
Eläinvalvontainfot

 26.1.2021
 2.2.2021



Valvottavat eläintuet

 Kansalliset kotieläintuet (siat, siipikarja, 
emolehmät, hiehot, sonnit, teurashiehot, lampaat
ja vuohet)
 EU:n eläinpalkkiot (sonnit, härät, emolehmät, 

emolehmähiehot, teuraskaritsat ja teuraskilit)
 Eläinten hyvinvointikorvaus (siat, siipikarja, 

naudat, lampaat ja vuohet)
 Alkuperäisrotusopimukset (naudat ja lampaat)



ELY-keskuksen valvottavat eläintuet

Valvontaotannat tekee Ruokavirasto
 EU:n eläinpalkkiot, vähintään 5 % tuenhakijoista
 Kansalliset kotieläintuet, vähintään 5 % tuenhakijoista
 Eläinten hyvinvointikorvaus, vähintään 5 % tuenhakijoista
Täydentävien ehtojen valvonta:
 Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta (nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitilat), 

vähintään 3 % kaikista kyseisten eläinlajien pitäjistä
 Rehuvalvonta, vähintään 1% tukea hakeneista eläin- ja kasvitiloista



Valvonnan kulku…

 Ennakkovalmistelut
 Valvonnasta ilmoittaminen
 Tilakäynti
 Valvontakäynnin jälkeen



Ennakkovalmistelut

 Tarkistetaan tilan sitoumukset ja sopimukset
 Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi ja eläinten

pitopaikat
 Sikatiloilla: eläinmääräilmoitukset ja 

tapahtumaotteet
 Nauta ja lammastiloilla: eläinmäärä, tapahtumat ja 

korvamerkkitilaukset
 Luodaan valvottavat ehdot tukisovelluksessa



Valvonnasta ilmoittaminen

Ennalta ilmoittaminen
 Valvonnasta voidaan ilmoittaa korkeintaan 48 tuntia ennen valvonnan aloittamista, jos ennalta 

ilmoittaminen ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta
 Sovitaan valvonnan ajankohta, käydään läpi valvottavat tuet ja otantaperuste ( satunnais- tai 

riskiotanta), tarvittavat asiakirjat, kerrotaan valvonnan kulku ja keitä tilalle tulee tarkastusta 
tekemään
 Luodaan valvottavat ehdot -> lukitsee eläinrekisteristä tuodut tiedot valvontatapahtuman 

pohjaksi
 Ilmoittamisen jälkeen lähetetään tiedote valvonnasta sähköpostitse

VALVONTA ALKAA KUN TILALLE ILMOITETAAN JA LUODAAN EHDOT



Valvonnasta ilmoittaminen

Ennalta ilmoittamaton valvonta käynti
 Tilalle saavutaan ennalta ilmoittamatta ja kysytään, 

voidaanko valvonta suorittaa heti
 Mikäli ajankohta ei sovi niin sovitaan aloitusaika 48 

tunnin sisään
 Kerrotaan samat asiat kuin valvonnasta ennalta

ilmoitettaessa



Tilakäynti

Eläinsuojassa
 Eläinsuojiin tai muihin tuotantorakennuksiin EI mennä ilman tuenhakijaa tai hänen 

lupaansa
 Esittäydytään ja puetaan suojavarusteet
 Korvamerkit tarkastetaan kaikilta eläimiltä (naudat, lampaat)
 Eläinmäärä lasketaan
 Rekisteritietojen tarkastus
 Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdot tarkastetaan
 Valvonnan yhteydessä voidaan ottaa valokuvia viranomaiskäyttöön valvontahavaintojen 

tueksi



Suojavarusteet



Tilakäynti
Asiakirjojen tarkastaminen

 Tarkastetaan tositteet ostoista ja poistoista (teuras-, välitysasiakirjoja, Honkajoki ja tilojen 
väliset kauppakirjat)
 Hautauskirjanpito, hautaaminen sallittu raatokeräilyn ulkopuolella
 Raatokeräilyalueella saa haudata vain kuolleena syntyneet ( vasikat ja karitsat), 

hautapaikka/koordinaatit pitää pystyä osoittamaan
 Haaskapaikat -> rekisteröity, kenelle, koordinaatit ja haaskakirjanpito
 Hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden asiakirjat
 Eläinluettelo, jos ilmoituksia ei tehdä sähköisesti
 Eläinkirjanpito ( sika ja siipikarja)
 Valvontahavaintojen läpikäynti
 Annetaan yhteystiedot ja valvontatiedotteet

Mikäli tilalla havaitaan eläinten merkinnässä tai rekisteröinnissä vakavia puutteita, tilalle 
jätetään selvityspyyntö ja väliaikaisen siirtokiellon hallintopäätös



Valvontakäynnin jälkeen

 Valvonnan havaintojen tallentaminen
 Valvontojen laajentaminen tarvittaessa
 Tarkastuskertomuksen postitus ja tuenhakijan kuuleminen
 Valvonta on saatettu loppuun, kun kuulemisaika päättyy
 Valvonta-asiakirjojen arkistointi
 Jälkitarkastus, jos merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa on havaittu vakavia 

puutteita

Valvonnan tulokseen voi hakea oikaisua, kun tukipäätös on tullut 
maaseutuelinkeinoviranomaiselta / ELY-keskuksesta



Kiinnitä huomiota…

Lue hakuohjeet ja 
sitoumusehdot huolella

vuosittain

Eläinrekisteri / -luettelo 
ajan tasalla Korvausmerkkitilaukset

Korvausmerkkien 
kiinnitys viipymättä

Tee ilmoitukset ajoissa 
rekistereihin

Pidä EHK-asiakirjat ajan 
tasalla

Tarkista eläinten 
olosuhteet ja EHK-

toimenpiteiden ehdot

Käy säännöllisesti läpi 
eläimet (eläinmäärä, 

korvamerkintä) ja 
vertaa eläinrekisteriin



Uutta 2021

 Pakolliset e-merkit 2021 syntyneille
naudoille
 Pakkokeinot merkinnän ja rekisteröinnin

puutteiden korjaamisen tehostamiseksi
• Neuvonta
• Kehotus
• Määräys
• Kielto



KIITOS!

Tarkastajat:
 Teija Lauri, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 Pirjo Passi, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 Henna Säävälä, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 Kristiina Valliovuo, Pohjanmaan Ely-keskus
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