
ELÄINVALVONTA

Miksi? Missä? Milloin? Miten?



Miksi?

◦ Tukivalvonta =

Varmistetaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja 

Tasapuolisin perustein koko maassa

Eläinvalvonta

- tilalla tehtävät valvonnat

- eläinkohtaiset hallinnolliset ristiintarkistukset

( tukihakemuksella / Nautarekisterissä olevaa tietoa verrataan )



MISSÄ?

◦ MAASEUTUVIRASTO ( MAVI) tekee otannat

◦ Satunnaisotanta

-jokaisella tuensaajalla sama todennäköisyys tulla valituksi otantaan

◦ Painotettu- / riski-otanta

- Otannassa korostetaan joitakin riskitekijöitä, joiden perusteella tila valikoituu otantaan

( esim. ei aiempaa eläinvalvontaa, eläinrekisterin ilmoituksissa viiveitä, eläinten 

hyvinvointikorvauksessa sitoutunut useaan eri toimenpiteeseen )



MILLOIN?

Eläinvalvonnan tilakäyntejä  ELY-keskus suorittaa ympäri vuoden

Eläinristiintarkistukset ennen ko. tukien maksatuksia

- käytännössä kevättalvi ja loppu syksy



MITEN ?

◦ Eläinvalvonnat suoritetaan pääosin ennalta ilmoittamatta

- Jos ilmoitetaan, tarkastus suoritettava 48 h sisällä

◦ Työparityönä

◦ Tarkastajilla on aina mukanaan MAVIn myöntämät valvontapassit ( määräaikaisilla ELY-

keskuksen myöntämä valtakirja), jotka voi pyytää esittämään

◦ ELÄINTILOIHIN ELY-KESKUKSEN TARKASTAJAT EIVÄT MENE

ILMAN VILJELIJÄN LÄSNÄOLOA / LUPAA !!!!



MITEN ?

◦ Kerrotaan tarkastuksen peruste ( otantaperuste näkyy aina pöytäkirjalla)

◦ Tarkastus sisältää aina seuraavat

◦ KORVAMERKKIEN TARKASTUS

◦ NAUTAELÄINLUETTELON TARKASTUS

◦ OSTO- JA POISTOKUITTIEN TARKASTUS

◦ Jos tila hakenut eläinten hyvinvointikorvausta

◦ Tarkastetaan jokaiseen haettuun toimenpiteeseen kuuluvat asiapaperit / vaatimusten 

täyttyminen



MITEN ?

◦ Tautisuojaus tärkeää!

◦ Tarkastajilla kertakäyttö suojahaalarit ja – kengänsuojat ( käytetään myös tilan 
suojavarusteita jos tilalla niin halutaan)

◦ Sika-, siipikarja- ja lammastiloilla käyntien väli vähintään 48 tuntia( meillä käytännössä 
vähintään viikko )

◦ Tarkastajien varusteiden puhdistus

- pesu jokaisen päivän päätteeksi

- Ionisointikaappi toimistolla



MITEN ?

◦ Liikkuminen tiloilla

Pääasiassa liikutaan joko ELY-keskuksen leasingautoilla tai vuokra-autoilla

Käyntien dokumentointi

Tilan oikeusturvan kannalta tärkeää, että otetaan valokuvia



Tarkastuksen jälkeen

◦ Tarkastaja tallentaa tiedot valvontajärjestelmiin toimistolla

◦ Valvonta kuitataan loppuun suoritetuksi = vapautetaan maksukiellosta ( ennakoiden 

maksua keskeneräinen valvonta ei estä)

◦ Tilalle toimitetaan kopiot pöytäkirjoista allekirjoitettavaksi ja kommentoitavaksi

◦ Valvonnan lopputuloksesta on mahdollista hakea muutosta kunnan tekemästä 

tukipäätöksestä

- oikaisuvaatimuskäsittely ELY-keskuksen lakimies

- Valitus Hallinto-oikeus



Tarkastuksen jälkeen

◦ ELY-keskuksen tarkastustoimintaa valvoo

◦ BDO tilintarkastus

◦ MAVIn laadunvalvonta

Tekevät käyntejä ELYn tarkastajien jälkeen

Suomen kansallista EU-maatalouspolitiikan toteutusta valvoo

Komissio

DAS tilintarkastustuoimioistuin



Seuraamukset

◦ Nautojen ruokinta ja hoito

◦ Puutteellinen ruokintasuunnitelma:

Nuorkarjalle ei ole omaa ruokintasuunnitelmaa. Eläinten kuntoluokka on kuitenkin hyvä.

Nuorkarjaa on n. 2 % koko karjasta. Muita eläinten ruokintaan ja hoitoon liittyviä ehtoja

noudatetaan. Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 10 %, laajuus 10 % ja kesto 10 %.

Leikkaus 10 %.



Seuraamukset

◦ Karkearehun rehuanalyysiä käytettävästä rehusta ei ole tehty:

Nautatilalla on ruokintasuunnitelma, mutta karkearehun rehuanalyysiä ei ole tehty. Muita

eläinten ruokintaan ja hoitoon liittyviä ehtoja noudatetaan. Leikkaus arvioidaan 

esimerkiksi

vakavuus 10 %, laajuus 10 % ja kesto 10 %. Leikkaus 10 %.



Seuraamukset 

◦ Ei ruokintasuunnitelmaa eikä rehuanalyysiä:

Lihanautatilalla ei ole lainkaan ruokintasuunnitelmaa eikä karkearehun rehuanalyysiä. 

Eläinten

kuntoluokka on hyvä. Muita eläinten ruokintaan ja hoitoon liittyviä ehtoja noudatetaan.

Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 30 %, laajuus 30 % ja kesto 10 %. Leikkaus 30 %.



Seuraamukset

◦ Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen I–II

◦ Ei kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualuetta:

Vasikoiden ryhmäkarsinoissa on kokoritilälattia. Muita vasikoiden pito-olosuhteiden 

parantamiseen

liittyviä ehtoja noudatetaan. Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 70 %, laajuus

100 % ja kesto 100 %. Leikkaus 100 %.



Seuraamukset

◦ Emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

◦ Pinta-alavaatimus ei täyty:

Emolehmillä vasikoineen on käytettävissä pinta-alaa hiukan alle 10 m2/emolehmä. Muita

emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantamiseen liittyviä ehtoja 

noudatetaan.

Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 40 %, laajuus 40 % ja kesto 30 %. Leikkaus 40 %.



Seuraamukset

◦ Vähintään 6 kk nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

◦ Lihanauta kytkettynä:

Sonni on parsinavetassa kytkettynä. Lypsylehmätilalla ei ole muita lihanautoja. Kyse ei ole

tilapäisestä kiinni kytkemisestä (esim. siemennys, lääkitys). Muita vähintään 6 kk ikäisten

nautojen pito-olosuhteiden parantamiseen liittyviä ehtoja noudatetaan. Leikkaus 

arvioidaan

esimerkiksi vakavuus 20 %, laajuus 20 % ja kesto 20 %. Leikkaus 20 %.



Seuraamukset

◦ Vähintään 12 kk ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

◦ Makuualue ei tukiehtojen mukainen:

Lihanautakasvattamossa yli 12 kk ikäisten sonnien karsinoissa on kokoritilälattia, jota ei ole

tukiehtojen mukaan kuivitettu eikä siinä ole lattiaa pehmentäviä rakenteita. Muita 

toimenpiteen

ehtoja noudatetaan. Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 100 %, laajuus 100 %

ja kesto 60 %. Leikkaus 100 %.



Seuraamukset

◦ Nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

◦ Laidunnusta ei pystytä toteamaan:

Tilalla ei ole esittää nautojen laidunnuskirjanpitoa. Tarkastushetkellä ei pystytä 

toteamaan,

että nautoja olisi laidunnettu. Muita toimenpiteen ehtoja on noudatettu ja eläimet ovat

päässeet ulkoilemaan jaloittelutarhaan ympäri vuoden. Leikkaus arvioidaan esimerkiksi 

vakavuus

70 %, laajuus 70 % ja kesto 40 %. Leikkaus 70 %.



Seuraamukset

◦ Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

◦ Sairaskarsinan makuualue ei ole kiinteäpohjainen ja kuivitettu eikä yli 6 kk naudoilla 

tukiehtojen

mukaista rakolattiaa pehmentäviä rakenteita ole käytössä makuualueella. Muita 

toimenpiteen

ehtoja noudatetaan. Leikkaus arvioidaan esimerkiksi vakavuus 100 %, laajuus 20

% ja kesto 20 %. Leikkaus 100 %.



Seuraamukset

◦ Korvamerkittömät / laajennukset

◦ EHK puutteet toimenpiteessä

◦ Takautuvuus

◦ Toistuvuus

Toistuvuus = toistuvuus perustuu aiemmin valvonnassa havaittuun vastaavan 

toimenpiteen noudattamatta jättämiseen.

Toistuvasta toimenpiteen noudattamatta jättämisestä seuraamuksena on vuoden 2017 

valvonnan vakavuuden, laajuuden ja keston arvioinnin perusteella saadun 

leikkausprosentin kaksinkertaistaminen.


