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Kansi

Mistä tulee 
luopua?
Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät  
Byrokratian purku – kehittämisehdotukset. 

Etelä-Savon maaseutu ICT -hanke, kooste työpajojen  
aineistoista 25.4.2016.
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Etelä-Savon alueen maatalouden byrokratian purkamisen selvitystyö lähti liikkeelle  
Etelä-Savon maitoryhmän aloitteesta syksyllä 2015. Tämä eri maatalouden sidosryh- 
mien edustajista koostuva ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän toiminnan 
tarkoituksena on ylläpitää eteläsavolaisen maidontuotannon toimijoiden – viljelijöistä 
viranomaisiin – keskinäistä yhteydenpitoa ja kehittää alueen maidontuotannon tule-
vaisuutta.

Maatalouteen liittyvän byrokratian määrä (EU:n säädökset ja kansalliset) on lisääntynyt 
vuosi vuodelta koko 20-vuotisen EU-kauden aikana. Etenkin kansallisen lainsäädännön 
määrän kasvu on ollut mittava. Tuottajat alkavat nääntymään näiden viranomaisvaa-
timusten alle, joille ei tunnu näkyvän loppua. Tämä omalta osaltaan ajaa koko Suo-
men maataloustuotannon ahtaalle ja kiihdyttää tuotannosta luopumista. Liiallinen ja 
turha byrokratia lisää tuotannon kustannuksia ja heikentää tätä kautta maatalouden 
kannattavuutta. 

Pääministeri Juha Sipilä antoi eduskunnan täysistunnossa 24.6.2015 hallitusohjelmaan 
liittyvän ilmoituksen normien purkamisesta. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn, yritystoi-
minnan edellytysten, kestävän kasvun ja työllisyyden parantamiseksi sääntelyä on puret- 
tava,  hallinnollista taakkaa kevennettävä ja byrokratiaa poistettava. Hallitusohjelman 
mukainen normien ja byrokratian purku tukee tätä selvitystyötä ja siinä esiin tulleita 
byrokratian yhtenäistämistoimia. Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja 
Elintarvikeviraston toimesta on jo esitetty purkutoimenpiteinä joidenkin lakien ja säädös-
ten lakkauttamista tai muuttamista. Konkreettisia kehittämisehdotuksia on kirjattu ylös; 
osa on jo toteutettu tai ne ovat tulossa toteutukseen. Erilaisia toimenpidesuosituksia 
on tehty MTK:n ja muiden tahojen ja työryhmien toimesta useampaan otteeseen. Myös 
eräissä maaseuturahaston hankkeissa on osaltaan tartuttu byrokratian purkamiseen. 

Selvityksen päätarkoituksena on tuoda viljelijätyöpajoissa esille eteläsavolaisten tuotta-
jien ehdotuksia kansalliseen lainsäädäntöön liittyvän byrokratian ja etenkin päällekkäi-
sen valvonnan ja kirjaamisen vähentämiseksi. Raportissa on esitetty näiden viljelijä- ja 
viranomaistyöpajojen esitykset maatalouteen liittyvän byrokratian purkamiseen ja 
viranomaistoiminnan kehittämiseen.

Byrokratiaselvityksen yhteydessä pidetyissä useissa viljelijöiden ja viranomaisten työ-
pajoissa keskusteltiin laajasti maatalouden byrokratiasta kokonaisuutena ja eri viran-
omaistahojen vaatimuksista tuottajia kohtaan. Byrokratiaan liittyviä ongelmakohtia ja 
niihin liittyviä kehittämisehdotuksia löytyi paljon. Turhaan eivät viljelijät ole tuskailleet 
konttoritöiden sekä valvonnan lisääntymistä tiloilla ja tukiasioiden hoitoon liittyviä 
jatkuvia hankaluuksia. 

Suomessa on EU-lainsäädäntöä tiukempi kansallinen lainsäädäntö. Vertailua on vaikea 
tehdä eri EU-maiden kesken, koska Suomessa on eniten tukijärjestelmämalleja. Suo-
men kansallista lainsäädäntöä on helpotettava ja purettava. Järjestelmien hallinta on 
mahdotonta monimutkaisuudesta ja päällekkäisyydestä johtuen. Toimimme samoilla 

1.   Johdanto ja tiivistelmä
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globaaleilla markkinoilla, jolloin kansallisista erityisvaatimuksista ei saada vastaavaa 
taloudellista hyötyä. Suomessa on monta valvovaa tahoa, joiden toiminta ei ole yhtey-
dessä toisiinsa. 

Tukijärjestelmän läpinäkyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta tulee jatkossakin pitää  
kiinni, mutta se ei saa johtaa hallitsemattomaan säädösviidakkoon ja viljelijöiden 
kannalta kohtuuttomaan byrokratiaan. Tukijärjestelmän sujuva toiminta edellyttää 
viljelijöiden ja viranomaisten keskinäisen luottamuksen lisäämistä.

Tässä selvityksessä maatalouden byrokratialla tarkoitetaan maatalouden tukijär-
jestelmästä tiloilla aiheutuvia ilmoitus-, seuranta-, valvonta- ja arkistointitehtäviä. 
Osa näistä tehtävistä on perusteltua ja tilan toiminnan kannalta järkeväksi nähtävää, 
mutta osa on päällekkäistä ja osa tehtävien työläyden huomioon ottaen vaikutuksiltaan 
vähämerkityksellistä ja turhauttavaa. 

Selvityksen työryhmissä käydyn laajan keskustelun pohjalta raporttiin on koottu 
yhteensä 32 tiloilla ongelmalliseksi koettua byrokratian ilmentymää, joihin kuhunkin 
on esitetty useita korjaus- ja kehittämisehdotuksia. Tarkastelun kohteena ovat säädös-
valmistelu, tietojärjestelmät, tukivalvonta ja valvonnan seuraamukset, päällekkäiset 
kirjaamiset ja tarkastukset sekä viranomaistyön kehittämistarpeet. Keskeisinä byrokra-
tian purkukohteina on nostettu esille muiden muassa tukivalvonnat ja kohtuuttoman 
ankariksi muodostuvat sanktiot, EU:n säädöksiä tiukemmat kansalliset vaatimukset, 
eläinyksikköjen määrän seurannat sekä hyvän tuotantotavan valvontaan liittyvät täy-
dentävät ehdot. Myös maatalouden toimijoiden vastuut tukijärjestelmään, tuotantoon 
ja hankintoihin liittyvissä prosesseissa puhuttivat selvityksen työryhmiin osallistuneita 
– viljelijä ei voi aina olla maksumiehenä. 

Maatalouden byrokratian purku- selvitys on laadittu Etelä-Savon maaseutu 
ICT-hankkeen yhteydessä, joka on maaseutuohjelmasta rahoitettu EU:n osara-
hoitteinen hanke. Hankkeen toteuttajat ovat Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria 
Etelä-Savo ry. Byrokratian purku-selvityksen laadintaan ja työryhmiin on osallistu-
nut laaja joukko eteläsavolaisia viljelijöitä ja viranomaisia. Selvityksen laadintaa on 
ohjannut maidontuottaja Anne Nykäsen johdolla toiminut ohjausryhmä. Hank-
keen toteuttajatahot kiittävät kaikkia selvityksen toteuttamiseen osallistuneita.  
Raportti julkaistaan sähköisenä www.maaseutukuriiri.fi-sivuilla, joka on Etelä-Savon 
maaseudun kehittämisohjelman tiedotushankkeen sivusto. Raportin paperiversiota on 
saatavilla Etelä-Savon ProAgriasta ja ELY-keskuksesta.  

Maatalouden byrokratian purku – kehittämisehdotukset sisältävä raportti luovute-
taan selvityksen päätösseminaarissa 25.4.2016 maa- ja metsätalousministeri 
Kimmo Tiilikaiselle.
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ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET

Ensimmäinen tarkastus/valvontakäynti tulee olla ns. neuvonnallinen käynti ja  
kaikissa viljelijätukien valvonnoissa tulee soveltaa ns. varhaisen varoittamisen  
järjestelmää.

Kaikista valvonnoista/tarkastuksista tulee ilmoittaa vähintään 48 tuntia etukäteen.

Kotieläin- ja peltopuoli tulee erottaa valvonnoissa ja seuraamuksissa toisistaan. 
Sanktioihin tulee määritellä euromääräinen katto. 

Tukien maksuaikataulut pitää olla hyvissä ajoin tiedossa ja niistä tulee pitää kiinni.

Verokirjanpidon tulee riittää tukijärjestelmien valvontaan ja dokumentointiin.  
Kaikessa muussa dokumentoinnissa yhden vuoden säilytysaika tulee riittää.

EU-lainsäädännön ylittävistä kansallisista vaatimuksista tulee luopua.

Toimivat yhteiset tietojärjestelmät ja niiden luvituksilla olevat käyttöoikeudet viljeli-
jän oikeusturva huomioiden, sähköisten menetelmien yhteiskäytön tehostaminen. 

Eläinyksikköjen laskentatapa tulee yhdenmukaistaa.

Tarkastuksissa ja tarkastusasiakirjoissa ei saa olla päällekkäisyyttä. Viranomaisten 
yhteistyötä tulee lisätä, jotta säädösten tulkinnat ovat yhtenevät.

Vain sellaisista asioista, joilla on jotain todellista merkitystä elintarviketurvallisuu-
teen, on pidettävä kirjaa. Luottamus viljelijään tulee palauttaa.

Lakien valmisteluun tulee varata enemmän aikaa ja viljelijöiden edustus työryhmiin 
jo lakien valmisteluvaiheessa.

Täydentävien ehtojen valvontaehdot tulee muuttaa kohtuullisiksi tällä ohjelma- 
kaudella ja uuden ohjelmakauden valmistelussa nykyisen kaltaisesta tukimallista on 
päästävä eroon.

Maatalouden toimijoiden vastuut pitää selkeyttää oikeudenmukaisesti ja tasapuoli-
sesti. Viljelijä ei voi olla aina maksumies.

Digitalisaation hyödyntäminen maaseudun tietoliikenneinfrastruktuurin suomin 
edellytyksin.

2.  Viljelijöiden ja viranomaisten esittämät  
 kehittämiskohteet

Seuraavassa on esitetty listaus ensisijaisista maatalouden byrokratian poistoon liitty- 
vistä kehittämiskohteista (taulukko). Tämän lisäksi raportissa on esitetty lukuisia muita 
viljelijöiden ongelmallisiksi kokemia byrokratian kohteita ja kehittämisehdotuksia.
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2.1 Lakien valmistelutyö ja tiedottaminen

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Maatalouteen liittyvien lakien ja asetusten 
valmistelu on liian hätäistä ja vieraantu- 
nutta käytännöstä. 

Lakien valmisteluun tulee käyttää enemmän aikaa. Viljelijöiden  
pitää päästä lakien valmisteluvaiheessa eri ministeriöiden asetta-
miin työryhmiin mukaan. Viljelijöitä tulee kuulla lakeja valmistel- 
taessa.

Suomessa tukijärjestelmä on monimut-
kainen. Kansallisia tukimalleja ja lain-
säädäntöä on liikaa.

Suomalainen maatalouden tukijärjestelmä pitää yksinkertaistaa ja 
päällekkäistä lainsäädäntöä karsia eikä lisätä vaatimustasoa pois-
tamatta entisiä ehtoja.

Yhtenäisyyttä yleiseurooppalaisiin säädöksiin kaivataan, ei kansal-
lisen lainsäädännön lisäämistä. EU-lainsäädännön ylittäviä kansal-
lisia vaatimuksia tulee karsia. Vapaaehtoisista järjestelmistä tulee 
hankkiutua eroon.

Viljelijöiden tulevan vuoden budjetointi 
on hankalaa, koska yksikkökohtaisia tuki-
määriä ja maksupäivämääriä ei tiedetä 
ollenkaan.

Vuoden 2014 Vipu-ohjelmasta sai edellä mainitut tiedot. Ohjelma 
pitää saada toimimaan.

Tukien maksuaikataulut pitää olla hyvissä ajoin tiedossa ja niistä 
tulee pitää kiinni.

Viljelijät eivät tiedä mihin sitoutuvat tuki-
hakuvaiheessa. Vaatimukset vaihtuvat 
kesken ohjelmakauden tai niitä tulee  
lisää. Takautuvasti käyttöön otetussa 
lainsäädännössä viljelijän oikeusturva  
on uhattuna. 

 Esimerkiksi ympäristökorvauksen lohkokoh-
taisten toimenpiteiden hakemista on rajattu 
esim. kerääjäkasvien maksimiraja saa olla enää 
25 % tukikelpoisesta alasta.

Tukihakuun liittyvä ohjeistus pitää olla valmis ennen tukihakua. 
Säädösmuutosten tekeminen tulee kuitenkin edelleen sallia.

Tukihaku tulee olla auki hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen  
jättöpäivää. On taattava, että Vipu-ohjelma toimii tukihaun  
avautuessa.

Toimiva ja selkeä tiedotusfoorumi, mistä on löydettävissä ajanta-
saiset tiedot jokaiseen säädökseen helposti ja nopeasti. Tukiehto-
jen informaatio pitää olla helposti ymmärrettävää. Takautuvasti 
käyttöön otetussa lainsäädännössä uhataan viljelijän oikeusturvaa.
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2.2 Toimivat ohjelmat ja tiedonhallintajärjestelmät

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemuk-
sen kotieläinyksiköiden laskentatapa 
poikkeaa muista. Eläinmäärätieto voidaan 
saada nautojen, lampaiden ja vuohien 
osalta eläinrekistereistä, joihin lomahallin-
nolla ei ole käyttöoikeutta. Siipikarjan ja 
hevosten osalta ei rekisteri ole sama kuin 
edellä mainituilla eläimillä.

Lomahallinnon tulee saada eläinrekistereihin käyttöoikeus edelli-
sen vuoden keskimääräistä eläinmäärätietoa määritettäessä.

Eläinyksikköjen laskentatapa tulee olla yhdenmukainen. Keskimää-
räisen eläinyksikkömäärän määrittämisessä tulee käyttää eläin- 
rekisteritietoja. 

Lomahallinnon tulee ottaa käyttöön esitäytetty vuosiloma- ja 
sijais apuhakemus, johon on kirjattuna eläinrekistereistä saatava 
edellisen vuoden keskimääräinen eläinmäärä. Lomakkeella tulee 
olla valmiina listaus tilalla tehtävistä töistä edellisen vuoden tie-
tojen perusteella ja muutokset tarvitsee tehdä vain muuttuneilta 
osin.

Tilalla ja tilan ulkopuolella olevilla toimi-
joilla on käytössä paljon tiedonhallinta-
järjestelmiä, rekistereitä ja ohjelmia, jotka 
eivät ole yhteydessä keskenään.

Eläinrekisteriin ilmoitetut tiedot tulee olla kaikkien niitä tarvitse-
vien käytössä omilla käyttöoikeuksillaan.

Tietojärjestelmiä on paljon tiloilla, joista tiedot löytyvät valmiina. 
Näitä pitää pystyä hyödyntämään ja yhteen sovittamaan nykyistä 
tehokkaammin.

Valvontoja tekevillä viranomaisilla tulee olla käytössään yhteinen 
tietojärjestelmä tilan perustiedoista omilla käyttöoikeuksillaan  
viljelijöiden oikeusturva huomioituna. 

Viranomaistahojen välistä tehtävien jakoa pitää selkeyttää orga-
nisaatioiden välillä, jolloin päällekkäisyydet vähenevät. Päällekkäi-
syysesimerkkejä tietojärjestelmistä ovat mm. Mavin ja Eviran ohjel-
mat, jotka eivät keskustele keskenään. 

Maatalousalaan liittyvien tiedonhallintajärjestelmien ja ohjelmisto-
jen keskinäistä yhteistyötä on lisättävä esimerkiksi navetan tieto- 
järjestelmistä tiedot viralliseen eläinrekisteriin ja viljely- ja talous-
puolen ohjelmista Vipu-ohjelmaan.

Viranomaisten omien tiedonhallintajärjestelmien tulee toimia 
moitteettomista.

Mavin tukien maksatukset ovat viivästy-
neet ja muuttuneet.

Mavin käytössä olevat tukien käsittely- ja maksatusohjelmat on 
saatava toimiviksi. Tukien maksatusten aikatauluista tiedottami-
nen tulee tehdä huomattavasti aikaisemmin.

Investointitukihakujärjestelmä (Hyrrä) ei 
toiminut vuoden 2015 puolella kunnolla 
ja aiheutti viivästymisiä investointien aloi-
tuksissa.

Hyrrä-ohjelmiston pitää olla toimiva ja investointitukipäätösten 
tulee tulla nopeammin.

Eri rekisterit ovat päällekkäisiä, ristiriitai-
sia ja tarpeettomia. Järjestelmien ylläpito 
on turha kustannus.

Kaikki ristiriitaiset ja jonnin joutavat rekisterit tulee poistaa 
harhaanjohtavina ja turhina kustannuserinä.
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2.3 EU-tuet ja valvonta

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Sanktion pelko on viljelijällä jatkuvasti 
läsnä.

Kaikkien viljelijätukien valvonnoissa tulee soveltaa vastaavanlaista  
varhaisen varoituksen järjestelmää, joka on käytössä täydentävien 
ehtojen valvonnassa (EU N:O 1306/2013, 99 (2) artikla). Tällöin 
viljelijälle annetaan mahdollisuus korjata virhe tai puute määrä-
ajassa eikä tästä aiheudu seuraamuksia, mikäli viljelijä korjaa 
puutteen. 

Ensimmäinen tarkastus/valvontakäynti tulee olla neuvonnallinen 
käynti.

Kotieläin- ja peltopuoli tulee erottaa valvonnoissa ja seuraa- 
muksissa toisistaan ja sanktioihin tulee määritellä euromääräinen 
katto.

Kaikista valvonnoista/tarkastuksista tulee ilmoittaa vähintään 
48 tuntia etukäteen viljelijälle.

Peltoviljelyyn liittyvät päivämäärärajoituk-
set ovat liian tiukkoja. Niihin joudutaan 
tekemään poikkeuksia esim. ilmasto-olo-
suhteiden vuoksi.

Viljelijälle pitää antaa harkintavaltaa peltotöiden ajoittamiseen ja 
toteuttamiseen viljelyolosuhteet huomioon ottaen. Lietelannan  
levittäminen sulaan maahan tulee mahdollistaa 15.12. saakka.  
Keväällä viljelytoimenpiteet tulee voida tehdä Suomessa vallitse-
vien alueellisten viljelyolosuhteiden mukaan ja sallia muutokset 
30.6. jälkeenkin. 

Valvonnan tulee kohdistua enemmän paikkakunnan hyvän viljely-
tavan mukaiseen viljelyn toteamiseen ja luottamukseen viljelijää 
kohtaan; ei viljelytoimenpiteiden päivämääriin.
 

Tukimaksatusten siirtyminen ja muutokset 
hankaloittavat tilojen toimintaa.

Tukien maksupäivämäärät ja tukitasot tulee olla tiedossa. Tämä 
mahdollistaa maatilojen taloudellisen toiminnan pitkäjänteisesti.

Tuet eivät kohdennu aktiiviviljelyyn maa- 
talouden rakennekehitystä kannustavasti.

Tuet tulee suunnata aktiiviviljelyä kannustavalle tuotannolle ja tuo-
tantoon sidottu tuki tulee palauttaa, jotta kannustavuus säilyy.

Kansallisella lainsäädännöllä tulee ohjata selkeästi tukien painot-
tamista tuottavaan maatalouteen. 

Sadonkorjuuvelvoite ja ikäraja pitää palauttaa.

Peltopinta-alojen jatkuva muuttuminen 
tuntuu turhauttavalle ja lisää hallinnon 
kuluja. 

Peltopinta-alojen vakioiminen vähentää turhien tarkastusten ja  
siitä aiheutuvien kustannusten määrää. Pinta-alat digitoitaisiin  
uudestaan vain viljelijän ilmoittaessa pinta-alamuutoksesta.

Täydentävät ehdot ovat liian monimutkai-
nen ja vaikea tukimalli.

Kansallisten ehtojen tulkinta on liian tiukka. Täydentävien ehtojen 
valvontasäädöksiä on muutettava viljelijöille kohtuullisiksi tällä 
ohjelmakaudella. 

Tulevan ohjelmakauden valmistelussa nykyisen kaltaisesta täyden-
tävien ehtojen tukimallista tulee päästä eroon.



7Etelä-Savon maaseutu ICT -hanke Byrokratian purku

Täydentävien ehtojen seuraamukset ovat 
kohtuuttomia ja läpileikkaavat suurinta 
osaa tuista. 
Tuet, joihin täydentävät ehdot tällä het-
kellä liittyvät ovat perustuki, viherryttä-
mistuki, nuoren viljelijän tuki, peltokasvi-
palkkio, uuhipalkkio, lypsylehmäpalkkio, 
nautapalkkio, lammas- ja vuohipalkkio, 
ympäristökorvaus, luonnonmukainen tuo-
tanto, luonnonhaittakorvaus, eläinten hy-
vinvointikorvaus ja pohjoiset hehtaarituet.

Seuraamus pitää olla suhteessa laiminlyöntiin kohtuullinen, ja 
eläinpuolelta annettu seuraamus pitää kohdistua vain eläintukiin 
samoin kuin viljelytavasta annettu seuraamus kohdistuisi vain 
peltotukiin. 

Täydentävien ehtojen valvonnassa käy-
dään läpi itsestään selviä asioita (tarkas-
tuslomakkeiden sisältö), jotka turhautta-
vat sekä valvottavaa että valvojaa.

Tarkastuslomakkeita pitää selkeyttää ja keskittyä tilan toiminnan 
kannalta olennaisten asioiden kirjaamiseen. Valvontatilanteessa  
tulkinnat pitää tehdä viljelijän edun mukaisesti.

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Salmonella- 
tarkastus AVI

Täydentävät
ehdot

Maidon-
tuotanto-

tilojen 
hygienia AVI

Rehut ELY

Eläinten
merkitseminen
ja rekisteröinti

ELY
Kasvinsuojelu-
ainevalvonta

ELY

Peltoala-
valvonnat

ELY

Vieras-
ainevalvonta

AVI

Eläinten
hyvinvointi

AVI
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2.4 Valvontojen seuraamukset

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Teurastamoiden eläinten hakuviiveet 
aiheuttavat kohtuuttomia seuraamuksia 
eläinten pitäjälle, koska navettaan tulee 
ajoittain ylitäyttöä ja tilan puutetta.

Valvonnan seuraamuksia tulee kohtuullistaa. Jos elintarvikeketju 
ei toimi, tilan puute asia katsotaan Force Majorin piiriin eikä siitä 
saa tulla tukiseuraamuksia.

Eläinrekisterin ilmoitus/kirjaamisvirheet 
aiheuttavat ison sanktion.

Eläinpuolelta annettu seuraamus pitää kohdistua vain eläintukiin 
samoin kuin viljelytavasta annettu seuraamus kohdistuu vain  
peltotukiin. 

Lakia pitää muuttaa, että sanktiot ovat suhteessa rikkeen vaka-
vuuteen. Sanktioita tulee kohtuullistaa. Valvonnoissa tulee ottaa 
käyttöön neuvonnallinen asenne ja varhaisen varoituksen malli.

Sanktioihin tulee määrittää euromääräinen katto.

Eläinrekisteri-ilmoitukset tulee tehdä keskimäärin 7 vrk:n aikana.

Eläinrekisteriperusteisista tukijärjestelmistä tulee tehdä toimivam-
pia sekä huomioida inhimillisyys laiminlyöntien seuraamuksissa.
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2.5 Päällekkäisten kirjaamisten/ilmoitusten vähentäminen

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Tilan kirjaamien ja säilyttämien asiakirjo-
jen määrä ja niiden keskinäinen päällekkäi-
syys on liian suuri. Tilalla kirjaamisvaateet 
ja asiakirjojen säilyttäminen sekä arkistoin-
tiajat ovat epäselviä ja ristiriitaisia. 

Verokirjanpidon (säilytysaika 7 vuotta) tulee riittää kaikkien  
tukimuotojen hakijan kirjanpitovaatimukseksi. Osto- ja myyn-
ti-kuiteista ja tositteista näkyy mm. rehujen, eläinten lääkkeiden 
(eläinlääkärin lasku ja selvitys eläinlääkinnästä), desinfiointiainei-
den, vedinkasto aineiden ja biosidien käyttökirjanpitoon vaaditta-
vat asiat. Tilan toiminnan kannalta keskeisimmät omat dokumen-
tit täydentävät tätä kirjanpitoa.

Elintarviketeollisuuden suosittelemat vapaaehtoiset järjestelmät 
eivät saa olla tukien perusta. Vapaaehtoisista järjestelmistä tulee 
luopua.

EU-lainsäädännön vaatimusten noudattaminen tulee riittää ja 
kohtuullistaa suomalaiseen alkutuotantoon.

Sähköisen eläinkortin (= naudan siemennys- ja terveyskortti) käyt-
töönotto mahdollistaa tietojen siirron suoraan jatkojalostajalle. 
Eläinlääkärille tulee antaa käyttöoikeus Laskentakeskuksen yllä- 
pitämään eläinrekisteriin, mihin lääkintätiedot tallentuvat. Tällöin 
on käytössä vain yksi järjestelmä, missä on kaikki eläintä koskevat 
tiedot.

Vain sellaisista asioista, joilla on jotain todellista merkitystä elin-
tarviketurvallisuuteen, on pidettävä kirjaa. 

Valvonnoissa ja sanktioissa tulee inhimillistää toimintatapoja. 
Valvonnassa tulee olla mahdollisuus tarkastaa jonkin ehdon nou-
dattaminen myös muulla tavoin kuin toimenpiteestä tehdyllä kir-
jauksella. Viljelijä on toteuttanut tukiehdon, muttei ole kirjannut 
sitä kirjanpitoon, joten on kohtuutonta, että tästä tulee seuraa-
muksia. Esimerkkinä IPM (integroitu kasvinsuojelu) -valvonnassa 
viljelijä ei ole merkinnyt muistiinpanoihin kasvinsuojelutoimenpi-
teen syytä.

Uusia kirjaamisvelvoitteita ja vaateita ei enää sallita.

Täydentävien ehtojen kirjaamisvelvoitteet 
ovat liian tarkkoja ja niihin liittyvä tiedot-
taminen ei aina toimi.

Ei enää uusia kirjaamisvelvoitteita. Dokumentoinnin lähtökohtana 
tulee olla tilan toimintaa tukeva kirjaaminen. Tiedottamisen tulee 
olla selkeää. Verokirjanpidon tulee riittää tukijärjestelmien valvon-
taan.

Teuraaksi ja eloon menevien eläinten pois-
toilmoituksen moninkertainen kirjaaminen 
pitää poistaa.

Teuraaksi ja eloon menevien eläinten poistoilmoitukset eläin- 
rekisteriin tulee laittaa välitysauton tehtäväksi. Tällöin vältytään 
moninkertaisilta kirjaamisilta myyjän ja ostajan välillä. Tilojen  
välisessä eläinkaupassa nykyinen menettely on toimiva.

Nautojen osalta eläimen tapahtumat tulee 
ilmoittaa nautarekisteriin 7 vrk kuluessa ja 
tilalla pidettävään nautaeläinluetteloon 
3 vrk kuluessa. 

Ilmoitusaika pitää olla molemmissa rekistereissä vaatimuksissa 
sama keskimäärin 7 vrk.

Nautaeläinrekisteri ja nautaeläinluettelo ovat päällekkäisiä järjes-
telmiä. Nautaeläinluettelosta tulee luopua.
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2.6 Päällekkäisten tarkastusten vähentäminen ja tarkastustyön kehittäminen

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

ELY-keskuksen eläinvalvonnoissa tilalla 
tehdään samalla kertaa useampia val-
vontoja, jolloin joudutaan kirjaamaan ja 
tallentamaan yksittäisen eläimen tietoja 
moneen kertaan eri pöytäkirjoihin ja tie-
tojärjestelmiin. Valvonnoissa joudutaan 
tekemään paljon päällekkäistä työtä.

Tiloilla tehtävissä eläinvalvonnoissa tulee olla käytössä vain yksi 
yhteinen tietojärjestelmä, jolla hallinnoidaan kaikki eläintuet ja 
muut viljelijätuet, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnat 
sekä täydentävien ehtojen valvonnat.

Valvonnat tehdään pelkästään sähköisiä apuvälineitä käyttäen jol-
loin tilavalvonnoilla eläinten tiedot ja valvontahavainnot saadaan 
heti siirrettyä tietojärjestelmiin.

Eläintiloilla valvontapaine on suurempi 
kuin muilla tiloilla, koska valvontoja 
tekevät useat eri viranomaiset (AVI, ELY, 
EVIRA, kunta) ja tukijärjestelmiä on 
useita. 

Täydentävien ehtojen valvonnoissa tarkas-
tettaviin asioihin kuuluvat hyvän maata-
louden ja ympäristönvaatimukset (esim. 
lantaan liittyvät asiat), kasvinsuojeluainei-
den käyttö, rehut, elintarvikkeiden tuot-
taminen, eläintaudit, eläinten merkintä 
ja rekisteröinti sekä eläinten hyvinvointi. 
Näitä tarkastuksia tekevät sekä ELYn että 
AVIn viranomaiset. Eläinpalkkioihin ja 
korvauksiin liittyviä tarkastuksia tekevät 
ELYn ja Eviran tarkastajat. Eläintiloilla 
saatetaan tehdä eläinsuojelutarkastuksia 
valvontalääkärien toimesta sekä maidon-
tuotantotiloilla maitohygieniatarkastuksia 
valvontaeläinlääkärin tai kunnan eläinlää-
kärin suorittamana. Jokaiseen valvontaan 
liittyy omat vaatimukset ja säännöt sekä 
eri tietojärjestelmät. Kaikki tarkastuskäyn-
nit lisäävät byrokratian kustannuksia ja 
eläintenpitäjien henkistä taakkaa.

Yksi yhteinen tietojärjestelmä, johon on mahdollisuus päästä eri-
laisin valtuuksin tallentamaan tietoja viljelijän oikeusturva huomi-
oituna. 

Jos tarkastuksissa ei ole huomautettavaa, valvontaväliä tulee  
pidentää. Esimerkiksi jos hygieniavalvonnassa ei ole huomautet-
tavaa, seuraava tarkastus on vasta viiden tai kymmenen vuoden 
päästä.

Tietoa ja neuvontaa lisätään vaadituista ehdoista ja niiden nou-
dattamisesta sekä valvontavaateista.

Viranomaisten tulee mahdollisuuksien mukaan yhdistää tarkastus-
käyntejä.

Maatalousyrittäjän työterveyshuollon tila-
käynti työterveyshuoltolakiin perustuen 
ja lomittajien työolosuhdekartoitus sekä 
riskien arviointi työsuojelun näkökulmasta 
sisältävät samoja tarkastettavia asioita. 
Mela koordinoi sekä lomitustoimintaa että 
työterveyshuoltoa ja ylläpitää tilakäynti- 
rekisteriä.

Työterveyshuollon ja lomituksen työolosuhdekartoitukset voi 
tehdä samalla tilakäynnillä sama henkilö.

Lomitustoimen ja työterveyshuollon rekisterien yhdistäminen  
vähentää rekisterien päällekkäisyyttä ja hallinnollista taakka.  
Molemmat osapuolet voivat käyttää samaa rekisteriä omilla  
käyttöoikeuksilla. Rekisteriä päivitetään tilakäynnin yhteydessä.

Tulevaisuudessa sotetuotantoalueella tulee olla maatalousalan 
työterveydenhuollon asiantuntijoita. Tällä varmistetaan maa- 
talousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvä erityisosaaminen ja  
ammattitaito.

Kaikki maataloustuottajat kärsivät heikosti 
asiansa hoitavista tiloista tiukentuneina 
valvontoina. 

Riskiperusteinen otanta tulee ottaa käyttöön tarkastustoimin- 
nassa. Valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 uudistuksen kautta.



11Etelä-Savon maaseutu ICT -hanke Byrokratian purku

2.7 Viranomaistyön kehittäminen

Koettu ongelma Kehittämisehdotus

Kohtuuttoman pitkät rakennuslupa- ja 
ympäristölupaprosessit sekä toisistaan 
poikkeavat – jopa saman maakunnan 
sisäiset – tulkinnat.

Viranomaisten lupakäytäntöjen hoitaminen pitää tehdä keskite-
tysti. 

Rakennuslupapäätökset tulee saada liikkeelle luonnospiirustuk- 
silla.

Valitusoikeus pitää tehdä perustelluksi ja maksulliseksi. Valitukset 
tulee olla henkilöitävissä ja haittakorvausvelvollisuus tulee ottaa 
käytäntöön tarvittaessa.

Rakennuslainsäädännön muutokset/vaa-
timukset ovat maatalouden investoinneille 
ylimitoitettuja. Ne viivästyttävät rakennus-
prosesseja ja lisäävät rakentamisen kustan-
nuksia. 

 Esim. laajarunkoisten navetoiden tarkastukset 
(yli 15 m leveät) voivat aiheuttaa yli 15 000 
euron kustannuksen tilalle. Ko. takautuvassa 
lainsäädännössä myös viljelijän oikeusturva on 
uhattuna.

Maaseuturakentamiselle tulee olla tarkoituksenmukaiset  
rakentamissäädökset.

Maaseuturakentamisen normien tulee olla yhteneviä eri viran-
omaisten kesken.

Rakentamisajankohdan tilavaatimukset tulee ottaa huomioon 
eläintilojen mitoitusvaatimusten muuttuessa.

Ajokorttilainsäädännön tulkinnassa on 
aukkoja ja epäselvyyksiä eri viranomais-
tahojen välillä.

Ajokorttilainsäädäntöön pitää olla yhdenmukaiset tulkinnat 
viranomaisten kesken.

Työaikalainsäädäntö ei ota huomioon 
maataloudessa tyypillisesti tapahtuvaa 
sesonkityötä.

Työaikalainsäädännön haasteita maatalouden sesonkitöissä pitää 
saada poistettua paikallisen sopimisen avulla. Sesonkiluonteinen 
työ on otettava huomioon työaikalainsäädännössä.

Eri viranomaistahojen näkemykset eivät 
aina ole yhteneväiset.

Lisätään yhteistoimintaa, vuorovaikutteista keskustelua viran-
omaisten välillä.

Kaikkien viranomaistahojen tulee siirtyä perinteisestä viranomais-
roolista laadukkaaseen asiakaspalveluun, lisäarvon tuottajaksi ja 
uusien mahdollisuuksien luojaksi.
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Maataloustuottajien mielestä verottajan neuvovat käytännöt toimivat hyvin, koska 
palvelu on neuvonnallista, nopeaa ja asiantuntevaa. Toimintamallin benchmarkkaus 
yleisesti on suotavaa.

Lopputuotteen laatukriteerit tulee täyttyä ja sitä voidaan valvoa, mutta tuotantovaiheen 
valvontaa tulee keventää. Luottamus viljelijään tulee palauttaa.

Eläinrekisterin ylläpito on tilan toiminnan kannalta välttämätön. Jokaisella eläintietoja 
tarvitsevalla pitää olla käyttöoikeus omilla luvituksillaan eläinrekisteriin.

Luomussa tuotannon läpinäkyvyys edellyttää asioiden kirjaamista ja dokumentointi 
on tilan toimintaa tukevaa. Jotta valvonta toimii tiloilla hyvin, säädösten tulkinnat 
on yhtenäistettävä. Vuorovaikutteinen yhteistyö luomun eri asiantuntijoiden kanssa 
helpottaa myös viljelijää näkemään säädösviidakosta hänelle olennaisimmat vaatimus- 
periaatteet.

3.  Hyvä ja toimiva byrokratia viljelijätyöryhmien 
 mielestä
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4.1 Aikataulu ja työpajoihin osallistuneet

Selvitys perustuu viljelijöiden ja viranomaisten työpajatyöskentelyyn. Työpajoja oli kolmelta eri tuotantosuun- 
nalta: kotieläintuotanto, peltoviljely ja luomu/erikoiskasvituotantoa. Jokainen työpaja kokoontui vähintään  
kolme  kertaa aikavälillä 26.11.2015–8.3.2016. Tämän lisäksi pidettiin myös viranomaistahojen työpaja 5.2.2016. 

Selvitystyön kulku ja työpajoihin osallistuneet viljelijät ja viranomaiset on esitetty seuraavassa.                         

1. työpajat

•  Kotieläin  
26.11.2015

•  Luomu/Erikoiskasvi 
    10.12.2015

•  Pelto 
 17.12.2015

2. työpajat

• Kotieläin  
 5.1.2016

•  Luomu/Erikoiskasvi
    12.1.2016

•  Pelto 
 20.1.2016

3. Yhteinen työpaja

•  Kotieläin, luomu/
    erikoiskasvi ja 
   pelto 
 29.1.2016

Viranomais- 
keskustelu

• 5.2.2016

Raportin 
luovuttaminen

• 25.4.2016

4.  Selvityksen työskentelytavat ja menetelmät

Maatalouden byrokratiaselvitykseen liittyvää Maaseutu ICT:n hankeosiota varten nimitettiin  
ohjausryhmä, joka valitsi puheenjohtajakseen maidontuottaja Anne Nykäsen. 

Muut seurantaryhmän jäsenet olivat työpajojen puheenjohtajat luomumaidontuottaja Anssi Laamanen ja 
maidontuottaja Juha Paajanen, palvelu- ja kehityspäällikkö Pekka Häkkinen ja hankeosion ja seurantaryhmän 
sihteerinä toiminut maidontuotannon asiantuntija Mervi Ukkonen ProAgria Etelä-Savosta, Mikkelin kaupun-
gin maaseutupäällikkö Kari Mikkonen, toiminnanjohtaja Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta sekä yksikön pääl- 
likkö Maija Puurunen, tarkastaja Niina Pulkkinen, maaseututiedottaja Anu Raatikainen ja maaseutuasiantuntija 
Mikko Ukkonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.
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KOTIELÄIN – TYÖPAJA
Nykänen Anne, puheenjohtaja Maidontuottaja, MTK, Mikkeli
Häkkinen Pekka Palvelu- ja kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Savo
Hämäläinen Sanna Maidontuottaja, Savonlinna
Järvensivu Tiiu Valvontaeläinlääkäri, Itä- ja Pohjois-Suomen AVI
Karhu Sirpa Maidontuottaja, Mikkeli
Marttinen Ilpo Maidontuottaja, Mikkeli
Mikkonen Kari Maaseutupäällikkö, Mikkelin maaseututoimi
Nousiainen Jukka Pihvilihantuottaja, Savonlinna
Pulkkinen Niina Tarkastaja /eläinvalvonta, Etelä-Savon ELY-keskus
Solla-Piispanen Pirjo Maidontuottaja, Mikkeli
Ukkonen Mervi Maidontuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo

LUOMU/ERIKOISKASVI – TYÖPAJA
Laamanen Anssi, puheenjohtaja Luomumaidontuottaja, Juva
Aholainen Esa Vihannestuottaja, Joroinen
Karila Arto Talouden ja johtamisen erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Kervinen Mervi Luomumaidontuottaja, Heinävesi
Kotimäki Juha-Antti Luomukasvituotannon erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Myllys Mika Luomulihantuottaja, Rantasalmi
Pulkkinen Marja Maaseutuasiantuntija/luomutuotanto, ELY-keskus
Pulkkinen Paavo Luomuvihannestuottaja, Mikkeli
Suokas Brita Projektisuunnittelija, Ruralia-instituutti, Valtakunnallinen luomu-

valvontahanke

PELTO – TYÖPAJA
Paajanen Juha, puheenjohtaja Maidontuottaja, MTK, Savonlinna
Auvinen Hannu EU-avustaja, Sulkava
Karila Arto Talouden ja johtamisen erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Kohvakka Jukka Maaseutuyrittäjä, Mikkeli
Kotimäki Juha-Antti Luomukasvituotannon erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo

VIRANOMAISKESKUSTELU 5.2.2016
Häkkinen Sari Lomituspalvelupäällikkö, Lomatoimi, Mikkeli
Järvensivu Tiiu Valvontaeläinlääkäri, Itä- ja Pohjois-Suomen AVI
Karila Arto Talouden ja johtamisen erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Koponen Auli Valvontaeläinlääkäri, Itä- ja Pohjois-Suomen AVI
Kotimäki Juha-Antti Luomukasvituotannon erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Laamanen Anssi Luomumaidontuottaja, Juva
Nykänen Anne Maidontuottaja, MTK, Mikkeli
Paajanen Juha, puheenjohtaja Maidontuottaja, MTK, Savonlinna
Pulkkinen Arto Maaseutuasiamies, Mikkelin maaseututoimi
Pulkkinen Marja Maaseutuasiantuntija/luomutuotanto, ELY-keskus
Pulkkinen Niina Tarkastaja /eläinvalvonta, Etelä-Savon ELY-keskus
Puurunen Maija Yksikön päällikkö, ELY-keskus, maaseutupalvelut
Tuovinen Teemu Ympäristönsuojelun asiantuntija, ELY-keskus
Tuuliainen Ossi Johtava asiantuntija, ELY-keskus, maaseutupalvelut
Ukkonen Mervi Maidontuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo
Ukkonen Mikko Maaseutuasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
Vaittinen Ritva Johtava asiantuntija/valvontapäällikkö, ELY-keskus

Työpajoihin osallistuneet
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4.2 Työpajojen sisältö ja menetelmät

Ensimmäisissä viljelijätyöpajoissa selvitettiin, miten viljelijät kokevat byrokratian, millaista heidän päivittäinen 
byrokratiaan liittyvä työ on ja missä määrin he kohtaavat ongelmalliseksi muodostuvaa byrokratiaa tehtävissään. 
Seuraavissa työpajoissa mietittiin, mitä kehittämisehdotuksia voidaan ongelmakohtiin esittää. Viljelijöiden päivittäiset 
byrokratiaan liittyvät työt ja niiden kehittämisehdotukset koottiin matriiseihin. Lisäksi selvitystyötä helpottamaan ja 
päällekkäisyyksiä osoittamaan kerättiin kotieläintilan valvonnoista matriisi, jossa ilmeni kunkin tarkastuksen sisältö 
valvontapöytäkirjojen pohjalta laadittuna (liite 1). Jokaisesta työpajasta tehtiin myös mahdollisimman kattavat 
muistiot.
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Vastaava 
viranomainen

Valvonta/Tarkastus Tarkastava viran-
omainen

Valvottava asia Valvottava asia2 Valvottava asia3 Valvottava asia4 Valvottava asia5 Valvottava asia6 Valvottava asia7 Valvottava asia8 Valvottava asia9 Valvottava asia10 Valvottava asia11 Valvottava asia12 Valvottava 
asia13

Valvottava asia14

Mavi Nautaeläinpalkkioiden 
ja nautojen kansallisen 
kotieläintuen valvonta-
pöytäkirja (mahdollinen 
laajentaminen täyd.
ehtoihin)

Elyn tarkastaja  Eläinten osto- 
ja myyntito-
sitteet

Nautarekisteri, jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Nautaeläinluettelo, 
 jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Eläimen läsnäolo pito-
paikassa

Eläimen merkitseminen Laajennus täydentä-
viin ehtoihin rekisteri-
puutteen tai merkitse-
misen takia

Evira Eläinten merkinnän ja 
rekisteröinnin täyden-
tävien ehtojen valvonta-
pöytäkirja

Elyn tarkastaja Nautarekisterin 
tapahtumien 
ilmoitusajat ja 
viiveet 

Eläimen läsnäolo pito-
paikassa

Eläimen merkitseminen Nautarekisteri, jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Nautaeläinluettelo, 
 jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot"

Mavi Alkuperäisrotusopimuk-
sen valvontapöytäkirja 
(mahdollinen laajenta-
minen täyd.ehtoihin)

Elyn tarkastaja Eläimen rekiste-
röinti

Eläimen merkitseminen Eläimen tukiehdot 
(esim rotu)

Mavi Eläinten hyvinvointikor-
vauksen valvontapöy-
täkirja (mahd.laajen-
taminen täydentäviin 
ehtoihin)

Elyn tarkastaja Eläimen rekiste- 
röinti, nauta-
eläinluettelo ja 
merkitseminen

Nautojen ruokinta ja 
hoito, yleiset vaatimukset

Olot eläinsuojassa, 
yleiset vaatimukset

Asiakirjat 
- ruokintasuunnitelmat 
väh. 1 kk ikäisistä lähtien 
- Varautumissuunni- 
telma toimintahäiriöiden 
varalle

Vasikoiden pito-olo-
suhteet

Nautojen pito-olosuh-
teiden parantaminen

Väh. 6 kk ikäisten nau-
tojen pito-olosuhteiden 
parantaminen

Väh. 12 kk ikäis-
ten nautojen 
pito-olosuhteiden 
parantaminen

Nautojen 
laidunnus ja 
jaloittelu 
- laidunnus- ja 
jaloittelukir-
janpito

Sairas-, hoito- ja 
poikimakarsinat, 
yleiset vaatimukset 
ja seuraava taso

Evira Täydentävien ehtojen 
havaintopöytäkirja, 
elintarvikkeet, eläintau-
deista ilmoittaminen ja 
eläinten hyvinvointi, 
YHTEINEN LOMAKE *

Kunnan-/läänin-
eläinlääkäri

Tilan tiedot Hormonikieltodirektiivin 
säädösten noudattaminen

Eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden tuo-
tantohygienia

TSE-vaatimusten noudat-
taminen sisämarkkina-
kaupassa ja tuonnissa

Eläinten hyvinvointisää-
dösten noudattaminen 
(naudat, siat, munivat 
kanat, lampaat, vuohet, 
muut tuotantoeläimet)

Evira Vierasainevalvonnan 
täydentävien ehtojen 
pöytäkirja *

Läänineläinlääkäri/ 
valvontaeläin-
lääkäri

Eläimen tun-
nistaminen 
ja merkintä 
lääkehoidon 
aikana

Lääkekirjanpito Eläinten kasvua ja 
tuotantoa edistävien 
lääkeaineiden käyttö-
kielto

Beeta-agonistien käyttö 
tuotantoeläimillä

Hevoseläimiä koskevat 
poikkeukset

Lääkkeiden varoaiko-
jen noudattaminen

Eläimen teurastus- tai 
eläimestä saatavien 
elintarvikkeiden luovu-
tuskielto

Lääkerajoitukset 
ja lääkkeen käyt-
tökiellot

Evira Maidontuotantotilan 
hygieniatarkastus-
pöytäkirja (mahd. 
laajentaminen täyden-
täviin ehtoihin) *

Valvontaeläinlää-
käri/kunnaneläin-
lääkäri

Tilan tiedot 
- alkutuotanto-
paikan ilmoit-
taminen

Lypsylehmien määrä Maidontuotanto-
rakennus ja lypsy-
paikka

Omavalvontakuvaus 
ja kirjanpito, yleinen 
edellytys

Veden laatu ja tut-
kimukset, yleinen 
edellytys

Eläimiä koskevat 
vaatimukset

Maidon jäähdytys- ja 
säilytystilat 
- kulkuyhteydet 
- toiminta

Maidon käsit-
telylaitteet ja 
-välineet 
- pesu ja desin-
fiointi 
- huollot ja 
testaus

Lypsyn ja mai-
don käsittelyn 
hygienia

Automaattilypsyä 
koskevat lisävaati-
mukset

Korjaavat 
toimenpiteet

Evira Eläinten hyvinvoinnin 
täydentävien ehtojen 
valvonta, naudat *

Valvontaeläinlää-
käri/kunnaneläin-
lääkäri

Yli 6 kk naudat, 
eläinsuojan 
lattiaa ja kui-
vikkeiden käyt-
töä koskevat 
vaatimukset

Yli 6 kk naudat, Eläin-
suojan ilmanvaihto 

Yli 6 kk naudat, 
Eläinsuojan valaistus

Yli 6 kk naudat, ruo-
kinnalle asetetut vaati-
mukset

Yli 6 kk naudat, Veden 
saannille ja juotolle 
asetetut vaatimukset

Yli 6 kk naudat, 
Parrelle asetetut vaa-
timukset

Yli 6 kk naudat, Eläinten 
suojaaminen huonoilta 
sääolosuhteilta

Sairaista ja 
vahingoittuneista 
eläimistä huoleh-
timinen

Vasikoiden pi-
topaikan yleiset 
vaatimukset ja 
tilavaatimukset

Vasikoiden pito-
paikalle asetetut 
vaatimukset (mm. 
ilmanvaihdon häly-
tysjärjestelmä)

Vasikoiden 
hyvinvoinnista 
huolehtiminen 
(mm. henkilöstön 
pätevyys ja lääke-
kirjapito)

Vasikoiden ruo-
kinta ja juotto

Evira Rehuhygienian täyden-
tävien ehtojen valvonta

Elyn tarkastaja Tilan tiedot Rehusäädösten noudat-
taminen (ei käytetä ruo-
kinnassa eläinvalkuaista)

Rehu- ja elintarvike-
hygieniasäädösten 
noudattaminen 
- rehukirjanpito ja 
käyttökirjanpito 
kaikista tilalla käyte-
tyistä rehuista 
- rehunäytteet

Rehut on hankittu rekis-
teröidyltä ja hyväksytyltä 
rehualan toimijalta 
- onko tila rekisteröitynyt 
itse rehualan alkutuotan-
non toimijaksi 
- F-lomake

Kasvinsuojeluaine-
kirjanpito

Biosidien käyttö-
kirjanpito

Jätteet, vaaralliset aineet, 
kemikaalit, siemenet ja 
lääkerehut on varastoitu 
ja käsitelty asianmu-
kaisesti

Evira Luomuvalvonnan pöy-
täkirjat (mahd. laajen-
taminen täydentäviin 
ehtoihin)

Luomutarkastaja 
ja Elyn tarkastaja

Eläinten hoito-
suunnitelma

Eläinluettelo Ed. tarkastuksen jäl-
keen hankitut eläimet: 
vaatimuksenmukai-
suusvakuutustodistus

Eläinten myynnit, listaus 
eläimistä (luomuna 
myytyjen dokumentit)

Ruokinta; tuote- 
kirjanpito käytetyistä
rehuista, paljonko 
karkearehunosuus?

Rehujen ostot: 
vaatimuksenmu-
kaisuusvakuutus, 
asiakirjaselvitys

Kivennäiset, vitamiinit, 
säilöntäaineet yms. 
Tuoteselosteet, luomuun 
soveltuvuuden merkintä

Käytetyt pesu- ja 
desinfiointiaineet

Lääkekirjanpito Muutoksia 
rakennuksissa ed. 
tarkastuksesta, 
pohjapiirrokset

Ulkoilupäiväkirja Pohjapiirros 
rakennuksista

Lannan 
varastointi

Evira/Mavi Luomuvalvonnan pöy-
täkirjat, kasvi (mah-
dollinen laajentaminen 
täydentäviin ehtoihin)

Luomutarkastaja 
ja Elyn tarkastaja

Luomusuunni-
telma, mahd. 
viljelykierron 
ulkopuoliset  
lohkot

Viljelykiertosuunnitelma Viljelysuunnitelma Lohkokortit Varastokirjanpito: os-
tot, myynnit, varastot, 
luovutetut, tase jos 
tapahtumia enemmän 
- jos myyty luomuna, 
dokumentit siitä

Poikkeuslupa-asia-
kirjat

Siirtymävaiheen lyhennys-
asiakirjat

Vakuustodistuk-
set siemenistä, 
tilauslista / kuitti 
siemenistä

Kuivurin vuok-
rasopimukset, 
alihankintaso-
pimukset

Mela/kunta Lomituksen työlosuh-
dekartoitus

Lomituspalvelu-
ohjaaja

Tilan tiedot Työskentelytilat 
- ruokintapöytä- ja 
käytävä 
- maitohuone/karja-
keittiö 
- rehuvarasto/vintti 
- parsi 
- karsinat 
- ritiläpohjat 
- jaloittelupiha 
- muu: robottilypsy

Rakennuksen olo-
suhteet/rakenteelliset 
seikat 
- kulkutiet 
- käytävät/kynnykset 
- kaiteet 

Työvaiheet ja TTS-mana-
gerilla työajan laskenta

Fyysiset kuormitusteki-
jät/ ergonomia

Fysikaaliset kuormi-
tustekijät

Valaistus Kemialliset ja 
biologiset vaarat

Henkiset kuor-
mitustekijät

Työkoneet ja 
-välineet

Sähköistys/
sähkölaitteet/
johdot

Pesu- ja lääke-
aineet/kemialliset 
aineet

Ohjeet Muut 
- ensiapuvälineet 
- palosammut-
timet 
- käyttöohjeet 
- varahenkilö

Mela/kunta Työterveyshuollon  
työolosuhdekartoitus

Työterveyshoitaja Työvoima- ja 
tilatiedot

Tuotanto- ja varastora-
kennukset sekä materiaa-
lien käsittely

Koneiden aiheuttama 
melu ja tärinä sekä 
tapaturmavaara

Kasvinviljelytyöt Kotieläintyöt Kemialliset altisteet Henkilökohtainen suojau-
tuminen

Tilan ensiapu- ja 
pelastusvalmius

Henkiset kuor-
mitustekijät

Tilan lapsiturval-
lisuus

AVI Palotarkastus- 
pöytäkirja

Palotarkastaja Tilan tiedot Palokunnan operatiivisen 
toiminnan edellytykset

Palo- ja pelastussuun-
nitelma

Rakennuksen palo- ja 
henkilöturvallisuus

Laitteiden asennus- ja 
tarkastustodistukset

Tuhopolttojen ennal-
taehkäisy

Sähköasennusten määrä-
aikaistarkastus tehty

Vaarallisen kemi-
kaalin vähäinen 
varastointi ja 
käyttö

AVI Ympäristölupavalvon-
nan pöytäkirja

Ympäristötar-
kastaja

Tapauskohtai-
nen pöytäkirja

Kunta Naseva terveydenhuol-
tokäynnin pöytäkirja 
(VAPAAEHTOINEN)

Eläinlääkäri Tilan tiedot Tuotantotiedot ja toi-
mintatavat 
- lääke- ja poikkeama-
kirjanpito

Ruokinta 
- eläinten ravitse-
mustila 
- veden saatavuus ja 
virtauksen riittävyys 
- maitojuoman määrä 
ja antotapa

Terveys 
- yleiskunto ja tervey-
dentila 
- eläinryhmä tasaisuus/
ryhmittely 
- karvapeitteen kunto 
- utareterveys 
- sorkkaterveys 
- iho- ja nivelvauriot 
- nupoutus

Olosuhteet 
- eläinten puhtaus/
kuivitus 
- ilman laatu ja 
lämpötila 
- kokonaistila/eläin 
- makuutila/eläin 
- makuualueen 
mukavuus 
- poikiminen 
- liikkumista rajoittavat 
rakenteet 
- liukkaus 
- jaloittelu 
- laidunnus (lehmät, 
hiehot yli 6 kk)

Käyttäytyminen 
- eläinten käyttäyty-
minen keskenään 
- eläinten suhde 
ihmisee 
- häiriökäyttäyty-
minen 
- eläinten käsittely ja 
käsittelytilat

Tarttuvien tautien 
ennaltaehkäisy 
- viereilijoille varattu suo-
javaatetus- ja jalkineet 
- ruokinta- ja rehuhygie-
nia, kuivitus ja lannan 
käsittely, rehuvarastojen 
suojaus ja haittaeläinten 
torjunta 
- Ostetuista eläimistä 
terveystodistus 
- Salmonellatutkimukset 
alle 2 kk ennen tilalle 
siirtoa 
- tuontirehut ja rehu-
aineet on hankittu ETT:n 
positiivilistalla olevalta 
rehuntoimittajalta

Tarttuvien tau-
tien esiintyminen 
- havainnot 
kliinisistä oireista 
viimeisen 12 kk 
aikana

Kansallisen 
tason jatko-
toimenpiteet

Terveydenhuol-
tosuunnitelma ja 
keskeisimmät jat-
kotoimenpiteet

Arvioinnissa käy-
tetyt lähteet

*) Samalla viranomaislomakkeella

Liite 1. Matriisi kotieläintilan valvontoja ja kirjaamisvaatimuksista
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Vastaava 
viranomainen

Valvonta/Tarkastus Tarkastava viran-
omainen

Valvottava asia Valvottava asia2 Valvottava asia3 Valvottava asia4 Valvottava asia5 Valvottava asia6 Valvottava asia7 Valvottava asia8 Valvottava asia9 Valvottava asia10 Valvottava asia11 Valvottava asia12 Valvottava 
asia13

Valvottava asia14

Mavi Nautaeläinpalkkioiden 
ja nautojen kansallisen 
kotieläintuen valvonta-
pöytäkirja (mahdollinen 
laajentaminen täyd.
ehtoihin)

Elyn tarkastaja  Eläinten osto- 
ja myyntito-
sitteet

Nautarekisteri, jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Nautaeläinluettelo, 
 jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Eläimen läsnäolo pito-
paikassa

Eläimen merkitseminen Laajennus täydentä-
viin ehtoihin rekisteri-
puutteen tai merkitse-
misen takia

Evira Eläinten merkinnän ja 
rekisteröinnin täyden-
tävien ehtojen valvonta-
pöytäkirja

Elyn tarkastaja Nautarekisterin 
tapahtumien 
ilmoitusajat ja 
viiveet 

Eläimen läsnäolo pito-
paikassa

Eläimen merkitseminen Nautarekisteri, jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot

Nautaeläinluettelo, 
 jossa 
EU-tunnus 
Rotu 
Sukupuoli 
Syntymäaika 
Emän EU-tunnus 
Synt.tilan tilatunnus 
Tulopäivä 
Ed.omistajan tilatunnus 
Poistopäivä 
Seuraavan omistajan 
tiedot"

Mavi Alkuperäisrotusopimuk-
sen valvontapöytäkirja 
(mahdollinen laajenta-
minen täyd.ehtoihin)

Elyn tarkastaja Eläimen rekiste-
röinti

Eläimen merkitseminen Eläimen tukiehdot 
(esim rotu)

Mavi Eläinten hyvinvointikor-
vauksen valvontapöy-
täkirja (mahd.laajen-
taminen täydentäviin 
ehtoihin)

Elyn tarkastaja Eläimen rekiste- 
röinti, nauta-
eläinluettelo ja 
merkitseminen

Nautojen ruokinta ja 
hoito, yleiset vaatimukset

Olot eläinsuojassa, 
yleiset vaatimukset

Asiakirjat 
- ruokintasuunnitelmat 
väh. 1 kk ikäisistä lähtien 
- Varautumissuunni- 
telma toimintahäiriöiden 
varalle

Vasikoiden pito-olo-
suhteet

Nautojen pito-olosuh-
teiden parantaminen

Väh. 6 kk ikäisten nau-
tojen pito-olosuhteiden 
parantaminen

Väh. 12 kk ikäis-
ten nautojen 
pito-olosuhteiden 
parantaminen

Nautojen 
laidunnus ja 
jaloittelu 
- laidunnus- ja 
jaloittelukir-
janpito

Sairas-, hoito- ja 
poikimakarsinat, 
yleiset vaatimukset 
ja seuraava taso

Evira Täydentävien ehtojen 
havaintopöytäkirja, 
elintarvikkeet, eläintau-
deista ilmoittaminen ja 
eläinten hyvinvointi, 
YHTEINEN LOMAKE *

Kunnan-/läänin-
eläinlääkäri

Tilan tiedot Hormonikieltodirektiivin 
säädösten noudattaminen

Eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden tuo-
tantohygienia

TSE-vaatimusten noudat-
taminen sisämarkkina-
kaupassa ja tuonnissa

Eläinten hyvinvointisää-
dösten noudattaminen 
(naudat, siat, munivat 
kanat, lampaat, vuohet, 
muut tuotantoeläimet)

Evira Vierasainevalvonnan 
täydentävien ehtojen 
pöytäkirja *

Läänineläinlääkäri/ 
valvontaeläin-
lääkäri

Eläimen tun-
nistaminen 
ja merkintä 
lääkehoidon 
aikana

Lääkekirjanpito Eläinten kasvua ja 
tuotantoa edistävien 
lääkeaineiden käyttö-
kielto

Beeta-agonistien käyttö 
tuotantoeläimillä

Hevoseläimiä koskevat 
poikkeukset

Lääkkeiden varoaiko-
jen noudattaminen

Eläimen teurastus- tai 
eläimestä saatavien 
elintarvikkeiden luovu-
tuskielto

Lääkerajoitukset 
ja lääkkeen käyt-
tökiellot

Evira Maidontuotantotilan 
hygieniatarkastus-
pöytäkirja (mahd. 
laajentaminen täyden-
täviin ehtoihin) *

Valvontaeläinlää-
käri/kunnaneläin-
lääkäri

Tilan tiedot 
- alkutuotanto-
paikan ilmoit-
taminen

Lypsylehmien määrä Maidontuotanto-
rakennus ja lypsy-
paikka

Omavalvontakuvaus 
ja kirjanpito, yleinen 
edellytys

Veden laatu ja tut-
kimukset, yleinen 
edellytys

Eläimiä koskevat 
vaatimukset

Maidon jäähdytys- ja 
säilytystilat 
- kulkuyhteydet 
- toiminta

Maidon käsit-
telylaitteet ja 
-välineet 
- pesu ja desin-
fiointi 
- huollot ja 
testaus

Lypsyn ja mai-
don käsittelyn 
hygienia

Automaattilypsyä 
koskevat lisävaati-
mukset

Korjaavat 
toimenpiteet

Evira Eläinten hyvinvoinnin 
täydentävien ehtojen 
valvonta, naudat *

Valvontaeläinlää-
käri/kunnaneläin-
lääkäri

Yli 6 kk naudat, 
eläinsuojan 
lattiaa ja kui-
vikkeiden käyt-
töä koskevat 
vaatimukset

Yli 6 kk naudat, Eläin-
suojan ilmanvaihto 

Yli 6 kk naudat, 
Eläinsuojan valaistus

Yli 6 kk naudat, ruo-
kinnalle asetetut vaati-
mukset

Yli 6 kk naudat, Veden 
saannille ja juotolle 
asetetut vaatimukset

Yli 6 kk naudat, 
Parrelle asetetut vaa-
timukset

Yli 6 kk naudat, Eläinten 
suojaaminen huonoilta 
sääolosuhteilta

Sairaista ja 
vahingoittuneista 
eläimistä huoleh-
timinen

Vasikoiden pi-
topaikan yleiset 
vaatimukset ja 
tilavaatimukset

Vasikoiden pito-
paikalle asetetut 
vaatimukset (mm. 
ilmanvaihdon häly-
tysjärjestelmä)

Vasikoiden 
hyvinvoinnista 
huolehtiminen 
(mm. henkilöstön 
pätevyys ja lääke-
kirjapito)

Vasikoiden ruo-
kinta ja juotto

Evira Rehuhygienian täyden-
tävien ehtojen valvonta

Elyn tarkastaja Tilan tiedot Rehusäädösten noudat-
taminen (ei käytetä ruo-
kinnassa eläinvalkuaista)

Rehu- ja elintarvike-
hygieniasäädösten 
noudattaminen 
- rehukirjanpito ja 
käyttökirjanpito 
kaikista tilalla käyte-
tyistä rehuista 
- rehunäytteet

Rehut on hankittu rekis-
teröidyltä ja hyväksytyltä 
rehualan toimijalta 
- onko tila rekisteröitynyt 
itse rehualan alkutuotan-
non toimijaksi 
- F-lomake

Kasvinsuojeluaine-
kirjanpito

Biosidien käyttö-
kirjanpito

Jätteet, vaaralliset aineet, 
kemikaalit, siemenet ja 
lääkerehut on varastoitu 
ja käsitelty asianmu-
kaisesti

Evira Luomuvalvonnan pöy-
täkirjat (mahd. laajen-
taminen täydentäviin 
ehtoihin)

Luomutarkastaja 
ja Elyn tarkastaja

Eläinten hoito-
suunnitelma

Eläinluettelo Ed. tarkastuksen jäl-
keen hankitut eläimet: 
vaatimuksenmukai-
suusvakuutustodistus

Eläinten myynnit, listaus 
eläimistä (luomuna 
myytyjen dokumentit)

Ruokinta; tuote- 
kirjanpito käytetyistä
rehuista, paljonko 
karkearehunosuus?

Rehujen ostot: 
vaatimuksenmu-
kaisuusvakuutus, 
asiakirjaselvitys

Kivennäiset, vitamiinit, 
säilöntäaineet yms. 
Tuoteselosteet, luomuun 
soveltuvuuden merkintä

Käytetyt pesu- ja 
desinfiointiaineet

Lääkekirjanpito Muutoksia 
rakennuksissa ed. 
tarkastuksesta, 
pohjapiirrokset

Ulkoilupäiväkirja Pohjapiirros 
rakennuksista

Lannan 
varastointi

Evira/Mavi Luomuvalvonnan pöy-
täkirjat, kasvi (mah-
dollinen laajentaminen 
täydentäviin ehtoihin)

Luomutarkastaja 
ja Elyn tarkastaja

Luomusuunni-
telma, mahd. 
viljelykierron 
ulkopuoliset  
lohkot

Viljelykiertosuunnitelma Viljelysuunnitelma Lohkokortit Varastokirjanpito: os-
tot, myynnit, varastot, 
luovutetut, tase jos 
tapahtumia enemmän 
- jos myyty luomuna, 
dokumentit siitä

Poikkeuslupa-asia-
kirjat

Siirtymävaiheen lyhennys-
asiakirjat

Vakuustodistuk-
set siemenistä, 
tilauslista / kuitti 
siemenistä

Kuivurin vuok-
rasopimukset, 
alihankintaso-
pimukset

Mela/kunta Lomituksen työlosuh-
dekartoitus

Lomituspalvelu-
ohjaaja

Tilan tiedot Työskentelytilat 
- ruokintapöytä- ja 
käytävä 
- maitohuone/karja-
keittiö 
- rehuvarasto/vintti 
- parsi 
- karsinat 
- ritiläpohjat 
- jaloittelupiha 
- muu: robottilypsy

Rakennuksen olo-
suhteet/rakenteelliset 
seikat 
- kulkutiet 
- käytävät/kynnykset 
- kaiteet 

Työvaiheet ja TTS-mana-
gerilla työajan laskenta

Fyysiset kuormitusteki-
jät/ ergonomia

Fysikaaliset kuormi-
tustekijät

Valaistus Kemialliset ja 
biologiset vaarat

Henkiset kuor-
mitustekijät

Työkoneet ja 
-välineet

Sähköistys/
sähkölaitteet/
johdot

Pesu- ja lääke-
aineet/kemialliset 
aineet

Ohjeet Muut 
- ensiapuvälineet 
- palosammut-
timet 
- käyttöohjeet 
- varahenkilö

Mela/kunta Työterveyshuollon  
työolosuhdekartoitus

Työterveyshoitaja Työvoima- ja 
tilatiedot

Tuotanto- ja varastora-
kennukset sekä materiaa-
lien käsittely

Koneiden aiheuttama 
melu ja tärinä sekä 
tapaturmavaara

Kasvinviljelytyöt Kotieläintyöt Kemialliset altisteet Henkilökohtainen suojau-
tuminen

Tilan ensiapu- ja 
pelastusvalmius

Henkiset kuor-
mitustekijät

Tilan lapsiturval-
lisuus

AVI Palotarkastus- 
pöytäkirja

Palotarkastaja Tilan tiedot Palokunnan operatiivisen 
toiminnan edellytykset

Palo- ja pelastussuun-
nitelma

Rakennuksen palo- ja 
henkilöturvallisuus

Laitteiden asennus- ja 
tarkastustodistukset

Tuhopolttojen ennal-
taehkäisy

Sähköasennusten määrä-
aikaistarkastus tehty

Vaarallisen kemi-
kaalin vähäinen 
varastointi ja 
käyttö

AVI Ympäristölupavalvon-
nan pöytäkirja

Ympäristötar-
kastaja

Tapauskohtai-
nen pöytäkirja

Kunta Naseva terveydenhuol-
tokäynnin pöytäkirja 
(VAPAAEHTOINEN)

Eläinlääkäri Tilan tiedot Tuotantotiedot ja toi-
mintatavat 
- lääke- ja poikkeama-
kirjanpito

Ruokinta 
- eläinten ravitse-
mustila 
- veden saatavuus ja 
virtauksen riittävyys 
- maitojuoman määrä 
ja antotapa

Terveys 
- yleiskunto ja tervey-
dentila 
- eläinryhmä tasaisuus/
ryhmittely 
- karvapeitteen kunto 
- utareterveys 
- sorkkaterveys 
- iho- ja nivelvauriot 
- nupoutus

Olosuhteet 
- eläinten puhtaus/
kuivitus 
- ilman laatu ja 
lämpötila 
- kokonaistila/eläin 
- makuutila/eläin 
- makuualueen 
mukavuus 
- poikiminen 
- liikkumista rajoittavat 
rakenteet 
- liukkaus 
- jaloittelu 
- laidunnus (lehmät, 
hiehot yli 6 kk)

Käyttäytyminen 
- eläinten käyttäyty-
minen keskenään 
- eläinten suhde 
ihmisee 
- häiriökäyttäyty-
minen 
- eläinten käsittely ja 
käsittelytilat

Tarttuvien tautien 
ennaltaehkäisy 
- viereilijoille varattu suo-
javaatetus- ja jalkineet 
- ruokinta- ja rehuhygie-
nia, kuivitus ja lannan 
käsittely, rehuvarastojen 
suojaus ja haittaeläinten 
torjunta 
- Ostetuista eläimistä 
terveystodistus 
- Salmonellatutkimukset 
alle 2 kk ennen tilalle 
siirtoa 
- tuontirehut ja rehu-
aineet on hankittu ETT:n 
positiivilistalla olevalta 
rehuntoimittajalta

Tarttuvien tau-
tien esiintyminen 
- havainnot 
kliinisistä oireista 
viimeisen 12 kk 
aikana

Kansallisen 
tason jatko-
toimenpiteet

Terveydenhuol-
tosuunnitelma ja 
keskeisimmät jat-
kotoimenpiteet

Arvioinnissa käy-
tetyt lähteet

*) Samalla viranomaislomakkeella

Nautaeläinrekisteri (sähköinen) ja nautaeläinluettelo 
(sähköinen/paperinen)

Kirjanpitovaatimuksia ja säilytettäviä asiakirjoja 
(alkutuotannon toimijan kirjanpitovaatimukset, täydentävät ehdot)

Ulkoilu-, jaloittelu- ja laidunnuspäiväkirjat 
(EHK ja luomuvalvonta)

Palo- ja pelastussuunnitelma (palotarkastus) ja varautumissuunnitelma 
toimintahäiriöiden varalle (EHK)

Lomituksen ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon 
työolosuhdekartoitukset
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Liite 2. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon työolosuhdeselvityslomake

TYÖOLOSELVITYS 
Maatalousalan työterveyshuolto 

Päivämäärä        
Selvityksen tekijä(t), nimi ja ammatti 
      

Selvitystapa  
 Tilakäynti       Työolohaastattelu 

TYÖVOIMA- ja TILATIEDOT 
Yrittäjät, 
joita selvitys 
koskee 

Nimi / nimet 
      

Tilan pää- ja sivutuotantosuunta / eläinmäärä / viljelyala  
      

Töitä tekevät 
perheenjäse-
net

      

Palkatut 
työntekijät 

      

Päivittäinen 
työaika 

h / pv huomioita työajan käytöstä 
Yrittäjä                   
Yrittäjä                   
Perheenjäsen                   
Työntekijä                   
                  

Tilan 
johtaminen / 
kirjalliset 
työt 

Laatujärjestelmä / kirjanpito / tukien hakeminen / tuotantosuunnitelmat 
      

Työnjako Töiden jakautuminen tilalla / töiden ulkoistaminen / ulkopuolisen työvoiman käyttö / lomitus 
      

Ansiotyö tilan 
ulkopuolella / 
liitännäis-
elinkeinot 

Kuka tekee / työajan määrä 
      

Metsätyöt       

Koneiden 
huolto- ja 
korjaustyöt 

      

Rakennus- ja 
kunnossapito-
työt 
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Koneiden 
aiheuttama 
melu ja 
tärinä sekä 
tapaturman-
vaara 

- istuminen 
- työn tauotus

Ajettavat työkoneet / kuka ajaa / ajomäärä 
      

Käsityökalut / kuka käyttää / käyttömäärä 
      

Havaintoja koneiden kunnosta, suojauksesta ja kytkentälaitteista 
      

Tuotanto- ja 
varastoraken-
nukset sekä 
materiaalin 
käsittely

Tilan rakennukset (tuotantorakennukset, konehalli, varastorakennukset, kuivaamo,...) 
      

Viljan kuivatus / säilöntä 
 Kylmäilmakuivuri       Lämminilmakuivuri     Hapotus 

Heinän kuivatus 
 Varastokuivuri   Muu, mikä       

Väkirehun varastointi 
 Säkki  Siilo   Muu, mikä       

Säilörehun varastointi 
 Pyöröpaali (muovissa)   Laakasiilo   Auma   Salvosiilo   Tornisiilo 

Muut rehut 
       

Rehujen siirrot (käsityötä / koneellistettu / automatisoitu) 
      

Väkilannoitteiden käsittely 
 Suursäkeissä   Irtolannoitteena  Säkeissä, yhteensä       tonnia / vuosi 

Kuivikkeet 
 Puru  Olki  Turve  Muu, mikä        

Kuivikkeiden laatu 
      

Lannankäsittely 
 Kuivalanta  Lietelanta  Kuivikepohja  

Lisätietoa lannankäsittelystä 
      

Ilmanvaihtotapa kotieläinrakennuksessa 
 Luonnollinen  Koneellinen  
 Ilman poisto yläkautta  Ilman poisto alakautta 

Huomioita ilmanvaihdosta ja olosuhteista sisällä: 
      

Hakelämmitys 
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KASVINVILJELYTYÖT 
Yleistä
      

Peltojen sijainti, etäisyydet lohkoille 
      

Työ Kuka tekee ja 
kuinka paljon  

Työn kuvaus Kuormittuminen / 
altistuminen työssä 

Maanmuokkaustyöt 
(äestys, kyntö) 

                  

Kylvö / istutus                   

Kasvinsuojelutyöt / 
peittaus 

                  

Säilörehun teko ja 
varastointi 

                  

Viljan puinti, 
kuivatus ja varastointi 

                  

Perunan / 
sokerijuurikkaan 
sadonkorjuutyöt 

                  

Varastointi ja 
kauppakunnostus 

                  

Marja- ja 
avomaavihannesten  
viljelytyöt 
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KOTIELÄINTYÖT
Nautakarjan hoitotöiden tekeminen 

Navettatyyppi  parsinavetta 

 pihatto 

Havaintoja parsilypsystä tai lypsyasemasta (malli, säädettävä lattia, 
lypsinten irroittimet, lypsykiskot, ...) 
      

Työ Kuka tekee ja 
kuinka paljon 

Työn kuvaus Kuormittuminen / 
altistuminen työssä 

Säilörehun jako                   

Kuivan heinän jako                   

Väkirehun jako 
- lehmät / muu karja 
- viljan käsittely 

                  

Lannanpoisto 
- lehmät / muu karja 
- parsien puhdistus 
- lantakäytävät 

                  

Kuivittaminen 
- vasikat 

                  

Lypsy                   

Karjan juottaminen 
- vasikat 

                  

Karjan puhdistus / 
karvanleikkuu 

                  

Eläinten siirrot sisällä 
ja ulkona 
- ikäryhmittely 
- lastaaminen autoon 

                  

Eläinten hoito, lääkitys 
- sorkanhoito 
- nupoutus 

                  

Valvontatyöt / 
kameravalvonta  
- poijitukset 

                  

Navetan puhdistus                    



22 Byrokratian purkuEtelä-Savon maaseutu ICT -hanke 

2012 

KEMIALLISET ALTISTEET 
Altistumisen kannalta merkittävien kemikaalien käsittely   
Lisätietoa kemikaalien ominaisuuksista ja terveysriskeistä sekä suojautumisohjeita löydät käyttöturvallisuustiedotteista (KTT).
Ohje: googleta kemikaalin kauppanimi, jolloin yleensä löydät sen KTT:n (www.google.fi). 
              
Kuka käyttää, kuinka paljon, kuinka usein?                                               Uudet kemikaalimerkit                                                        Vanhat kemikaalimerkit 

                                                                                                    
Kemikaali Kauppanimike                
Pesuaineet, 
desinfiointiaineet 

                    
                    
                    
                    

Rehujen 
säilöntäaineet 

                    
                    
                    

Kasvinsuojeluaineet                     
                    
                    

Polttoaineet, öljyt, 
liuottimet 

                    
                    
                    
                    

Kasvinsuojelutöiden tekeminen 

 Traktoriruiskulla   

 Reppuruiskulla 

 Kuivapeittaus  
 Nestepeittaus 

Käyttöaika, päivää/vuosi                 Huomioita käytöstä 
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2012 

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN 
Suojain  Missä töissä on käytössä / kuka käyttää Missä töissä tarvitaan 
Hengityksensuojaimet             

Kuulonsuojaimet             

Suojakäsineet /  
ihon suojaus 

            

Turvajalkineet             

Kasvojen- /     
silmiensuojaimet 

            

Metsätöiden suojaimet  
- metsurin suojavarusteet 
- metsurin taukotakki 
- EA-välineet ja puhelin  

            

TILAN ENSIAPU- ja PELASTUSVALMIUS 
Ensiapukoulutus 
- EA-1, hätäensiapu 

      

Ensiapuvälineet  
- sijainti ja sisältö 

      

Ensiapuohjeet       

Pelastussuunnitelma       

Alkusammutuskalusto 
- sammuttimet, vesiletku 

      

TILAN LAPSITURVALLISUUS 
Huomioita lapsiturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä 
      

Lisätietoja, suunnatun tai erityisselvityksen tarve 
      

HUOMIOITAVAA 

Mikä on yrittäjien itsensä mielestä olennaista työhyvinvoinnin kannalta? 

Sattuneet tapaturmat? Työhön liittyvät oireet / sairaudet? 

Tilalla vierailevat: meijerin / teurastamon edustaja, eläinlääkäri, maatalousneuvoja, harjoittelija, sukulaiset  

Työnantajan velvoitteet: riskinarviointi, perehdytys, työterveyshuollon järjestäminen 

Tilan sähköturvallisuus 

VOIMAVARATEKIJÄT, harrastukset, lomat, ihmissuhteet 
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Liite 3. Lomituksen työolosuhdeselvityslomake
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Liite 4. Palotarkastuspöytäkirja
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Liite 5. Elintarvikkeiden alkutuotantopaikkojen valvonnassa käytettävä  
            havaintolomake

 
 
 
 
 

1 
 

ELINTARVIKKEIDEN ALKUTUOTANTOPAIKKOJEN VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄ 
TARKASTUSHAVAINTOLOMAKE 
TE -merkintä tarkoittaa täydentävien ehtojen vaatimuskohtaa. Jos ko. kohdassa havaitaan puute, kunnan tulee toimittaa 
tarkastuskertomus aluehallintovirastoon. 
   
  
1 YLEISET ELINTARVIKKEIDEN ALKUTUOTANTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
  
1.1 Alkutuotantopaikkailmoitus TE  
1.2 Omavalvonnan kuvaus ja sen riittävyys 
1.3 Tilojen riittävyys 
1.4 Haitta- ja muut eläimet 
1.5 Henkilöstön terveydentila ja henkilöstön terveysriskejä koskeva koulutus  
1.6 Valvonnassa havaittujen puutteiden korjaaminen 
1.7 Takaisinvedot ja poikkeustilanteista ilmoittaminen TE  
1.8 Elintarvikkeiden vierasaineet 
  
2 ELÄINTUOTANNON YHTEISET VAATIMUKSET 
  
2.1 Tilojen, laitteiden ja eläinten puhtaus 
2.2 Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi TE 
2.3 Tautien leviämisen estäminen TE   
2.4 Kirjanpito tutkimustuloksista TE 
2.5 Toimenpiteet tutkimustulosten johdosta 
2.6 Eläinlääkkeiden käyttö TE 
2.7 Lääkekirjanpito TE 
2.8 Valvonta-asiakirjojen säilyttäminen TE 
  
3 LIHANTUOTANNON ERITYISVAATIMUKSET 
  
3.1 Elintarvikeketjua koskevat tiedot 
3.2 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi TE 
  
4 MAIDONTUOTANNON ERITYISVAATIMUKSET 
  
4.1 YLEISET VAATIMUKSET 
  
4.1.1 Tilojen soveltuvuus 
4.1.2 Maidontuotantoeläinten terveydentila TE 
4.1.3 Raakamaidon laatuvaatimukset TE 
4.1.4 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi TE 
  
4.2 MAITOHUONE JA LYPSYLAITTEET 
  
4.2.1 Veden laatu TE 
4.2.2 Maitohuoneen erottaminen likaisista tiloista TE 
4.2.3 Maitohuoneen toiminnot TE 
4.2.4 Maidon kanssa kosketuksessa olevat pinnat TE 
4.2.5 Maidon jäähdytykseen liittyvä lämpötilakirjanpito TE 
4.2.6 Haitta- ja muiden eläinten torjunta maitohuoneessa TE 
4.2.7 Lypsykoneen huolto ja testaus TE 
4.2.8 Automaattisen lypsylaitteiston toiminnalliset vaatimukset 
4.2.9 Automaattisen lypsylaitteiston toimintaan liityvä kirjanpito TE 
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4.3 LYPSY JA MAIDON KÄSITTELY 
  
4.3.1 Lypsyhygienia TE 
4.3.2 Sairaiden eläinten maidon ja jäämiä sisältävän maidon erilläänpito TE 
4.3.3 Lääkittyjen eläinten tunnistaminen ja varoaikojen noudattaminen TE 
4.3.4 Muut lypsyyn liittyvät vaatimukset 
4.3.5 Maidon säilytys 
  
4.4 RAAKAMAIDON JA TERNIMAIDON LUOVUTUS SUORAAN KULUTTAJALLE JA 
TOIMITTAMINEN PAIKALLISEEN VÄHITTÄISMYYNTIIN ALKUTUOTANNON YHTEYDESSÄ  
  
4.4.1 Myytävän raakamaidon ja ternimaidon käsittely 
4.4.2 Raakamaidon ja ternimaidon myynnin vaatimukset 
4.4.3 Raakamaidon myynnin keskeyttäminen tautitapauksissa TE 
4.4.4 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
  
4.5 RAAKAMAIDON JA TERNIMAIDON TUOTANTO MYYTÄVÄKSI RAAKAMAITONA 
ELINTARVIKEHUONEISTOSTA TAI PAKATTAVAKSI LAITOKSESSA 
  
4.5.1 Vaatimukset olosuhteille ja toiminnalle 
4.5.2 Eläimistä ja maidosta tehdyt tutkimukset 
  
5 MUNANTUOTANNON ERITYISVAATIMUKSET 
  
5.1 Munantuotantoeläinten terveydentila 
5.2 Munatuotteiden raaka-aineeksi toimitettavien munien pesemiseen käytettävän veden 

laatu TE 
5.3 Munien säilytys TE 
5.4 Kirjanpito salmonellavalvontaohjelmasta TE 
5.5 Pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien puhtaus ja soveltuvuus 
5.6 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
5.7 Vähäriskinen myynti suoraan kuluttajalle ja paikalliseen vähittäismyyntiin 
5.8 Munantuotantotilan kirjanpito 
5.9 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi TE 
  
6 HUNAJANTUOTANNON ERITYISVAATIMUKSET 
  
6.1 Hunajan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamiseen käytettävän veden 

laatu 
6.2 Hunajan käsittely  
6.3 Vähäriskinenmyynti suoraan kuluttajille ja toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin 
6.4 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
6.5 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi 
6.6 Pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien puhtaus ja soveltuvuus 
  
7 VESIVILJELYTUOTTEIDEN JA  KALASTUKSEN ERITYISVAATIMUKSET 
  
7.1 Kalastustuotteiden säilytys- ja käsittelytilojen sekä -laitteiden puhtaus ja kunnossapito 
7.2 Veden laatu 
7.3 Kalastustuotteiden käsittelyhygienia 
7.4 Kalastustuotteiden lämpötilanhallinta 
7.5 Jäähdytetyn meriveden lämpötilahallinta kalastusaluksissa 
7.6 Pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien puhtaus ja soveltuvuus 
7.7 Kalastustuotteiden aistinvarainen tarkastus  
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7.8 Kalastustuotteiden loistarkastus 
7.9 Myynti suoraan kuluttajille 
7.10 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
7.11 Dioksiinipoikkeuksen edellyttämä erilläänpito ja merkinnät 
7.12 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi ja eräkohtaisten tietojen toimittaminen 
  
8 KASVIN- JA SIENTENTUOTANNON YHTEISET VAATIMUKSET 
  
8.1 Tilojen, laitteiden ja tuotteiden puhtaanapito 
8.2 Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi TE 
8.3 Tutkimukset vedestä ja kirjanpito tutkimustuloksista TE 
8.4 Toimenpiteet tutkimustulosten johdosta 
8.5 Vähäriskinen myynti suoraan kuluttajille ja toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin 
8.6 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
8.7 Kirjanpito jäljitettävyyden varmistamiseksi TE 
8.8 Pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien puhtaus ja soveltuvuus 
8.9 Kirjanpito biosidien käytöstä TE 
8.10 Biosidien käyttö TE 
  
9 IDUNTUOTANNON ERITYISVAATIMUKSET 
  
9.1 Alkutuotantopaikan hyväksyntä 
9.2 Itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuontitodistus 
9.3 Siementen käsittely 
9.4 Idätysprosessin hallinta 
9.5 Lämpötilan hallinta säilytyksessä 
9.6 Siementen käyttöönottotutkimus 
9.7 Tuotantonäytteenotto 
9.8 Pintapuhtausnäytteenotto 
9.9 Vesinäytteenotto (jos oma veden lähde) 
9.10 Tutkimustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet 
9.11 Pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien puhtaus ja soveltuvuus 
9.12 Elintarvikkeista annettavat tiedot 
9.13 Jäljitettävyys 
  
10 ALKUTUOTANNON TUOTTEIDEN KULJETUKSEN ERITYISVAATIMUKSET 
  
10.1 Kuljetusvälineiden soveltuvuus ja kuljetusolosuhteet 
10.2 Itujen lämpötilan hallinta kuljetuksen aikana 
10.3 Kalastustuotteiden lämpötilan hallinta kuljetuksen aikana 
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Liite 6. Maidontuotantotilan hygieniatarkastuspöytäkirja
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Liite 7. Alkutuotannon valvonnan tarkastuskertomus



34 Byrokratian purkuEtelä-Savon maaseutu ICT -hanke 



35Etelä-Savon maaseutu ICT -hanke Byrokratian purku

Liite 8. Täydentävien ehtojen pöytäkirja 2015, elintarvikkeet,   
            eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi
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Liite 9. Vierasainevalvonnan pöytäkirja
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Liite 10. Eläinten hyvinvointikorvauksen valvontapöytäkirja

- 1 -

 Eläinten hyvinvointikorvauksen valvonta-
pöytäkirja 

Nimi Viranomaisen merkintöjä

Osoite  Tallentaja Tallennuksen tarkastaja 

Tilatunnus Kunta  Pitopaikat 

Puhelin 1 Puhelin 2  

    
Valvontakäynnistä ei ilmoitettu etukäteen         

Valvontakäynnin ajankohta Valvontakäynnistä ilmoitettu 

pvm_____/____2015___klo______-________  pvm_____/____2015___klo______ 
  

Valvoja/valvojat  Henkilö, jolle valvonnasta ilmoitettiin 

   
  Valvontakäynnistä ilmoittamisen syy 

Tilan edustaja valvonnassa 

    
Valvottavat tuet     
Valvottava tukityyppi Tukivuosi Hakemusnumero Valvonta-ajon 

numero 
1392 Eläinten hyvinvointikorvaus 2015   

   
Eläinlaji Valvottavat toimenpiteet
  
  
  
  
  
  
Otantaperuste

ID-valvonta  
Valvonta-ajon nro xxxx / Laajennettu ID-valvontaan                                  EI                            KYLLÄ

Eläinten hyvinvointivaatimukset 
Epäily eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta, ilmoitettu valvovalle viranomaiselle                KYLLÄ 

Tilan aikaisemmat eläinvalvonnat  

Eläinten hyvinvointikorvaus /Eläinten hyvinvoinnin tuki (valvonta-ajon nro + syykoodi + seuraamus%)

Muut eläinvalvonnat (kuluva ja 4 edellistä vuotta) 

Valvonta laajennettu seuraaviin tukiin:  
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Valvonnan havainnot     
1. Aktiiviviljelijä 
              Kyllä 

              Ei 

2. Tilalla eläimiä yhteensä 
Naudat
Rekisterissä pöytäkirjan tulostushetkellä _______________        Eläinluettelossa valvontapv _______________         Tilalla valvontapv ___________

3. Todistusasiakirjojen tarkastuksessa todettu eläinluettelon ja eläinrekisterin tiedot paikkansa pitäviksi 6 kuukauden ajalta. Tarkastusta 
ei laajennettu koskemaan tarkastusta edeltänyttä 12 kuukautta.     

     
4. Tilan nautaeläinluettelo 

Tukikelpoisten ja mahdollisesti tukivuoden aikana tukikelpoisten eläinten tiedot nautaeläinluettelossa

              Ei virheitä 

             Tilalla ei havaittu nautaeläinluettelon virheitä edeltävän 24 kk aikana 
              Virheitä eläinluettelossa, jotka aiheuttavat 24 kk ajanjakson _____________ saakka, jonka aikana ei hyväksytä eläinluettelon virheitä 

              Tilalla voimassa oleva 24 kk sanktiouhka eläinluettelon virheistä  _____________ saakka 
              Virheitä eläinluettelossa toistuvasti 24 kk aikana 

    

VALVONNAN TULOS 
Naudat

               Kunnossa 

               Puutteita tukikelpoisten tai mahdollisesti tukikelpoisten eläinten eläinmäärässä, aiheutuu seuraamuksia.  
               Puutteita tukiehtojen noudattamisessa, toimenpiteestä maksettavaa tukea leikataan 

Tukiehtojen vakava noudattamatta jättäminen _____ kpl toimenpiteessä. Kyseisen toimenpiteen tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta eikä 
valvontaa seuraavana vuonna. 

           Ei                  Kyllä 

Vaadittujen tietojen toimittamatta jättäminen tai väärennetyt asiakirjat____ kpl toimenpiteessä. Kyseisen toimenpiteen tukea ei makseta kyseiseltä 
sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
           Ei                  Kyllä 
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Valvojan kirjaamat lisätiedot: 

  
Tilan edustajan kirjaamat lisätiedot: 

  
Paikka ja aika Valvojan/valvojien allekirjoitus 

  
Olen saanut tutustua valvontapöytäkirjaan 
Paikka ja aika Tilan edustaja allekirjoitus (allekirjoitus ei poista mahdollisuutta hakea oikaisua tukipäätökseen) 

  
Pöytäkirjan liitteet 

   Naudat, lampaat ja vuohet: Eläinlistaus tilalla tarkastetuista eläimistä (eläinkohtaiset havainnot)
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TUKIEHTOJEN VALVONTA
Perustasona on noudatettava eläinsuojelulain säädöksiä. Perustasot tarkemmin eläinvalvontaohjeessa ja 
tilalle jätettävässä tiedotteessa.

NAUTOJEN RUOKINTA JA HOITO 
 
Nautojen ruokinta, juotto ja hoito 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 4 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom., VNa 592/2010 6 § 2–4 
mom. ja 13 §  

Kunnossa  Puutteita 

 

Eläin saa riittävästi karkeaa rehua  

Kunnossa  Puutteita 
Ruokintasuunnitelma  

Kunnossa  Puutteita 
 
Kaikilla eläimillä jatkuvasti hyvälaatuista vettä 

Kunnossa  Puutteita 

Eläintä ei pidetä yksin 

Kunnossa  Puutteita 

Lihanautaa ei pidetä kytkettynä 

Kunnossa  Puutteita  Tilalla ei lihanautoja 

Naudat > 8 kk ryhmissä sukupuolen mukaan  

Kunnossa  Puutteita  
 
 
Varautuminen toimintahäiriöihin 
Perustaso: ELSUa 396/1996 4 § 2 mom., VNa 592/2010 5 § 2 mom.   

Kunnossa  Puutteita  
 
Valmius varavoiman kytkemiseen sähkökatkon aikana 

Kunnossa  Puutteita                      Eläinten hyvinvointi ei tarvitse sähköä 
Varautumissuunnitelma sähkö- ja vesikatkosiin sekä laitteistohäiriöihin  

Kunnossa  Puutteita  
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Toimenpiteen ehtojen noudattaminen 
Kunnossa 

Puutteita 

 Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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VASIKOIDEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN PINTA-
ALAVAATIMUKSELLA 
 
Vasikoiden ruokinta, juotto ja hoito 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 8 §, 9 § 1 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Yli 1 viikon ikäisellä vasikalla jatkuvasti karkeaa rehua saatavilla  

Kunnossa  Puutteita 
Juotolla oleva vasikka saa maidon tai juomarehun imemällä 

Kunnossa  Puutteita 
 
Vasikoiden ryhmäkarsina 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., VNa 592/2010 4 § 1 mom., 7 § ja 12 § 3 mom.  

Kunnossa  Puutteita 
Vähintään 1 kk ikäiset vasikat ryhmäkarsinoissa ryhmiteltynä iän ja keskinäisen arvojärjestyksen mukaisesti 

Kunnossa  Puutteita 
Ryhmäkarsinan kokonaispinta-ala (1–3 kk väh. 1,8 m2, 3–6 kk väh. 2,25m2) ja makuualueen pinta-ala (1–3 kk 
väh. 0,9 m2, 3–6 kk väh. 1,1 m2) tukiehtojen mukaiset 
Eläinmäärä/karsina___________ Karsinan pinta-ala____________ Karsinan pinta-ala/eläin _____________ 
Makuualueen pinta-ala______________ Makuualueen pinta-ala/eläin________________ 

Kunnossa  Puutteita 
Ryhmäkarsinoiden makuualue kiinteäpohjainen ja hyvin kuivitettu 

Kunnossa  Puutteita 
 
Vasikoiden nupoutus            Tila ei nupouta vasikoita 
Perustaso: L 387/2014 20 §, L 247/1996 26a § 1–2 mom., ELSUa 396/1996 23 § 1 mom. 7 kohta, VNa 
592/2010 16 § 1 mom. 

Kunnossa  Puutteita 

Vasikat nupoutetaan eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen 

Kunnossa  Puutteita 
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Tukiehtojen noudattaminen 
Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ % Leikkaus-% ______ (10–100
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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VASIKOIDEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN ILMAN PINTA-
ALAVAATIMUSTA 
 
Vasikoiden ruokinta, juotto ja hoito 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 8 §, 9 § 1 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Yli 1 viikon ikäisellä vasikalla jatkuvasti karkeaa rehua saatavilla  

Kunnossa  Puutteita 
Juotolla oleva vasikka saa maidon tai juomarehun imemällä 

Kunnossa  Puutteita 
 
Vasikoiden ryhmäkarsina 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., VNa 592/2010 4 § 1 mom., 7 § ja 12 § 3 mom.  

Kunnossa  Puutteita 
Vähintään 1 kk ikäiset vasikat ryhmäkarsinoissa ryhmiteltynä iän ja keskinäisen arvojärjestyksen mukaisesti 

Kunnossa  Puutteita 
Ryhmäkarsinoiden makuualue kiinteäpohjainen ja hyvin kuivitettu 

Kunnossa  Puutteita 
 
Vasikoiden nupoutus            Tila ei nupouta vasikoita 
Perustaso: L 387/2014 20 §, L 247/1996 26a § 1–2 mom., ELSUa 396/1996 23 § 1 mom. 7 kohta, VNa 
592/2010 16 § 1 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Vasikat nupoutetaan eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen 

Kunnossa  Puutteita 

 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 
Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ % Leikkaus-% ______ (10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.
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Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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EMOLEHMIEN VASIKOIDEN PITO-OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN 
 
Vasikoiden ruokinta 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 8 §, 9 § 1 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Yli 1 viikon ikäisellä vasikalla jatkuvasti karkeaa rehua saatavilla  

Kunnossa  Puutteita 
 
Vasikoiden ryhmäkarsina 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., VNa 592/2010 4 § 1 mom., 7 § ja 12 § 3 mom.  

Kunnossa  Puutteita 
 
Emolla ja vasikalla käytettävissä oleva ala vähintään 10 m2  
Karsinan pinta-ala, m2____________ eläinmäärä/karsina___________ Karsinan pinta-ala/eläin __________ 

Kunnossa  Puutteita 
Ryhmäkarsinoiden makuualue, ml. mahdollinen vasikkapiilo, kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

Kunnossa  Puutteita 
 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 

 Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ % Leikkaus-% ______ (10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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VÄHINTÄÄN 6 KK IKÄISTEN NAUTOJEN PITO-OLOSUHTEIDEN 
PARANTAMINEN 
 
Nautojen hoito 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., 8 §, VNa 592/2010 4 § 1 mom., 8 § 

Kunnossa  Puutteita 

Lihanautoja ei pidetä kytkettyinä  

Kunnossa  Puutteita 

Kaikilla vähintään 6 kk ikäisillä naudoilla kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue 

Kunnossa  Puutteita 
 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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VÄHINTÄÄN 12 KK IKÄISTEN UROSPUOLISTEN NAUTOJEN PITO-
OLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN 
 
Nautojen hoito 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., 8 §, VNa 592/2010 4 § 1 mom., 8 §  

Kunnossa  Puutteita 

Urospuolista nautaa ei pidetä kytkettynä  

Kunnossa  Puutteita 

Karsinassa kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue tai rakolattiakarsinan makuualueella 
rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita lattiaa pehmentäviä rakenteita 

Kunnossa  Puutteita 

Ryhmäkarsinassa naudalla käytettävissä oleva pinta-ala  

- lämminkasvattamossa väh. 4,5 m2  

Karsinan pinta-ala__________ eläinmäärä/karsina_________ Karsinan pinta-ala/eläin ___________ 

- kylmäkasvattamossa väh. 6,5 m2  

Karsinan pinta-ala__________ eläinmäärä/karsina_________ Karsinan pinta-ala/eläin ___________ 

Kunnossa  Puutteita 
 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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NAUTOJEN LAIDUNNUS LAIDUNKAUDELLA JA JALOITTELU LAIDUNKAUDEN 
ULKOPUOLELLA 
 
Nautojen laidunnus ja jaloittelu 
Perustaso: VNa 592/2010 17 §  

Kunnossa  Puutteita 

Väh. 6 kk ikäiset naudat laiduntaneet vähintään 60 päivänä 1.5.–30.9. Sonneilla hyväksytään myös jaloitte-
lutarhan käyttö. Laidunnuspäivien lkm ________  

Kunnossa  Puutteita 

Vähintään 6 kk ikäiset naudat jaloitelleet vähintään 2 kertaa viikossa 1.1.–30.4. ja 1.10.–31.12. 

Kunnossa  Puutteita 

Jaloittelutarhan pinta-ala vähintään 6 m2/nauta, mutta kuitenkin vähintään 50 m2  
Jaloittelutarhan pinta-ala _______________m2 

Kunnossa  Puutteita 

Laidunnuksesta ja jaloittelusta pidetty kirjaa 

Kunnossa  Puutteita 
 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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NAUTOJEN PITKÄAIKAISEMPI LAIDUNNUS LAIDUNKAUDELLA  
 
Nautojen laidunnus 
Perustaso: VNa 592/2010 17 §  

Kunnossa  Puutteita 

Väh. 6 kk ikäiset naaraspuoliset naudat laiduntaneet vähintään 90 päivänä 1.5.–30.9.  
Laidunnuspäivien lkm_______________  

Kunnossa  Puutteita 

Laidunnuksesta pidetty kirjaa 

Kunnossa  Puutteita 
 
Tukiehtojen noudattaminen 

Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %)  

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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LYPSYLEHMIEN JA EMOLEHMIEN SAIRAS-, HOITO- JA POIKIMAKARSINAT 
 
Eläimen hoito sairas-, hoito- ja poikimakarsinassa 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 4 § 1 mom., 11 §, VNa 592/2010 11 § 3 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Jatkuvasti hyvälaatuista vettä saatavilla  

Kunnossa  Puutteita 

Mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen  

Kunnossa  Puutteita 

Karsinasta näköyhteys muihin nautoihin  

Kunnossa  Puutteita 

Hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely mahdollista  

Kunnossa  Puutteita 

Lypsylehmä voidaan lypsää koneellisesti  

Kunnossa  Puutteita  Tilalla ei lypsylehmiä 

Ryhmäkarsinassa eläimet voi tarvittaessa rajata erilleen  

Kunnossa  Puutteita 
 
Sairas-, hoito-, ja poikimakarsina 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom.,  VNa 592/2010 4 § 1 mom.  

Kunnossa  Puutteita 
Vähintään 1 sairas-, hoito- ja poikimakarsina/alkava 20 lypsy- ja emolehmää 

Kunnossa  Puutteita 
Sairas-, hoito- ja poikimakarsinan pinta-ala vähintään 11 m2/eläin  
Karsinan pinta-ala____________ eläinmäärä/karsina___________ Karsinan pinta-ala/eläin _____________ 

Kunnossa  Puutteita 
Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

Kunnossa  Puutteita 
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Tukiehtojen noudattaminen 
Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %) 

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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NAUTOJEN SAIRAS-, HOITO- JA POIKIMAKARSINAT 
 
Eläimen hoito sairas-, hoito- ja poikimakarsinassa 
Perustaso: L 247/1996 5 § 1 mom., ELSUa 396/1996 4 § 1 mom., 11 §, VNa 592/2010 7 §, 11 § 3 mom.  

Kunnossa  Puutteita 

Jatkuvasti hyvälaatuista vettä saatavilla  

Kunnossa  Puutteita 

Mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen  

Kunnossa  Puutteita 

Karsinasta näköyhteys muihin nautoihin  

Kunnossa  Puutteita 

Hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely mahdollista  

Kunnossa  Puutteita 

Ryhmäkarsinassa eläimet voi tarvittaessa rajata erilleen  

Kunnossa  Puutteita 
 
Sairas-, hoito-, ja poikimakarsina 
Perustaso: ELSUa 396/1996 1 § 4 mom., VNa 592/2010 4 § 1 mom., 7 §  

Kunnossa  Puutteita 
Vähintään 1 sairas-, hoito- ja poikimakarsina/alkava 50 nautaa 

Kunnossa  Puutteita 
Karsinan pinta-ala  

- 2 kk–alle 12 kk naudalla väh. 6 m2  
Karsinan pinta-ala__________ eläinmäärä/karsina_________ Karsinan pinta-ala/eläin ___________ 

- yli 12 kk ikäisellä naudalla väh. 10 m2  
Karsinan pinta-ala__________ eläinmäärä/karsina_________ Karsinan pinta-ala/eläin ___________ 

Kunnossa  Puutteita 
Makuualue kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä. Yli 6 kk naudalla myös rakolattiakarsina, jossa 
makuualueella rakolattiapehmikkeet, kumitetut palkit tai muu vastaava lattiaa pehmentävä rakenne 

Kunnossa  Puutteita 
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Tukiehtojen noudattaminen 
Kunnossa 

Puutteita 

Vakavuus  ________%  Laajuus ________%  Kesto ________ %  Leikkaus-% _______(10–100 
%; jos perustason puute 20–100 %) 

Toistuvuus Ei toistuva  Toistuva (Leikkaus% 2x, enint. 100 %) 

Toimenpiteen tukea vähennetään __________% 
  

Vakava tukiehtojen noudattamatta jättäminen. Tukea ei makseta kyseiseltä sitoumuskaudelta 
eikä valvontaa seuraavana vuonna. 
Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen/väärennetyt asiakirjat. Tukea ei makseta kyseisel-
tä sitoumuskaudelta eikä valvontaa seuraavana vuonna.

Lisätiedot      _______________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________________________________ 
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Liite 11. Naseva-terveydenhuoltokäynnin pöytäkirja
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