
Eläinvalvonta-asiaa

Lähteet: Merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta – nautaeläimet ohje/versio 15404/15 ja eläintukien valvontaohje vuodelle 2020



Valvontapöytäkirja ja havainnot

▪ Jokaiseen valvottavaan kohtaan OK-sarakkeeseen määritellään status

– 1 (kunnossa)

– 2 (lieviä puutteita)

– 3 (vakavia puutteita)



Valvonnassa tarkastettavat nautarekisterin tiedot

▪ 1 = Kunnossa: Eläin on rekisteröity kyseiselle tilatunnukselle/asiakastunnukselle ja siihen 

pitopaikkaan, jossa eläin todetaan sekä rekisterissä on eläimestä kaikki seuraavat, todellista 

tilannetta vastaavat tiedot: 

– EU-tunnus - Rotu - Sukupuoli

– Syntymäaika - Emän EU-tunnus - Syntymätilan tilatunnus/asiakastunnus

– Tulopäivä (ostopäivä), jos eläin on ostettu tai tuotu

– Edellisen omistajan tila-/asiakas-tai välittäjätunnus, jos eläin on ostettu

– Poistopäivä, jos eläin on poistettu tilalta (myyty, kuollut, teurastettu tilalla ym.)

– Seuraavan omistajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus, jos eläin on myyty

▪ 2 = Lieviä puutteita, jokin yllämainituista tiedoista puuttuu tai on virheellinen, esim. eläimen 

sukupuoli ilmoitettu väärin rekisteriin. Ei merkittävää haittaa eläimen tunnistamiselle, eikä eläimen 

jäljitettävyys ole vaarantunut. 

▪ 3 = Vakavia puutteita, tiedot puuttuivat osittain tai kokonaan vaarantaen eläimen tunnistamisen 

ja jäljitettävyyden.



Läsnäolo pitopaikassa/tilalla

▪ Jos eläintä ei löydy, sen poistaminen kyseisestä pitopaikasta tai koko tilalta 

todetaan valvonnassa. 

=> Tilanne on kunnossa (1), vaikka eläintä ei olisikaan enää 

pitopaikassa/tilalla, mikäli ilmoitusaikaa on vielä valvontahetkellä jäljellä 

▪ Jos eläimen olinpaikkaa ei voida varmuudella selvittää, eikä ilmoitusaikaa ole 

enää jäljellä, on kyseessä aina vakava puute (status 3). 



Merkitseminen: Korvamerkit

Toinen merkki puuttuu

– Merkkiä ei ole tilattu ennen valvonnasta ilmoittamista 

2= Lievä puute

– Merkki tilattu ennen valvonnasta ilmoittamista eikä 

saapunut vielä tilalle, 1=Kunnossa

– Merkki tilalla mutta ei korvassa 2=Lievä puute

– Merkki toisessa korvassa, merkitön korva paleltunut 

tms. että merkkiä ei voi kiinnittää, merkki tilalla, 

1=Kunnossa

– Merkki tilalla, mutta sitä ei pystytä kohtuudella 

kiinnittämään (emolehmät, isot sonnit) 2=Lievä puute 

(HUOM! Ei lasketa 10 % mukaan)

Kumpikin merkki puuttuu
– Alle 20 pv ikäinen vasikka, 1=Kunnossa

– Merkitsemätön ja molemmat korvat niin pahoin 

paleltuneita tms, uudet merkit tilalla ja eläinluettelossa 

merkintä tilanteesta, 1=Kunnossa

– Merkitsemätön, mutta merkit tilattu ennen 

valvonnasta ilmoittamista, mutta eivät vielä 

saapuneet tilalle, 2=Lievä puute

– Merkitsemätön, jolle ei tilattu korvamerkkejä  

3=Vakava puute

– Merkitsemätön, jolla merkit tilalla, mutta kiinnittämättä  

3=Vakava puute

– Korvamerkit kiinnitetty väärällä menetelmällä  

3=Vakava puute

HUOM! Jos statuksella 2 on yli 10 % siitä eläinmäärästä, joka olisi pitänyt olla korvamerkitty, 

10 %:a ylittävälle osalle tulee status 3



▪ Status-sarakkeeseen merkitään yhteenveto tarkastuksessa todetusta nautaeläimen 

merkitsemis- ja rekisteröintitilanteesta (1, 2 tai 3) => LEL määrittelee Tuloksen

▪ Nautaeläimen status on sama kuin suurin ”OK” -sarakkeessa olevista koodeista. 

– 1 = Eläin oli merkitty ja rekisteröity määräysten mukaisesti. 
– 2 = Eläimen merkitsemisessä ja/tai rekisteröinnissä oli lieviä puutteita. 

– 3 = Eläimen merkitsemisessä ja/tai rekisteröinnissä oli vakavia puutteita.

▪ Jokaiselta tilalla olevalta naudalta tarkastetaan nämä neljä (tai kolme) kohtaa

=> mikäli rek. Ilmoitukset sähköisesti suoraan rekisteriin, ei Nautaeläinluetteloa edellytetä erikseen 

pidettäväksi



Merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan kokonaisstatus

Valvonnan kokonaisstatus on suurin yksittäiselle eläimelle määritelty status

▪ 1 = Kunnossa, ei huomautuksia → Kaikilla tilan naudoilla kaikki kohdat statuksella 1

▪ 2 = Lieviä puutteita (kunnossa), esim. muutama nauta vain yhdellä merkillä

▪ 3 = Vakavia puutteita: Enintään 20 prosentilla pitopaikan nautaeläimistä on merkitsemisessä 

ja/tai rekisteröinnissä vakavia puutteita, tulos on 3 → yksittäiset eläimet, joilla vakavia 

puutteita, siirtokieltoon => jälkitarkastus, että asia on saatettu kuntoon

▪ 4= Vakavia puutteita : Yli 20 prosentilla pitopaikan nautaeläimistä on vakavia puutteita 

merkinnässä ja rekisteröinnissä, jolloin siirtokielto annetaan pitopaikalle/koko tilalle => 

jälkitarkastus, että asia on saatettu kuntoon

▪ Siirtokielto tarkoittaa, että eläintä ei saa laittaa teuraaksi tai myydä eloon, ennen kuin havaittu 

vakava puute on korjattu.



Valvontaseuraamukset

▪ Valvonnassa täydentävien ehtojen seuraamuksen voi aiheuttaa kokonaan 

korvamerkitön nauta tai vakava rekisterivirhe 

– Seuraamus on 0, 1, 3 tai 5%. Seuraamus kohdistuu sekä eläin- että 

peltoalaperusteisiin tukiin

– Valvonnassa havaitusta laiminlyönnistä seuraamusprosentin määrittelee 

läänineläinlääkäri kuultuaan ensin eläintenpitäjää

▪ Mikäli eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa havaitaan sama rike 

toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjakson aikana, aiheuttaa se 

seuraamusprosentin korottamisen kolminkertaiseksi

▪ Merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa havaitut puutteet aiheuttavat 

valvonnan laajennuksen ja hylkäyksen myös muihin eläimen kerryttämiin tukiin 

valvontavuodelle. 

(esim. nautatilalla Eu-nautapalkkio, Kansallinen kotieläintuki, EHK)



Muita eläintukivalvonnalla tarkastettavia asioita:

▪ Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

▪ Tavanomainen tuotantotapa -> tuenhakija saa eläimistään tai niiden tuotteista 

myyntituloja. Tarkastetaan myyntitositteista yleensä valvontaa edeltänyt 6 kk.

▪ Eläinten hyvinvointikorvauksen perustason noudattaminen sekä 

toimenpidekohtaiset vaatimukset

– Perustason vaatimukset pohjautuvat eläinsuojelulakiin (247/1996), 

Valtioneuvoston asetuksiin (Vna)

– Toimenpidekohtaiset vaatimukset ovat perustason vaatimuksia     

korkeammat ja näistä maksetaan viljelijälle korvausta



Ilmoitusviiveet eläinrekisteriin tehdyissä ilmoituksissa

▪ Ovat osa täydentävien ehtojen seuraamusten arviointia

– Tarkastellaan kalenterivuoden alusta valvontapöytäkirjan 

tulostushetkeen

– Arvioidaan havaitun rikkeen laajuutta, vakavuutta ja kestoa

(katso taulukko 1)

– Toistuvuus

-> sama rike havaitaan toistamiseen kahden seuraavan         

kalenterivuoden aikana



Eläinlääkäri on antanut ilmoitusviiveistä varhaisen varoituksen. Koska sama tila on ollut valvonnassa 

valvontavuotta edeltäneen 2 vuoden aikana, ja saanut jo silloin varhaisen varoituksen 

ilmoitusviiveistä, nyt seuraamus takautuvasti ensimmäiselle valvontavuodelle 1 % ja tälle vuodelle 3 

%. Jos tila joutuisi valvontaan 2020 ja taas olisi ilmoitusviiveitä, seuraamus olisi 9 %.



Esimerkki: Emolehmätila, jolla on rekisterissä valvontahetkellä 21.4.2020 120 nautaa. Tila 

on tehnyt osallistumisilmoituksen nautapalkkioon, pohjoiseen kotieläintukeen ja hakenut 

eläinten hyvinvointikorvausta 1.1.-31.12.2020. Valvonnassa todetaan 2 korvamerkitöntä 

nautaa ja ilmoitusviiveitä. Merkittömille naudoille on tilattu korvausmerkit valvonnasta 

ilmoittamisen jälkeen.

Merkitön lehmävasikka, syntynyt 1.3.2020

▪ Yli 20 pv ikäinen

▪ Hylätään potentiaalisena nautapalkkiosta, 

koska alkaisi kerryttämään nautapalkkiota 8 

kk iässä 1.11.2020

▪ Ei hylätä kansallisesta kotieläintuesta, koska 

eläin ei ole valvontahetkellä tukikelpoinen

▪ Hylätään EHK:sta niistä tilalle valituista 

toimenpiteistä, joissa on tukikelpoinen 

valvontavuoden aikana.

Merkitön emolehmä, syntynyt 1.1.2014, poikinut 

edellisen kerran 1.4.2019

▪ Hylätään nautapalkkiosta

▪ Hylätään pohjoisesta kotieläintuesta

▪ Hylätään EHK:sta niistä tilalle valituista 

toimenpiteistä, joissa on tukikelpoinen 

valvontavuoden aikana.



▪ Lisäksi merkittömyys aiheuttaa seuraamuksen täydentävien ehtojen merkinnän 

ja rekisteröinnin valvonnassa. 

▪ Merkittömät naudat asetetaan väliaikaiseen siirtokieltoon. Eläintenpitäjällä on n. 

1 kk aikaa korjata tilanne. 

– Jos puute korjataan, läänineläinlääkäri purkaa väliaikaisen siirtokiellon. 

– Jos puutetta ei korjata, läänineläinlääkäri muuttaa väliaikaisen siirtokiellon pysyväksi. 

▪ Valvonnan yhteydessä tilalle jätetään selvityspyyntö (hallintapäätös), jossa 

eläintenpitäjän on mahdollista selvittää läänineläinlääkärille, miksi naudat olivat 

merkittömiä ja mistä ilmoitusviiveet johtuvat.


