarvoisen tärkeitä ovat myös kuolleiden pukkien
sukutiedot. Niiden avulla pystymme selvittämään suomenvuohien elossa olevat pukkilinjat ja myös
kirjaamaan tiedot talteen suomenvuohien geenivarantoa varten.
Tietojen lähetys:
- sähköpostitse: merja.hietamaki@proagria.fi tai kaie.ahlskog@proagria.fi
- postitse: ProAgria Etelä-Suomi ry, Pirkanmaan aluetoimisto, PL 97, 33101 Tampere
Lisätietoja:
Merja Hietamäki puh. 050 3455 449 tai Kaie Ahlskog p.0400 731 811

