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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Otekirjeeseen kevennystä
Vuoden 2017 alusta eläintenpitäjä voi itse vaikuttaa otekirjeen postitettavaan sisältöön muokkaamalla
Omat tiedot – osiota Mtech Digital Solutions nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojenyllapito) tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Otekirjeestä voi halutessaan jättää pois tapahtumaote
– osion. Myös vapaiden merkkien -luettelo tullaan jatkossa muuttamaan valinnaisesti postitettavaksi.
Muutoksesta tiedotetaan vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Haaska hävitystavan ilmoittaminen eläintenpitäjän järjestelmissä
Itsestään kuolleen tai lopetetun alle 12 kk ikäisen naudan saa viedä rekisteröidylle haaskapaikalle
haaskaksi, TSE-lainsäädännön 5.8.2015 astuneen muutoksen myötä.
Marraskuun ohjelmistopäivityksen jälkeen ilmoitukset itsestään kuolleen tai lopetetun naudan
hävitystavasta haaskakäyttöön, on mahdollista tehdä myös kaupallisilla ohjelmistoilla.

Vain kasviksia kasvissyöjille
Lihajauhoa ja muita eläinperäisiä aineksia sisältävien rehujen käyttö märehtijöiden ruokinnassa aiheutti
1990-luvulla ns. hullun lehmän taudin, joka tarttui myös ihmisiin. Hullun lehmän tauti kuuluu
aivorappeumasairauksiin eli TSE-tauteihin. Eläintautien synnyn ja leviämisen ehkäisemiseksi on EU:ssa
säädetty kieltoja ja rajoituksia eläinperäisten ainesten käytölle elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.
Edelleenkään ei ole turvallista eikä sallittua ruokkia lehmiä, lampaita, vuohia, hevosia, sikoja, kanoja ja
kaloja teurastuksen yhteydessä syntyvillä tuotteilla, ruokajätteellä tai kissojen ja koirien ruualla.
Eläintautien vastustamiseksi on EU-lainsäädännössä eläinten ruokintakieltoja ja –rajoituksia.
Eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa on kiellettyä joitakin poikkeuksia, kuten maito- ja
munatuotteita, lukuun ottamatta. Laitos-, ravintola- ja kotikeittiöiden ruokajätettä ei saa antaa eläimille,
joista saatavia tuotteita käytetään elintarvikkeina. Rajoitukset koskevat myös kotieläinpihoja ja
kotitarvekasvatusta.
Pahimmassa tapauksessa väärästä ruokinnasta voi alkaa vakava eläintautiepidemia. Lisäksi tiloille ja
toimijoille voi koitua taloudellisia seuraamuksia, jos ruokinnassa havaitaan väärinkäytöksiä.
Maataloustukia hakeneille tiloille voi tulla tukien menetyksiä. Kielletyllä eläinperäisellä aineksella
ruokittuja eläimiä ei saa toimittaa elintarvikeketjuun.

Asiointitunnuksen muuttuessa
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.

Ilmoituksissa on käytettävä eläimen virallista tunnusta
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. Puhelinasiakaspalvelun kanssa asioidessa olisi hyvä
varata tunnukset valmiiksi esille.
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MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä
Vuoden 2016 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n nautaeläinpalkkioiden
toisen erän yhteydessä. Vuoden 2016 lopulliset nautojen pohjoiset kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki)
maksetaan keväällä 2017.
Tarkista erityisesti hiehojen käyttötapa vuoden 2016 nautapalkkiota ja pohjoista nautatukea varten
tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Eläinmäärälaskelmat
Tietyn eläintiheyden vaatimien tukien (luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, luomun
kotieläinkorotus ja sika- ja siipikarjatalouden tuki) perusteena olevat nautojen tukikelpoisuuspäivät
ajetaan erillisillä poiminta-ajoilla nautarekisteristä tuen määräytymisjakson jälkeen.
Tukikelpoisuuspäivien laskenta ei siis toimi reaaliajassa eikä nautarekisterin asiakaspalvelusta ole
saatavana tietoa tukikelpoisuuspäivistä tai niiden perusteella laskettavista eläinmääristä.
Tammikuun 2017 otesaatteen mukana tulee olemaan vuoden 2016 osalta alustava eläinmäärälaskelma
tietyn eläintiheyden vaatimien tukien eläinmäärän arvioimiseksi vuotta 2017 varten.
Tammikuun eläinmäärälaskelmaan ei siis perustu mikään tuki, vaan tietyn eläintiheyden vaativien tukien
osalta eläinmäärätiedot poimitaan nautarekisteristä keväällä 2017.

Ilmoita nautojen rekisteritiedot ajallaan
Ilmoita nautojen rekisteritiedot eri eläinrekistereihin ajallaan ja oikein. Eläinperusteisten tuotantoon
sidottujen ja eläintiheyteen perustuvien tukien saaminen edellyttää, että tiedot eläinrekistereissä ovat
kunnossa.
Tukien myöntämisen perusteena olevat tiedot poimitaan rekistereistä kertaluonteisesti, joten jos ilmoitat
tai korjaat tietoja myöhässä, niitä ei oteta huomioon tukilaskennassa.
Ilmoitusaikojen noudattaminen on erittäin tärkeää erityisesti EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioissa. Jos
eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, eli sen tukikelpoisuus päättyy
koko tukivuodelta. Jos yli 20 % maatilasi eläimistä joudutaan hylkäämään, palkkiota ei makseta
kyseiseltä vuodelta lainkaan. Määräajat perustuvat EU-asetukseen.

Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko vuodelta 2016 maksetaan marraskuun lopulla. Siinä maksetaan
korvaus 1.1.–30.6.2016 kertyneiden eläinyksiköiden perusteella. Loppuvuoden 2016 aikana kertyneiden
eläinyksiköiden perusteella korvaus maksetaan kesäkuussa 2017.
Kaikki nykyiset eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumukset päättyvät 31.12.2016. Uutta sitoumusta
vuodelle 2017 voit hakea tammikuussa 2017 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.

Uusi maitotilojen kriisituki valmistelussa
Maidontuottajille on tulossa haettavaksi uusi kriisituki, jota voi saada tuotannon väliaikaiseen
vähentämiseen. Tuki on suunnattu maitotiloille, jotka aikovat vähentää maidontuotantoa tammi–
toukokuussa 2017.
Voit hakea tukea, vaikka olisit hakenut maidontuotannon vähentämistukea syksyllä 2016. Mavi tiedottaa
tukiehdoista ja haun aikataulusta tarkemmin marraskuussa.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA
Huolehdi, että nautojesi rekisteritiedot on ilmoitettu oikein ja ajallaan – näin vältyt tukien
menetyksiltä
Pidä huoli, että kirjaat nautojesi syntymät, kuolemat, myynnit, ostot ja siirrot nautarekisteriin viimeistään
7. päivänä tapahtumapäivästä lukien. Jos nautaa koskevat rekisteri-ilmoitukset ovat myöhästyneet
yhdenkin päivän tai jos rekisterin tiedoissa on virhe, ei kyseinen eläin ole enää palkkiokelpoinen.
Myös puuttuvat korvamerkit aiheuttavat eläimen hylkäyksen. Jos yli 20 % tilan palkkioeläimistä on
hylättyjä, menettää tila EU-asetusten sanktiosääntöjen perusteella koko palkkion. Lisäksi eläinten
merkintä- ja rekisteröintivirheistä voi aiheutua täydentävien ehtojen seuraamus, joka kohdistuu kaikkiin
EU:n suoriin tukiin (muun muassa perustuki ja viherryttäminen) ja tiettyihin ohjelmaperusteisiin tukiin
(muun muassa ympäristökorvaus ja luonnonhaittakorvaus).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla.

