
Havaintoja kotieläinvalvonnoista

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus



Eläinten merkintä ja rekisteröinti

• Eläinrekisteripuutteet: 
- ilmoittamattomat tai väärin ilmoitetut tapahtumat 
- eläintä ei ole ilmoitettu rekisteriin tai eläimen poistoa ei ole ilmoitettu 
- poistot/ostot eivät täsmää 
- kuolleen eläimen poistopäivä pitää olla kuolinpäivä, ei raadon tilalta noutopäivä
- rekisterissä eläin on väärässä pitopaikassa, siirrot pitää ilmoittaa
- sikarekisteriin on tehtävä eläinmääräilmoitukset
• Korvamerkkipuutteet:
- korvausmerkki/merkit tilataan heti kun on havaittu niiden pudonneen, ei 

valvonnasta ilmoittamisen jälkeen, silloin se on myöhäistä



Hyvinvointikorvausvalvonnoissa havaittua

 Puuttuvia/puutteellisia toimenpiteen ehtona olevia asiakirjoja
- tarkasta, että tilalla on 1.1.2021 voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja 

rehuanalyysi käytettävästä karkearehusta
- päivitetty suunnitelma toimintahäiriöiden varalle
- laidunnus- ja jaloittelukirjanpito
- lampaiden toimenpiteissä papananäytteiden tulokset, loistorjuntasuunnitelma ja 

kerintäkirjanpitoa
- porsastuotantosikalassa tuotantosuunnitelma

Asiakirjat tulee esittää tarkastajalle valvontahetkellä tilalla!



Hyvinvointikorvausvalvonnoissa havaittua, 
olosuhdepuutteita
• liian ahtaat karsinat: 
- pinta-alavaatimukset mitataan valvonnassa
- riittävästi sairas-, hoito-,ja poikimakarsinoita 
(tulee pystyä järjestämään esim. emolehmien pihattoon, jos ko. toimenpide on valittuna)

• kuivituksen puutteet:
- riittävästi kuivitusta kaikilla eläinlajeilla
- ei riitä, että valvontahetkellä on kuivitusta runsaasti
- jos eläimet ovat likaisia ja märkiä on se merkki riittämättömästä kuivituksesta



Tilojen välinen eläinkauppa

• Tee kirjallinen kauppakirja josta käy ilmi
- eläinlaji
- eläimen EU-tunnus
- sukupuoli
- myyjä (tilatunnus)
- ostaja (tilatunnus)
- kaupan ajankohta (milloin siirtynyt tilalta toiselle)
- paikka ja aika sekä myyjän ja ostajan allekirjoitukset



Hyvä muistaa
• Tilojen välisissä ostoissa tarkastetaan, ettei eläimiin kohdistu siirtorajoituksia. Sen 

voi tehdä osoitteessa: https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2
tai googleta hakusanalla nautarekisterikysely

• Käyttäjätunnus ja salasana: sama kuin Minun maatilani -sovelluksessa

https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2


Hyvä muistaa



Hyvä muistaa

• 1.1.2021 e-merkit tulivat pakollisiksi        
(1.1.2021 jälkeen syntyneet vasikat)

• jos tilalla on ei-elektronisia vapaita 
korvamerkkejä, niille voi tilata korvausmerkkinä 
elektronisen merkin apumerkiksi

• sähköisten merkkien tarkoitus on parantaa 
jäljitettävyyttä ja vähentää virheitä

• mahdollistaa myöhemmin teurastamon tekemään 
poistoilmoituksen teuraseläimistä



KIITOS

Löydät meidät Facebookista
Maatalous ja valvonta,

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Tarkastajat:
Koskinen Anne

Lauri Teija
Passi Pirjo

Säävälä Henna


	Havaintoja kotieläinvalvonnoista
	Eläinten merkintä ja rekisteröinti
	Hyvinvointikorvausvalvonnoissa havaittua
	Hyvinvointikorvausvalvonnoissa havaittua, olosuhdepuutteita
	Tilojen välinen eläinkauppa
	Hyvä muistaa
	Hyvä muistaa
	Hyvä muistaa
	KIITOS��Löydät meidät Facebookista�Maatalous ja valvonta,� Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

