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Valvottavat eläintuet C1- C2p -
alueella

▪ Kansalliset kotieläintuet (siat, siipikarja,
emolehmät, hiehot, sonnit, teurashiehot, lampaat
ja vuohet)

▪ EU:n eläinpalkkiot (sonnit, härät, emolehmät, 
emolehmähiehot, teuraskaritsat ja teuraskilit)

▪ Eläinten hyvinvointikorvaus (siat, siipikarja, 
naudat, lampaat ja vuohet)

▪ Alkuperäisrotusopimukset (naudat, lampaat, 
vuohet, kanat ja hevoset)

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/valvonta/elaintukien-valvonta/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/valvonta/elaintukien-valvonta/


ELY-keskuksen valvottavat eläintuet

Valvontaotannat tekee Ruokavirasto

▪ EU:n eläinpalkkiot, vähintään 5 % tuenhakijoista

▪ Kansalliset kotieläintuet, vähintään 5 % tuenhakijoista

▪ Eläinten hyvinvointikorvaus, vähintään 5 % tuenhakijoista

Täydentävien ehtojen valvonta:

▪ Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta (nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitilat), 
vähintään 3 % kaikista kyseisten eläinlajien pitäjistä

▪ Rehuvalvonta, vähintään 1% tukea hakeneista eläin- ja kasvitiloista

Valvontamääriin vuodelle 2021 on mahdollisesti tulossa huojennuksia koronan vuoksi. 



Valvonnan kulku…

▪ Ennakkovalmistelut

▪ Valvonnasta ilmoittaminen

▪ Tilakäynti

▪ Valvontakäynnin jälkeen



Ennakkovalmistelut

▪ Tarkistetaan tilan sitoumukset ja sopimukset

▪ Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi ja eläinten
pitopaikat

▪ Sikatiloilla: eläinmääräilmoitukset ja 
tapahtumaotteet

▪ Nauta ja lammastiloilla: eläinmäärä, tapahtumat ja 
korvamerkkitilaukset

▪ Luodaan valvottavat ehdot tukisovelluksessa



Valvonnasta ilmoittaminen

Ennalta ilmoittaminen

▪ Valvonnasta voidaan ilmoittaa korkeintaan 48 tuntia ennen valvonnan aloittamista, jos ennalta 
ilmoittaminen ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta

▪ Sovitaan valvonnan ajankohta, käydään läpi valvottavat tuet ja otantaperuste ( satunnais- tai 
riskiotanta), tarvittavat asiakirjat, kerrotaan valvonnan kulku ja keitä tilalle tulee tarkastusta 
tekemään

▪ Luodaan valvottavat ehdot -> järjestelmä hakee eläinrekisteristä tiedot valvontatapahtuman 
pohjaksi

▪ Ilmoittamisen jälkeen lähetetään tiedote valvonnasta sähköpostitse

VALVONTA ALKAA KUN TILALLE ILMOITETAAN JA LUODAAN EHDOT



Tilakäynti

Eläinsuojassa
▪ Eläinsuojiin tai muihin tuotantorakennuksiin EI mennä ilman tuenhakijaa tai hänen 

lupaansa

▪ Esittäydytään ja puetaan suojavarusteet

▪ Korvamerkit tarkastetaan kaikilta eläimiltä (naudat, lampaat, vuohet)

▪ Eläinmäärä lasketaan

▪ Rekisteritietojen tarkastus

▪ Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdot tarkastetaan

▪ Valvonnan yhteydessä voidaan ottaa valokuvia viranomaiskäyttöön valvontahavaintojen 
tueksi



Suojavarusteet



Tilakäynti

Asiakirjojen tarkastaminen

▪ Tarkastetaan tositteet ostoista ja poistoista (teuras-, välitysasiakirjoja, Honkajoki ja tilojen 
väliset kauppakirjat, todiste tilateurastuksesta)

▪ Hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden asiakirjat

▪ Eläinluettelo, jos ilmoituksia ei tehdä sähköisesti

▪ Eläinkirjanpito (sika ja siipikarja)

▪ Valvontahavaintojen läpikäynti

▪ Annetaan yhteystiedot ja valvontatiedotteet

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



Hautaaminen

Asiakirjojen tarkastaminen

▪ Hautaaminen sallittu vain 
raatokeräilyalueen 
ulkopuolella

▪ Märehtijät: C-alueella saa 
haudata vain kuolleena 
syntyneet vasikat, karitsat ja 
kilit.
▪ hautapaikka/koordinaatit 

pitää pystyä osoittamaan

▪ Siat ja siipikarja: C-alue 
kuuluu syrjäiseen alueeseen. 
Hautaaminen tulee tapahtua 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

▪ Haaskapaikat -> rekisteröity, 
kenelle, koordinaatit ja 
haaskakirjanpito



Valvontakäynnin jälkeen

▪ Valvonnan havaintojen tallentaminen

▪ Valvontojen laajentaminen tarvittaessa

▪ Tarkastuskertomuksen postitus ja tuenhakijan kuuleminen

▪ Valvonta on saatettu loppuun, kun kuulemisaika päättyy

▪ Valvonta-asiakirjojen arkistointi

▪ Jälkitarkastus, jos merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa on havaittu vakavia 
puutteita

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



Kiinnitä huomiota…

Lue hakuohjeet ja 
sitoumusehdot huolella

vuosittain

Eläinrekisteri / -luettelo
/ pitopaikat rekisteröity

ja ajan tasalla
Korvausmerkkitilaukset

Korvausmerkkien 
kiinnitys viipymättä

Tee ilmoitukset ajoissa 
rekistereihin

Pidä EHK-asiakirjat ajan 
tasalla

Tarkista eläinten 
olosuhteet ja EHK-

toimenpiteiden ehdot

Käy säännöllisesti läpi 
eläimet (eläinmäärä, 

korvamerkintä) ja 
vertaa eläinrekisteriin



Muistutuksena

▪ Jos tarkastuksesta on ilmoitettu tuenhakijalle 
etukäteen, hänen on pyrittävä olemaan läsnä 
tarkastuksessa tai hän voi nimetä itselleen 
edustajan. Tuenhakijan tai tämän edustajan on 
viranomaisen pyynnöstä annettava tarpeellinen 
apu valvonnan suorittamisessa (L 192/2013 26 §). 
Jos kaikkia eläimiä ei pystytä valvonnassa 
tunnistamaan, siitä saattaa aiheutua 
seuraamuksia tuenhakijalle maksettaviin tukiin.

▪ Asiallinen käytös 



Uutta 2021
▪ Pakolliset e-merkit 2021 syntyneille naudoille

▪ Uusi Nautarekisteri otetaan käyttöön ruokaviraston 
aikataulun mukaan 11/ 2021

- Suomi.fi valtuudet tulee antaa yritykselle, mikäli käyttää 
kaupallista sovellusta (esim. Minun maatilani), kuuluu 
nautatilojen terveyden huollon seurantajärjestelmään (Naseva) 
tai esimerkiksi teurastamo tulee tekemään eläintenpitäjän 
puolesta nautojen poistoilmoitukset.

▪ Pakkokeinot merkinnän ja rekisteröinnin
puutteiden korjaamisen tehostamiseksi

• Neuvonta

• Kehotus

• Määräys

• Kielto



Eläintukia vähentävät

- Eläinmääräerot
• Rekisterieläimillä hylkäykset esim. korvamerkkien, 

rekisterivirheiden ja ilmoitusviiveiden vuoksi

• Ilmoituseläimillä lukumääräerot esim. erot tukihaun, 
valvonnan ja ilmoitusten eläinmäärissä

- Tukiehtopuutteet toimenpiteissä



Ilmoitusviiveitten vaikutus eläintukiin

▪ Ilmoitusviiveet ovat jo aikaisempina vuosina hylänneet 
tukikelpoisen eläimen tuen EU:n rahoittamissa suorissa tuissa 
esim. nautapalkkiossa

▪ Tästä vuodesta eteenpäin ilmoitusviiveet hylkäävät eläimen 
myös eläinten hyvinvointikorvauksessa niistä toimenpiteistä 
mistä sille olisi tukea maksettu ko. vuonna



Seuraamusten määrittely

▪ Kun kaikki tukivuoden tukikelpoiset eläimet ovat tiedossa, lasketaan 
hylättyjen ja hyväksyttyjen eläinten eläinmääräerosta lopullinen 
seuraamusprosentti = sanktioprosentti, jolla maksettavaa tukea 
alennetaan.

▪ Nautapalkkiossa ja eläinten hyvinvointikorvauksessa 
seuraamuslaskenta on eläinryhmä- ja toimenpidekohtainen, 
kansallisessa kotieläintuessa tukityyppikohtainen.



Laskelma valvonnan aiheuttamista seuraamuksista 
emolehmätilalle
▪ Tila on hakenut eu:n nautapalkkiota, kansallista kotieläintukea ja eläinten 

hyvinvointikorvausta, jossa toimenpiteiksi on valittu: emolehmien vasikoiden 
pito-olosuhteiden parantaminen, vähintään 6 kk ikäisten nautojen pito-
olosuhteiden parantaminen ja nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

▪ Tilan eläinyksiköt eläinryhmittäin koko vuodelta ennen valvontaa:

- Emolehmät: tukikelpoisuuspäivät (10494:365) x 1 = 28,75 ey

- Poikimattomat emohiehot yli 24 kk (3055:365) x 1 = 8,37 ey

- Emohiehot 6-24 kk (6198:365) x 0,6 = 10,19 ey

- lehmävasikat 0-6 kk (1821:365) x 0,4 = 2,0 ey

- Sonnit yli 24 kk (668:365) x 1 = 1,83 ey

- Lihasonnit 6 – 12 kk (1811:365) x 0,6 = 2,98 ey

- Lihasonnit 12 – 24 kk (774:365) x 0,6 = 1,27 ey

- Sonnivasikat 0-6 kk (2665:365) x 0,4 = 2,92 ey

- Poikineet naudat enintään 24 kk (62 :365) x 0,6 =  0,10 ey



Eläinvalvonnan havainnot

▪ Valvontahetken 25.9.2020 eläimet: 27 emolehmää, 2 siitossonnia (yli 24 kk), 19 
emolehmähiehoa (poikimattomat yli 24 kk),  7 emolehmähiehoa (8-24 kk),  5 
lihasonnia (12 -24 kk), 3 lihasonnia (6-12 kk),  11 lehmävasikkaa ( alle 6 kk) ja 14 
sonnivasikkaa (alle 6 kk)

Valvonnan havainnot, joista aiheutuu seuraamuksia:

- 2 korvamerkitöntä emolehmähiehoa (8-24 kk)

- 3 korvamerkitöntä lihasonnia (6-12 kk)

- 9 lihasonnia poistoilmoitus tekemättä (myyty eloon 23.4.2020)

- 6 emolehmähiehon poistoilmoitus tekemättä (myyty eloon 30.3.2020)

- 1 emolehmän ostoilmoitus puuttui ja 1 valvonnassa löytymätön emolehmä

- 20 kpl yli 7 vrk ikäisiä rekisteröimättömiä vasikoita (synt. Elo- ja syyskuussa 2020)

- 1 naudalla sukupuoli väärin rekisterissä (sonni -> lehmä)



Eläinvalvonnan havainnot jatkuu

▪ Tilalla lisäksi ilmoitusviiveitä

▪ Eläinten hyvinvointikorvauksen valittujen toimenpiteiden ehtoja oli 
noudatettu



Seuraamukset EU:n nautapalkkioon 1/2



Seuraamukset EU:n nautapalkkioon 2/2



Seuraamukset kansalliseen kotieläintukeen 1/2



Seuraamukset kansalliseen kotieläintukeen 2/2



Seuraamukset eläinten hyvinvointikorvaukseen 1/2



Seuraamukset eläinten hyvinvointikorvaukseen 2/2



Valvonnan jälkeen maksettavat tuet 
Haettu Maksetaan valvonnan jälkeen Täyd.ehtojen seuraamus

▪ Nautapalkkio:                9696,95 € 5408,57 € 167,28 €

▪ Kansallinen kotieläintuki:  23381,80 € 16554,94 € 0 €

ennakkoa maksettu 17536,35 € (huhtikuu 2020) -> takaisinperintä 981,41 €

ilman valvontaa tilalle olisi maksettu:  19321,69 €

▪ Eläinten hyvinvointikorvaus:  3862,35 € 1360,16 € 42,07 €



KIITOS!

Tarkastajat:

▪ Tanja Kontkanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

▪ Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Suuri kiitos Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksille, 
että saatiin käyttää esityksemme pohjana materiaalianne! 


