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Noudata täydentäviä ehtoja, jos olet hakenut
viljelijätukia

Koskinen Anne2

§ Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudat-
taminen on useimpien viljelijätukien ehtona.
§ Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja

ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä
hoitovaatimuksista. Lakisääteiset hoitovaatimukset
pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan
lainsäädäntöön.
§ Täydentävät ehdot koskevat tuenhakijan kaikkea maata-

lousmaata ja maatalouden harjoittamista.
§ Täydentäviä ehtoja pitää noudattaa koko kalenterivuoden

ajan (1.1. -31.12.).



Tuet, joiden vaatimuksena on täydentävien
ehtojen noudattaminen

Koskinen Anne3

§ Perustuki, Viherryttämistuki, Nuoren viljelijän tuki, Pelto-
kasvipalkkio, Lammas- ja vuohipalkkiot, Lypsylehmäpalk-
kio, Nautapalkkio, Ympäristökorvaus (ympäristösitoumus
ja ympäristösopimukset), Luonnonmukaisen tuotannon
korvaus, Luonnonhaittakorvaus, Eläinten hyvinvointikor-
vaus, Pohjoiset hehtaarituet (pohjoinen hehtaarituki, ylei-
nen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki)



Täydentävien ehtojen tavoitteena on
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§ Taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen
elintarvikkeiden korkea laatu
§ Varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön

mukaisesti
§ Varmistaa että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot

pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa
§ Edistää eläinten hyvinvointia.



Täydentävien ehtojen valvonta
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§ Ehtojen noudattamista valvotaan tilakäynneillä tehtävillä
tarkastuksilla.
§ Tarkastuksissa havaitut täydentävien ehtojen laiminlyönnit

vähentävät samanaikaisesti kaikkien tukien määrää, joi-
den ehtona täydentävien ehtojen noudattaminen on.
§ Seuraamus on pääsääntöisesti 3 % mutta laiminlyönnin

vakavuus, laajuus, kesto, toistuvuudesta sekä tahallisuus
vaikuttavat arviointiin (0-5 %).
§ Jos kyseessä ei ole toistuva tai tahallinen laiminlyönti,

seuraamus voi kuitenkin olla enintään 5 %.
§ Tahallisen laiminlyönnin seuraamus on pääsääntöisesti 20

%.



Hyvän maatalouden ja ympäristön
vaatimukset
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§ Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto
§ Hukkakauran ja jättiputken torjunta
§ Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti
§ Kesantojen hoito
§ Maisemapiirteiden säilyttäminen
§ Kasteluveden otto
§ Pysyvien laitumien ja pysyvien nurmien hoito
§ Pohjaveden suojelu



Piennar
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§ Piennar on vähintään yhden metrin levyinen (saa olla
kolme metriä leveä) nurmikasvivaltainen kaista
peltolohkon ja valtaojan tai vesistön välissä.
§ Pientareen leveys mitataan ojan niskasta kasvulohkon

suuntaan.
§ Valtaoja on kaivettu avouoma, jonka tarkoituksena on ke-

rätä kuivatusalueen piiri-, sarka- ja salaojista sekä yläpuo-
liselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois kui-
vatusalueelta.
§ Valtaojat löytyvät viljelijöiden verkkoasiointipalvelu

Vipu:sta.
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Suojakaistat
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§ Lannoitus on kiellettyä viisi metriä lähempänä vesistöä.
§ Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja

orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty,
ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.
§ Laiduntaa saa
§ Vesistöllä tarkoitetaan tässä valtaojaa suurempia vesiuo-

mia kuten puroa, jokea, lampea, järveä ja merta sekä
muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja
muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei
kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.
§ Ympäristökorvauksessa tarkemmat vaatimukset



Maaperän kunto
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§ Huolehdi siitä, ettei eroosio pääse kuluttamaan maata-
lousmaata.



Hukkakaura
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§ Tarkkaile hukkakauran esiintymistä maatalousmaalla.
§ Huolehdi hukkakauran torjunnasta maatalousmaalla kemi-

allisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muulla tavalla.
§ Ilmoita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle hukka-

kauran saastuttamat lohkot.
§ Noudata torjuntaohjeita ja torjuntasuunnitelmia.
§ Älä kylvä kauraa hukkakauran saastuttamalle lohkolle.
§ Vipu-palvelussa uutena karttatasona hukkakaura

– Vihreä = vapaa
– Keltainen = vähäinen saastunta
– Punainen = voimakas saastunta
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§ Hukkakauraa viime
kesältä
§ Laki hukkakauran

torjunnasta 185/2002
§ video hukkakauran

tunnistamisesta
Youtube

https://youtu.be/g1Aq-wgkVMk


Jättiputki
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§ Tarkkaile jättiputken esiintymistä maatalousmaalla
§ Torju kaukasian-, persian- ja armenianjättiputki maata-

lousmaalta kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muil-
la toimenpiteillä.



Hyvä maatalouskäytäntö
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§ Viljelty pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä
peltoa
§ Muokkaa, lannoita ja kylvä tai istuta viljelty pelto ja pysy-

vien kasvien ala siten, että on mahdollista saada aikaan
tasainen itäminen ja kasvusto.
§ Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen

mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti tai kasvinvuorotuk-
sen avulla.
§ Viljele alueelle soveltuvia kasvilajeja ja -lajikkeita ja käytä

riittävää siemenmäärää.
§ Kylvä tai istuta viimeistään 30.6.
§ Toimi niin, että korjuu ja markkinakelpoisen sadon tuotta-

minen on mahdollista.
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Huolehdi kesannoista

Koskinen Anne16

§ Kesantopelto= tuotantoon käyttämätön pelto, joka on
viher-,sänki- tai avokesantoa
§ Kesantoja saa hyödyntää taloudellisesti esim.

viherkesannon laidunnus
§ Ainoastaan monivuotista viherkesantoa saa lannoittaa

perustamisen yhteydessä
§ Ei saa käyttää varastoalueena
§ Pidettävä maatalouskäytön kannalta hyvässä kunnossa
§ Estä rikkakasvien leviäminen
§ Pidä kesannot pääsääntöisesti kasvipeitteisenä
§ Viherkesannoksi ei voi ilmoittaa yksinomaa viljaa, öljy- tai

valkuaiskasveja tai näiden seoksia
§ Viherkesanto kylvettävä viimeistään 30.6



Poikkeukset kesantojen kasvipeitteisyydestä
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§ Pohjavesialueella kesannot aina kasvipeitteisiä ja
siemenseoksen painosta enintään 20% typensitojakasveja
§ Raiviolohko (ensimmäistä kertaa tukihakemuksella) oltava

vähintään viherkesantoa
§ Muissa tapauksissa kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi

poiketa jos:
– Rikkakasvien torjunta
– Salaojitus
– Kalkitus
– Ojitus ja perkaus

§ Kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi poiketa vain siinä
laajuudessa kuin lyhytaikainen kunnostustoimenpide
edellyttää



Maisemapiirteet
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§ Säilytä suojellut puut ja puuryhmät (luonnonsuojelulaki
1096/1996 29§)
§ Säilytä luonnonsuojelumuistomerkit, merkitty yleensä

myös maastoon (luonnonsuojelulaki 1096/1996 23§)
§ Suojeltuja alueita ei saa raivata pelloksi tai muuten

muuttaa
§ Suojeltuja puita ei saa leikata lintujen pesimäaikaan 1.5-

31.7



Tarvitsetko luvan vedenottoon?
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§ Maatalousmaan kasteluveden otosta tulee ilmoittaa ELY-
keskukselle jos otettava määrä on yli 100m3/vrk (Ari Selin/
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
§ Yli 250m3/vrk pohjavedenotto edellyttää vesilain 587/2011

mukaista lupaa
§ Lupaehtojen noudattaminen on täydentävien ehtojen

vaatimus



Pysyvät nurmet ja pysyvät laitumet
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§ Pysyvät nurmet ovat viljeltyä maatalousmaata
§ Korjuu ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on oltava

mahdollista.
§ Huolehdi pysyvien nurmien ja pysyvien laitumien kasvin-

suojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen kasvinvuorotuk-
sen avulla, mekaanisesti, biologisesti tai kemiallisesti.
§ Huolehdi kasvustosta niin, että myös seuraavana vuonna

lohkolle on mahdollista perustaa kasvusto tai tuottaa kor-
juu- ja markkinakelpoinen sato.
§ Kylvä viimeistään 30.6.



Pysyvä nurmi Natura-alueella
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§ Natura-alueella pysyvän nurmen kasvustoa ei saa
uudistaa muuta kuin erityisestä syystä
§ Natura-alueella uudistamiseen ei saa liittyä kyntämistä.
§ Ilmoita Natura-alueella uudistamisesta ja sen toteutusta-

vasta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
ennen uudistamisen aloittamista.



Koskinen Anne22



Pohjavedensuojelu
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§ Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulailla
(527/2014) ja valtioneuvoston asetuksella 1022/2006
§ Huolehdi, ettei tilallasi ole esimerkiksi vuotavia kasvinsuo-

jeluainesäiliöitä, öljysäiliöitä, jäteöljykanistereita tai –tynny-
reitä, hylättyjä ajoneuvoja tai muita laitteita, joista voi ai-
heutua kasvinsuojeluaineiden tai hiilivetyjen suoria tai
epäsuoria päästöjä pohjaveteen.
§ Huolehdi myös, ettei kasvinsuojeluaineiden varastoinnista,

säiliöiden täyttämisestä tai ruiskujen pesusta aiheudu suo-
ria tai välillisiä päästöjä pohjaveteen.
§ Pohjavesialueiden käytön rajoitukset esim. joidenkin

kasvinsuojeluaineiden osalta koskevat pohjavesialueella
sijaitsevaa maatalousmaata. Tarkista Vipu-palvelusta si-
jaitseeko jokin lohkoistasi pohjavesialueella.



Ympäristöön liittyvät lakisääteiset
hoitovaatimukset
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§ Lannan käytölle ja varastoinnille sekä muiden maatalou-
dessa lannoitteina käytettävien aineiden käytölle on rajoi-
tuksia, jotka perustuvat valtioneuvoston asetukseen
(1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräi-
sin olevien päästöjen rajoittamisesta.
§ Luonnon suojeleminen maatalousmaalla



Lannan varastointi
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§ Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee
olla lannan varastointitila.
§ Jos kuivalantaa syntyy tilalla enintään 25 m3 vuodessa tai

jos varastoit kerrallaan enintään 25 m3 kuivalantaa, voit
varastoida lannan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla
alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.
§ Lannan vastaanottajalla tulee olla lantala, joka on mitoitet-

tu vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan.
§ Lannan vastaanottaja ei tarvitse lantalaa, jos säilytät kui-

valantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-
ainepitoisuus on vähintään 30 %, pellolla levitysaikana
korkeintaan neljä viikkoa levitystä odottamassa.



Lannan varastointi
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§ Lantalaan pitää mahtua 12 kuukauden aikana kertyvä lan-
ta lukuun ottamatta lantaa, joka jää laidunnuksessa laitu-
melle laidunkauden aikana.
§ Nautojen osalta voidaan ottaa huomioon enintään neljän

kuukauden aikana laitumelle jäävä lanta.
§ Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla nautalajeilla voi-

daan huomioida koko ulkona vietetty kausi lantalatilavuus-
vaatimusta laskettaessa.
§ Huomioi kuitenkin, että ulkotarhoista, erityisesti ruokinta-

ja juottopaikoilta, sekä alueilta, joilla eläimet yleisesti viih-
tyvät, on säännöllisesti poistettava lanta ja se lanta on va-
rastoitava lantalassa.
§ Mikäli eläimet ovat yöt eläinsuojassa, voi laidunkaudesta

huomioida vain puolet lantalatilavuutta laskettaessa, nau-
tojen osalta kaksi kuukautta.



Lannan varastointi
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§ Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmis-
teiden varastointitilojen, lantakourujen ja muiden lannan
johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiivii-
tä.
§ Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lannan

tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja
varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympä-
ristöön.
§ Pysyvien ruokintapaikkojen tulee olla katettuja ja tiivispoh-

jaisia ja niille kertyvä lanta on poistettava riittävän usein.
§ Hoida jaloittelualueita siten, ettei pinta- ja pohjavesiin ai-

heudu ravinnepäästöjä.



Kuivalannan varastointi poikkeustilanteessa
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§ Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %,
voit varastoida aumassa työteknisen tai hygieenisen syyn
niin vaatiessa.
§ Työteknisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi kelirikkoa tai

lantalalaitteiden rikkoutumista.
§ Hygieenisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi lannan si-

sältämää taudinaiheuttajaa, kuten salmonellaa, listeriaa tai
muuta tautia.
§ Jos perustat lanta-auman hygieenisen syyn vuoksi, tulee

syy olla aina eläinlääkärin hyväksymä.



Kuivalannan varastointi poikkeustilanteessa
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§ Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja
tulvanalaisella alueella.
§ Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesis-

töstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden
metrin etäisyydelle ojasta.
§ Levitä auman pohjalle vähintään 20 cm:n nestettä sitova

kerros, esimerkiksi turvetta, ja peitä auma tiiviillä peitteel-
lä. Poista aumantekopaikalta lumi ja muotoile alusta siten,
että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
§ Uuden auman saat sijoittaa samalle paikalle kahden väli-

vuoden jälkeen.
§ Levitä aumaan varastoitu lanta tai orgaaninen lannoiteval-

miste viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.



Lannan ja lannoitteiden levitys

Koskinen Anne30

§ Levitä lannoitteet pellolle siten, että valumia vesiin ei ta-
pahdu eikä pohjamaa tiivisty.
§ Ota lannoituksessa huomioon keskimääräinen satotaso,

viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus ja maalaji.
§ Älä levitä lannoitteita koskaan lumipeitteiseen tai routaan-

tuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
§ Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen

pellolle on kielletty 1.11. – 31.3. välisenä aikana.



Lannan ja lannoitteiden levitys
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§ Voit poiketa lannan levittämisen kieltoajasta ja levittää lan-
taa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei
ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden ai-
kana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.
§ Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta,

jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen
haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan
syyslevityksen viimeistään lokakuussa.
§ Jos aiot levittää lantaa marraskuussa, tee siitä ilmoitus

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun lop-
puun mennessä.



Lannan ja lannoitteiden levitys
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§ Jos levität pellon pintaan lantaa tai orgaanisia lannoiteval-
misteita, pitää lanta mullata tai pelto kyntää vuorokauden
sisällä levityksestä.
§ Jos levität lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen kas-

vustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä, ei multaamis-
ta edellytetä.
§ Jos säilytät peltolohkon talven yli kasvipeitteisenä, lantaa

ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää
lohkolle vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syysviljan kyl-
vöä edeltävä lannan levitys.



Lannan ja lannoitteiden levitys
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§ Kaltevilla lohkon osilla (vähintään 15%) lietelannan,
virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden
levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla aina kielletty
§ Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja or-

gaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan kah-
dentoista tunnin sisällä levityksestä.
§ Jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden

valumavesiä lannoitteena, tulee niiden käytössä noudattaa
myös edellä mainittuja lannoitteita koskevia levitysrajoituk-
sia.



Lannan ja lannoitteiden levitys
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§ Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaani-
sissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonais-
typen määrä saa olla enintään 170kg/ha.
§ Noudata typpilannoituksessa liukoisen typen käyttömääril-

le annettuja enimmäisrajoja.
§ Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha

vuodessa, on määrä jaettava vähintään kahteen erään.
Levittämisen välillä  on oltava vähintään kaksi viikkoa.
§ Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaani-

sissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen
määrä saa olla enintään 35kg/ha.
§ Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan osa-

na seuraavan viljelykasvin lannoitusta.



Lanta-analyysi
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§ Lanta-analyysi ei saa olla viittä vuotta vanhempi
§ Lanta-analyysissä tulee määrittää lannan sisältämä liukoi-

nen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori.
§ Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/joka

ottaa vastaan lantaa lannoitteena enemmän kuin 25m3
vuodessa.



Lannoituskirjanpito
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§ Kirjanpidon tulee sisältää tiedot kasvulohkoittain peltojen
ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoite-
valmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden si-
sältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä, satota-
soista, maalajista ja ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaa-
nista lannoitevalmistetta on levitetty pellolle.



Suojele luontoa
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§ Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia luonto-
tyyppejä (luontodirektiivin liite I) tai lajeja (liite II) ei saa
hävittää tai heikentää.
§ Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteena olevia lintu-

lajeja tai niiden elinympäristöjä ei saa merkittävästi hei-
kentää.
§ Suunnitelluista toimenpiteistä, jotka saattavat merkittävästi

heikentävää Natura 2000 –verkostoon kuuluvan alueen
suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, mutta jotka ei-
vät muutoin ole luvan- tai ilmoituksenvaraisia, on tehtävä
ilmoitus  viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpitee-
seen ryhtymistä ELY-keskukselle.
§ Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan

kuuluvalla tilan maatalousmaalla ei saa tehdä sellaista toi-
menpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen.



Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien
terveyteen liittyvät lakisääteiset
hoitovaatimukset
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§ Kasvinsuojeluaineiden käyttö
§ Eläinten ruokinnassa kielletyt tuotteet
§ Eläin- ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia,

tuotantoeläimiltä kielletyt aineet, kasvinsuojeluaine- ja
eläinlääkejäämät elintarvikkeissa
§ Eläinten merkintä ja rekisteröinti
§ Sisämarkkinakauppaa ja tuontia koskevat ehdot; TSE-tauti



Kasvinsuojeluaineet
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§ Kasvinsuojeluun on käytetty vain Suomessa hyväksyttyjä
kasvinsuojeluaineita
§ Kasvinsuojeluaineita on käytetty asianmukaisesti myynti-

päällysmerkintöjä noudattaen ja ne on säilytetty erillään
elintarvikkeista ja rehuista lasten ulottumattomissa myynti-
päällyksessä annettujen ohjeiden mukaan
§ Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidetty kirjaa

– viljelykasvi
– kasvinsuojeluaineen nimi
– kasvinsuojeluaineen käyttöajankohta ja –määrä
– pinta-ala, jolle kasvinsuojeluainetta on käytetty.

§ Kasvinsuojeluainerekisteri www.tukes.fi

http://www.tukes.fi/


Rehut
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§ Jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit eli
haitallisten eliöiden torjunta-aineet, siemenet, lannoitteet
ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti re-
huista ja eläinten pitopaikoista erillään
§ Rehukirjanpito
§ Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä on kirjanpito
§ Rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan

toimijalta www.ruokavirasto.fi
§ Kielletyn eläinvalkuaisen käyttö
§ Kullekin eläinlajille soveltuvan eläinvalkuaista sisältävän

rehun käytön varmistaminen

http://www.ruokavirasto.fi/


Rehukirjanpito
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§ Tilalle hankitusta rehusta rehun myyjän/toimittajan nimi ja
osoite, tuotteen nimi, toimituspäivä, määrä ja eläinryhmä,
jolle rehu on syötetty.
§ Tilalta luovutetusta rehusta rehun ostajan/vastaanottajan

nimi ja osoite, tuotteen nimi, toimituspäivä ja määrä.
§ Tilalla tuotetuista rehuista rehun nimi, määrä ja eläinryh-

mä, jolle rehu on syötetty.
§ Rehun käytön lopettamisaika, mikäli rehun käyttöön liittyy

lääkkeen tai lisäaineen takia varoaika.
§ Rehuista otettujen näytteiden tulokset.
§ Kasvinsuojeluaineiden käyttö.
§ Rehujen turvallisuutta varmistavien biosidien, kuten desin-

fiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen käyttö rehujen käsit-
tely- ja varastointitiloissa tai ruokinta-astioiden ja rehujen
kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä.



Alkutuotantopaikkojen vaatimukset

Koskinen Anne42

§ Viljelijällä on vastuu tuottamiensa elintarvikkeiden turvalli-
suudesta
§ Rehun lisäaineita, eläinlääkkeitä, kasvinsuojeluaineita,

lannoitevalmisteita, biosidejä, kuten jyrsijämyrkkyjä ja de-
sinfiointiaineita, ja muita vaarallisia kemikaaleja sekä jät-
teitä on käsiteltävä, varastoitava ja käytettävä oikein.
§ Veden laatu (kastelu, eläinten juotto sekä puhdistus).
§ Ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle ja elintarvikkeen

takaisinveto, jos viljelijä epäilee tuottamansa elintarvik-
keen voivan aiheuttaa terveysvaaraa ihmiselle
§ Kirjanpidon sekä tuotteen mukana lähetettävien tietojen ja

pakkausmerkintöjen avulla on huolehdittava elintarvikkei-
den jäljitettävyys.



Alkutuotannon kirjaamisvaatimukset

Koskinen Anne43

§ Elintarvikkeeksi toimitetut alkutuotannon tuotteet
§ Näytteet, tutkimukset ja tarkastukset, joilla on merkitystä

elintarviketurvallisuuden kannalta
§ Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttö (esim. hyönteis-

ja jyrsijämyrkyt, desinfiointiaineet)
§ Vastaanotetut ja elintarvikkeeksi toimitetut eläimet
§ Eläimille syötetyn rehun luonne ja alkuperä
§ Eläinlääkkeet ja muut eläimille annetut hoidot, hoidon päi-

vämäärät ja varoajat



Maidontuotantoa koskevat erityisvaatimukset

Koskinen Anne44

§ Tilojen ja eläinten puhtaus ja terveys
§ Tiloissa, joissa maitoa joko säilytetään tai jäähdytetään, ei

saa harjoittaa toimintaa, joka heikentää maidon elintarvi-
keturvallisuutta.
§ Lypsyhygienia ja raakamaidon hygieeninen laatu
§ Maidon käsittelyssä käytettävien laitteiden ja välineiden

puhtaus



Munantuotannon erityisvaatimukset

Koskinen Anne45

§ Munat on pidettävä puhtaina, kuivina ja suojattuina hajuilta
sekä iskuilta ja suoralta auringonvalolta.

§ Toimijan tulee pitää kirjaa salmonellavalvontaohjelman
mukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista.



Kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja
lääkityskirjanpito

Koskinen Anne46

§ Tuotantoeläimille saa käyttää vain sellaisia lääkevalmistei-
ta tai lääkeaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tuo-
tantoeläimille.
§ Eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä on nouda-

tettava mm. varoajat
§ Apteekista ilman reseptiä saatavien lääkevalmisteiden

käyttöohjeet ovat pakkausselosteessa.
§ Tuottaja on velvollinen pitämään säädösten mukaista kir-

janpitoa eläinten lääkityksestä.
§ Jos eläintä on lääkitty kielletyllä aineella, aluehallintoviran-

omaisen on määrättävä eläin lopetettavaksi. Eläimen ruho
ja siitä saadut tuotteet on hävitettävä.



Lääkityskirjanpito

Koskinen Anne47

§ Eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
§ Lääkityksen antopäivämäärät;
§ Lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
§ Lääkkeen nimi;
§ Lääkkeen tai lääkerehun määrä;
§ Lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika.
§ Lääkitykseen tai lääkerehuun liittyvät tositteet ja reseptit



Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Koskinen Anne48

§ Rekisteröityminen ko. eläinlajin pitäjäksi
§ Rekisteritietojen ajantasaisuus
§ Pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajantasaisuus
§ Merkitseminen
§ Eläinten läsnäolo pitopaikassa/tilalla



Koskinen Anne49



Eläintaudit

Koskinen Anne50

§ Jos tilalla esiintyy jotain TSE–tautia, valvotaan onko tila
noudattanut eläintautien ilmoitusvelvollisuutta.
§ Lisäksi valvotaan onko tilalla noudatettu viranomaisen

määräyksiä TSE-taudin leviämisen estämiseksi sekä sitä
onko valvontaviranomaiselle annettu välttämättömät tiedot
TSE -taudin alkuperän ja levinneisyyden selvittämiseksi.
§ Jos lammas- ja vuohitilalle olisi tuotu muualla kuin Suo-

messa syntyneitä eläimiä, tarkastettaisiin onko eläinten
tuonnissa noudatettu eläinten terveyttä koskevia vaati-
muksia TSE-tautien osalta.



Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset
hoitovaatimukset

Koskinen Anne51

§ Koskee nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, munivia kanoja,
hevosia, biisoneita, tarhattuja peuroja, strutsieläimiä,
ankkoja, myskisorsia, hanhia, kalkkunoita, turkiseläimiä,
broilereita ja muita tuotantoeläimiä sekä tarhattuja
riistaeläimiä
§ Täydentävien ehtojen valvonnan ulkopuolelle voidaan jät-

tää seura- ja harrastuseläimet, joita ei käytetä maatalous-
toimintaan, vaan esimerkiksi urheilutarkoitukseen tai lem-
mikkeinä.



Eläinten hyvinvointi

Koskinen Anne52

§ Kaikkien eläinlajien osalta valvotaan juottoa ja ruokintaa
koskevia vaatimuksia.
§ Pitopaikan tila- ja olosuhdevaatimuksia
§ Eläinten hyvinvoinnin tarkastamista, sairaista ja loukkaan-

tuneista eläimistä huolehtimista.
§ Ulkotarhan vaatimuksia ja eläinten suojaamista epäsuotui-

silta sääolosuhteilta asianmukaisesti.
§ Kuolleista eläimistä pidettävää kirjanpitoa.
§ Uutena valvontakohteena on vaatimus eläintenpitäjän pä-

tevyydestä.



Eläinten hyvinvointi

Koskinen Anne53

§ Vasikoilla ja sioilla valvotaan myös niiden kiinnipitoa.
§ Sioilla, kanoilla ja naudoilla valvotaan lisäksi vaatimuksia,

jotka koskevat ilmanvaihdon häiriöihin varautumista.
§ Vasikoilla on vaatimuksia kuivituksessa, sosiaalisten tar-

peiden tyydyttämistä, hyvinvoinnin tarkastusta vähintään
kaksi kertaa päivässä, ternimaidon saantia sekä asianmu-
kaista nupouttamista.
§ Sioilla on vaatimuksia, jotka koskevat muuan muassa ryh-

mäkasvatusta, sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä, por-
saiden kastrointi- ja vieroitusikää, pikkuporsaiden hampai-
den rutiininomaista katkaisua/hiontaa, virike- ja pesän-
tekomateriaalin saantia ja sikaloiden betonisia rakolattioi-
ta.



Kiitos!

Koskinen Anne54

§ Lisätietoa:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-
ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/#taydentavatehdot
,josta Täydentävien ehtojen opas ja Täydentävien
ehtojen muistilista sekä Maataloustuotannon
kirjaamisvaatimukset 2019
anne.koskinen@ely-keskus.fi
puh. 050 3961447

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/
mailto:anne.koskinen@ely-keskus.fi

