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Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten VNa 4/2015
muuttaminen vuodelle 2018à 1/2018
§ Muuttunut

– Viherkesanto = yksi- tai monivuotinen riista-, maisema-, niitty- tai
nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan
yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien
siemenseoksilla, kylvettyä peltoa



Hiltunen Päivi3

à 1/2018

§ Tarkennus ”nitraattiasetukseen” päästöistä
”Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan
viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten
lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata
vuorokauden kuluessa levityksestä. Edellä mainitut lannoitus- ja
pintalevityskiellot eivät kuitenkaan estä kotieläinten laiduntamista
kyseisillä alueilla. (15.10.2015/1261)”

§ Hoidetun viljelemättömän pellon kasvuston päättäminen - mikäli ilmoitettu
ekologisena alana = muutoksia. Muuten ei.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250
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Lakisääteisten hoitovaatimusten ja täydentävien ehtojen
valvonnan VNa 7/2015 vuodelle 2018à 124/2018

§ EVIRA elintarvikehygienia Poistuneet vaatimukset – eläintilat

– Elintarvikkeiden alkutuotantopaikasta on tehty ilmoitus kunnan
elintarvikevalvontaviranomaiselle
– Maidon säilytys- ja jäähdytystiloissa ei ole toimintoja, jotka heikentävät maidon
elintarviketurvallisuutta
– Lypsykone on huollettu ja testattu tarpeen mukaan ja säännöllisesti
– Maidon kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamiseen ja huuhteluun
käytettävän veden laatu on varmistettu
– Munien puhdistamiseen käytettävän veden laatu on varmistettu
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Merkittävä sisällön muutos - eläintilat

§ lisätty maidon- ja munantuotantotiloilta mahdollisesti vaadittavat
vesitutkimustulokset, ei väliä miten vanhoja tulokset ovat tai mitä ovat
itse tulokset, kunhan on todistus, jos se vaaditaan

§ katsotaan vain, että tilalla on toimintaan soveltuvat jäähdytyslaitteet,
kirjanpitovaatimus poistunut

§ alkutuotantoasetuksen maitosuodatinvaatimus poistunut, jää vain
asetuksen 853/2004 vaatimus hygieenisestä lypsystä
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Poistuneet vaatimukset – kasvitilat

Elintarvikkeiden alkutuotantopaikasta on tehty ilmoitus kunnan
elintarvikevalvontaviranomaiselle

Merkittävä sisällön muutos - kasvitilat
– Vesitutkimustuloksia koskevat vaatimukset ovat muuttuneet, ei ole
merkitystä miten vanhoja tulokset ovat tai mitä ovat itse tulokset.

Todistus tulee olla vain ja vaadittaessa:
- sellaisenaan syötävien kasvikunnan tuotteiden syötävien osien kastelu päältä
- kasvien elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen ja suoraan
jäähdyttämiseen käytettävä
- vesitutkimuksia ei vaadita, jos käytössä on terveydensuojelulain mukaisesti
valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vesi
- ei myöskään silloin jos tila myy vain suoraan kuluttajalle ja/tai toimittaa tuotteita
vain paikalliseen vähittäismyyntiin enintään säädetyn myyntimäärän verran
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EVIRA eläinten hyvinvointi

MUUTOKSET
§ Vna 670/2017 täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä

niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3
muuttamisesta

§ Voimaantulo 9.10.2017
§ Sovelletaan 1.1. 2017 lähtien
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Arviointi

§ Eläinten hyvinvoinnissa havaituista laiminlyönneistä täydentävien ehtojen
sanktioita ei välttämättä tule, mikäli eläinten pitäjä täyttää vastaavan Eu-
direktiivin kansallisia säädöksiä lievemmät vähimmäisvaatimukset

jos poikkeama kansallisesta vaatimuksesta on vähäinen eikä sillä
arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta eläinten hyvinvointiin
voidaan jättää seuraamus määräämättä

Mittavaatimusten vähäinen poikkeama enintään noin 10 %
(jos hyvinvointi ei vaarannu)

– vain vähäinen haitallinen vaikutus hyvinvointiin
– eläinlaji huomioidaan
– pitopaikan tilavaatimukset, sikojen ruokintakaukalon mittavaatimukset,
broilerien pitopaikan valaistusvaatimukset
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Poistuneet vaatimukset Vna 670/2017

Nauta yli 6 kk:
– Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan
riittävästi
– Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät
kuivikkeisiin
– Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, naudat
totutetaan sen käyttämiseen

Vasikat:
– Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, vasikat
totutetaan sen käyttämiseen
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Poistuneet vaatimukset Vna 670/2017

Siat:
– Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan
riittävästi
– Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, siat
totutetaan sen käyttämiseen
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Uusi vaatimus 9.10.2017 alkaen
Vasikan nupoutus:

– alle neliviikkoisella ainoastaan kylmä- tai kuumapoltolla
– polttoraudan on oltava punahehkuun kuumennettu koko
polttamisen ajan (enint. 20 s)
– sarvenaihetta saa polttaa vain kerran eikä vasikka saa päästä
liikuttamaan päätään

Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa huolehtimassa eläimistä.
Eläinten omistajan tai pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten
hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista palveluksessaan oleville, eläinten hoitoon ja
käsittelyyn osallistuville henkilöille
Tuotantoeläinten hoitajalla on oltava eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus
tai riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi.

”Pätevä” = henkilökunta, joka osaa hoitaa eläimet asianmukaisesti (tiedot ja taidot).
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KIITOS!

Uutta
– Vasikoilla laiminlyönnit tietyissä vaatimuksissa
koskevat vain tiloja, joilla on 6 vasikkaa tai enemmän.
– Sioilla laiminlyönnit tietyissä vaatimuksissa koskevat
vain tiloja, joilla on 10 emakkoa tai enemmän.

Täydentävät ehdot?
Oletko neuvoton?

Ota NEUVO2020 käyttöön.

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/neuvoja/neuvo2020/Sivut/default.aspx

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/neuvoja/neuvo2020/Sivut/default.aspx

