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AJANKOHTAISTA LAMPAIDEN JA VUOHIEN PITÄJILLE
Eläinluettelo
Tämän kirjeen liitteenä on 11.11.2015 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.
Toimijan tunnuksen muuttuminen
Kun eläintenpitäjän käyttämä maataloushallinnon tunnus muuttuu esimerkiksi asiakastunnuksesta
tilatunnukseksi, tulee myös eläimet kirjata uudelle tunnukselle. Tämä ei tapahdu automaattisesti vaan
tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tai tehdä muutokset sovelluksen poisto- ja
ostoilmoituksilla. Vapaita korvamerkkejä ei voi siirtää uudelle tunnukselle.
Vapaamuotoiset kirjeet ja sähköpostit eivät ole hyväksyttyjä ilmoitustapoja
Lammas- ja vuohirekisteri ilmoitukset voidaan tehdä sähköisesti lammas- ja vuohirekisterisovelluksella,
tarkoituksenmukaista lomaketta käyttäen tai puhelimitse asiakaspalveluun.
Tunnukset sovellukseen saa oman kunnan maatalouselinkeinoviranomaiselta. Sovellus löytyy Eviran
sivuilta tai kirjoittamalla internetselaimeen https://niemi.mmm.fi/elain. Lomakkeet voi palauttaa joko
postitse tai sähköpostin liitteenä. Vapaamuotoisilla sähköposteilla ja kirjeillä ei oteta ilmoituksia vastaan.
Rahtiteurastuksen ilmoittaminen
Kun lammas toimitetaan teurastamolle ja sen ruho palautetaan eläintenpitäjälle, tehdään sen
poistoilmoitus poistotavalla 1-teuraaksi. Kun eläin teurastetaan tilalla rahtiteurastajan toimesta, on
poistotapa 3-teurastettu tilalla. Oleellista rekisterin kannalta on se, että elävän eläimen siirrot pystytään
tarvittaessa jäljittämään.
Lampaiden ja vuohien pitopaikka on oltava oikein
Tarkista tämän kirjeen mukana tulevasta eläinluettelosta, että eläimet ovat oikeassa pitopaikassa.
Pitopaikkatunnus näkyy jokaisen sivun yläreunassa. Tukien ehtona on, että eläinten on oltava lammasja vuohirekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa. Eläinten pitopaikka tarkastetaan valvonnassa.
Tuotantoeläinten lääkekirjanpidosta löytyy tietoa Eviran verkkosivuilta
Eviran verkkosivuilta löytyy lääkityskirjanpitoa helpottamaan mallipohjat osoitteesta: www.evira.fi >
Eläimet >Terveys ja eläintaudit > Lääkitseminen >Lainsäädäntö > Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito.
Sivu löytyy helpoiten kirjoittamalla Evira.fi-etusivun hakuikkunaan sanan ”lääkityskirjanpito”. Mallit
löytyvät sivun oikeasta reunasta. Kirjanpitoa voi pitää myös muulla tavalla, kunhan se on selkeästi
tehtynä ja kaikki vaadittavat kohdat tulevat kirjattua ylös.
Muutama asia muistin virkistämiseksi
- Kirjanpidossa on oltava myös eläinlääkärin antamat lääkkeet. Eläinlääkärin on aina annettava
selvitys eläimelle antamistaan ja jatkohoitoon luovuttamistaan lääkkeistä.
- Säädökset edellyttävät, että kirjanpitoa pidetään myös eläinlääkkeistä, joiden varoaika on nolla
vuorokautta.
Lisätietoja lääkitsemisestä: ylitarkastaja Liisa Kaartinen, sähköposti: liisa.kaartinen@evira.fi

WebLampaan tiedot tarkastettava virallisen eläinluettelon kanssa
WebLampaan käyttäjien on huomioitava, että WebLampaan eläinluettelo ei välttämättä täsmää virallisen
eläinluettelon kanssa. Erityisesti teuraaksi poistettujen eläinten poistoilmoitukset kannattaa tarkastaa
virallisesta eläinluettelosta tai viranomaissovelluksella teurastustapahtumat välilehdeltä.
Evira käännättää muistilistan lampaiden pitäjille
Evira päivittää ja käännättää englanniksi Evira.fi –sivuilta löytyvän kesä- ja lemmikkilampaiden pitäjille
suunnatun muistilistan. Elävien eläinten osto kotiteurastukseen on tietyissä kulttuureissa yleinen
käytäntö, ja näkyvissä on merkkejä toiminnan yleistymisestä myös Suomessa. Tästä syystä muistilista
lampaiden pitäjälle päivitetään sellaiseen muotoon, että sitä on helppo tulostaa ja jakaa ja käyttää siten
tiedonvälitykseen lampaiden ja vuohien ostoon, pitoon ja kotiteurastukseen liittyvistä vaatimuksista. Evira
kehottaa myös lampureita aina lampaita myydessään varmistamaan, että ostaja on tietoinen lampaiden
pitoon liittyvistä vaatimuksista sekä sallituista teurastusmenetelmistä. Uskonnollinen teurastus on
sallittua ainoastaan teurastamoissa tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Suomessa on sallittua
ainoastaan sellainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku
aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Ilman tainnutusta suoritettava teurastus on
Suomessa kokonaan kielletty.
Eläinten myyminen tunnuksettomalle ostajalle
Eläimen poistoilmoituksessa on aina ilmoitettava vastaanottavan osapuolen tunnus (Neuvoston asetus
(EY) N:o 21/2004). Ostajan tunnustyyppinä käytetään tilatunnusta, asiakastunnusta tai välittäjätunnusta.
Poistoilmoituksessa ei tarvita ostajan pitopaikkatunnusta, vaan ostajan rekisteriin tekemän
ostoilmoituksen perusteella pystytään tarvittaessa selvittämään eläimen sijainti.
Täydentävien ehtojen hyvinvoinnin vaatimukset laajenevat v.2016
Vuonna 2016 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset laajenevat kattamaan lähes koko
eläinsuojelulainsäädännön. Eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa
olevasta eläinsuojelulainsäädännöstä, eivätkä sinänsä tuo tuotantoeläinten pidolle uusia vaatimuksia.
Valvonta kuitenkin kohdistetaan etukäteen määriteltyihin lainsäädännön vaatimuksiin. Vuodesta 2016
lähtien uusina kohteina lampailla ja vuohilla valvotaan vaatimukset, jotka koskevat muun muassa
pitopaikan rakennusten ja laitteiden materiaaleja, kuntoa, puhtautta sekä turvallisuutta, ulkotarhan
vaatimuksia, automaattisten ruokinta- ja juottolaitteistojen käyttöä ja tarkastamista sekä kilien ruokintaa.
Lisäksi valvotaan lampaiden ja vuohien tarkastamista, kirjanpitoa kuolleista eläimistä sekä
henkilökunnan pätevyyttä ja riittävyyttä. Muutoksista tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin.
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
Tee uuhien karitsointi-ilmoitukset viimeistään 31.1.2016
Vuonna 2015 uuhista maksettava EU:n lammas- ja vuohipalkkio sekä vuonna 2016 maksettava uuhien
pohjoinen kotieläintuki edellyttävät, että vuonna 2015 karitsoineiden uuhien karitsointi-ilmoitukset on
tehty 6 kk:n sisällä karitsoinnista. 1.8.2015 ja sen jälkeen karitsoineiden uuhien karitsointi-ilmoitukset on
kuitenkin tehtävä lyhyemmässä ajassa kuin 6 kk eli viimeistään 31.1.2016 mennessä.
Tukilaskennassa huomioidaan vain ne karitsointi-ilmoitukset, jotka on tehty ajallaan.
Tee kuttujen poikimisilmoitukset viimeistään 31.1.2016
Vuonna 2015 kutuista maksettava EU:n lammas- ja vuohipalkkio sekä kuttujen pohjoinen kotieläintuki
edellyttävät, että vuonna 2015 poikineiden kuttujen poikimisilmoitukset on tehty 6 kk:n sisällä
poikimisesta. 1.8.2015 ja sen jälkeen poikineiden kuttujen poikimisilmoitukset on kuitenkin tehtävä
lyhyemmässä ajassa kuin 6 kk eli viimeistään 31.1.2016 mennessä.
Tukilaskennassa huomioidaan vain ne poikimisilmoitukset, jotka on tehty ajallaan.
Teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2016
Teurastamojen teurastusilmoitukset on tehtävä 31.1.2016 mennessä. Tukilaskennassa huomioidaan
vain ne teurastusilmoitukset, jotka on tehty ajallaan.
HUOM! Jos lammas- ja vuohipalkkion teuraskaritsan tai -kilin teurastusilmoitus puuttuu tämän jälkeen,
eläimestä ei myönnetä palkkiota. Omien eläinten vuoden 2015 teurastusilmoitukset kannattaa tarkistaa
ajoissa lammas- ja vuohirekisterin Tapahtumat–sivun Teurastusilmoitukset–välilehdeltä. Jos listalla on
eläin, josta ei ole tehty tuottajan poistoilmoitusta, rivi korostuu punaisella.
Rekisteri-ilmoitusten myöhästyminen vaikuttaa lammas- ja vuohipalkkion eläinten
palkkiokelpoisuuteen
Lammas- ja vuohirekisterin ilmoitukset on oltava oikein eläimen palkkiokelpoisuuden ajan. Ilmoitukset on
oltava tehtynä eläimen ensimmäiseen tukikelpoisuuspäivään mennessä. Ilmoitusajat eivät ole
muuttuneet, vaan ovat edelleen 6 kk poikimisissa ja 7 vrk muissa ilmoituksissa. Eläimen tulo- ja
poistoilmoituksia tarkastellaan tukivuosittain sekä tuenhakijakohtaisesti palkkioeläinten poiminnan
yhteydessä. Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa palkkioeläimen hylkäys sekä seuraamuslaskennan
mukainen sanktio lammas- ja vuohipalkkiosta.






Uuhipalkkiossa (AB-alue) eläimen palkkiokelpoisuus alkaa kun se täyttää 12 kk tai tätä
vanhempana ostetaan tilalle tai tukivuoden 1.1 (eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä
vuodelta).
Kuttupalkkiossa (AB-alue) eläimen palkkiokelpoisuus alkaa kun se täyttää 12 kk (on jo poikinut
tätä ennen) tai poikimispäivänä (on jo täyttänyt 12 kk) tai ostetaan tilalle tai tukivuoden 1.1
(eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta).
Teuraskaritsan ja –kilin palkkiossa (koko maa) eläimen palkkiokelpoisuus katsotaan alkavaksi
hallinta-ajan ensimmäisenä päivänä (teurastusta edeltävältä 50 vrk ajalta vähintään 30 vrk
yhtäjaksoinen aika)

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusvuoden 2015 tukilaskennassa huomioidaan ajalla 1.5.–
31.1.2016 lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitetut korvauskelpoiset lampaat ja vuohet. Tämä tulee
huomioida karitsojen ja kilien rekisteröinneissä. Korvauksen maksaminen sitoumusvuodelta 2015 on
keväällä 2016.
Lisätietoa: www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Viljelijä > Lammas- ja vuohipalkkiot

