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                              Merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta - nautaeläimet  

 
 

Taulukko 1. Ilmoitusviiveiden arviointi; laajuus, vakavuus ja kesto. 
(ilmoitus = yhden eläimen yksi tapahtuma) 

 
Laajuus 
(rajoittuvatko laiminlyönnin 
vaikutukset kyseiseen 
maatilaan vai vaikuttavatko 
ne laajemmalle alueelle) 

vakavuus 
(laiminlyönnin merkittävyys 
suhteessa noudatettavan 
ehdon tavoitteisiin) 

Kesto 
(aika, jonka laiminlyönnin 
aiheuttamat vaikutukset 
kestävät ja mahdollisuudet 
saada vaikutus loppumaan 
kohtuullisin keinoin) 

Seuraamus 

vähäinen laiminlyönti joka 
johtunut inhimillisistä 
erehdyksistä *), 
valvontahetkellä tilalla ei ole 
ollut havaittavissa vakavia 
puutteita eläinten pidossa tai 
tilanpidossa, laiminlyönti ei 
aiheuta välitöntä vaaraa 
kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle 

 
vain yksi (1) myöhästynyt 
ilmoitus 

 
ei viivepäivien 
enimmäismäärää 

 
 
 
 

Inhimillinen 
erehdys (= 
kunnossa) 

 
 

myöhästyneitä ilmoituksia 
2-7 kpl ja enintään 7 % 
kaikista tehdyistä 
ilmoituksista 

 
kaikki yksittäiset 
ilmoitusviiveet enintään 7 
päivää, ilmoitukset tullut 
tehdä ennen valvonnasta 
ilmoittamista 

vähäinen laiminlyönti joka ei 
aiheuta välitöntä vaaraa 
kansanterveydelle tai eläinten 
terveydelle, viiveitä esim. vain 
yhdessä tapahtumassa tai 
myöhästyneiden ilmoitusten 
määrä vähäinen tilan 
eläinmäärään nähden 

 
 

 
myöhästyneitä ilmoituksia 
enintään 10 % kaikista 
tehdyistä ilmoituksista 

 
 
 
 

viiveet pääsääntöisesti 
lyhyitä 

 
 
 
 

varhainen 
varoitus (0) 

tavanomaista vähäisempi 
laiminlyönti; viiveitä esim. 
muutamissa erillisissä 
tapahtumissa (tapahtumalaji ja 
tapahtumapäivä ratkaisevat), 
ei merkittävää vaikutusta 
eläinten jäljitettävyyteen 

 
 

myöhästyneitä ilmoituksia 
yli 10 % mutta alle 20 % 
kaikista tehdyistä 
ilmoituksista 

 
 

 

viiveet pääsääntöisesti 
melko lyhyitä 

 
 
 
 

1 % 

tavanomainen laiminlyönti; 
viiveitä voi olla useissa eri 
tapahtumissa (tapahtumalaji ja 
tapahtumapäivä ratkaisevat), 
jonkin verran vaikutusta 
eläinten jäljitettävyyteen 

 
 

myöhästyneitä ilmoituksia 
vähintään 20 % mutta alle 
40 % kaikista tehdyistä 
ilmoituksista 

 
 

viiveiden pituuksissa voi olla 
jonkin verran 
ilmoituskohtaista vaihtelua 

 
 

 
3 % 

vakava laiminlyönti jolla 
laajaa vaikutusta; viiveitä 
merkittävässä määrässä 
ilmoituksista ja/ tai viiveet 
koskevat useita eri tapahtumia 
(tapahtumalaji ja 
tapahtumapäivä ratkaisevat) 

 

 
myöhästyneitä ilmoituksia 
vähintään 40 % kaikista 
tehdyistä ilmoituksista 

 
 
 

ilmoitusviiveissä voi olla 
huomattavan pitkiä viiveitä 

 
 
 
 

5 % 

 

*) Esimerkiksi kriittiset sesonkiluontoiset kasvinviljely- ja kotieläintalouden työt (muun muassa kylvöaika, 
sadonkorjuuajat, poikimakausi), eläinten hoidosta tai rekisteri-ilmoitusten teosta vastaavan henkilön 
lyhytaikainen työkyvyttömyys tai perheenjäsenen sairastuminen, yllättävät tekniset häiriöt ja viat tai tilalla 
tapahtunut onnettomuus; esim. tulipalo, vesivahinko tai muu vastaava. Mikäli havaittu vain yksi (1) 
myöhästynyt ilmoitus, se voidaan aina tulkita inhimilliseksi erehdykseksi. 


