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Lammas- ja vuohirekisteri

Lammas- ja vuohirekistereihin kirjataan tiedot 

jokaisesta Suomessa pidettävästä lampaasta ja 

vuohesta yksilöllisesti. 

Rekisteriin tulee ilmoittaa eläinten poistot, ostot ja 

siirrot seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta ja 

poikimiset, kun eläimet merkitään.

Rekisterit suojaavat kuluttajien ja eläinten terveyttä ja 

tekevät elintarvikepetosten tekemisen 

hankalammaksi. 

Rekistereitä käytetään myös tukihallinnon tarpeisiin 

joten omien tietojen ajan tasalla pitäminen tärkeitä



Lampaiden ja vuohien merkintään ja 

rekisteröintiin liittyy neljä vaihetta:
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•Ilmoita eläintenpitopaikka eläintenpitäjärekisteriin

•Ilmoita aikomuksesi pitää vuohia tai lampaita 

eläintenpitäjärekisteriin

•Huolehdi eläinten yksilöllisestä merkinnästä

•Ilmoita eläimet lammas- tai vuohirekisteriin ja 

ylläpidä tapahtumatietoja



Eläinten pitopaikka

 Eläintenpitäjä ilmoittaa rekisteriin omistuksessaan tai 

kokonaan omassa hallinnassaan olevan eläinten 

pitopaikan paikkatietoineen, eläinlajin ja siihen 

liittyvän tuotantomuodon.

 Pitopaikan rekisteröiminen tapahtuu jättämällä 

täytetty lomake ”Ilmoitus pitopaikasta” kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  

 Pitopaikka saa pitopaikan rekisteröimisen 

yhteydessä pitopaikkatunnuksen.

 Tunnusta käytetään ilmoitettaessa eläinten osto- ja 

myyntitapahtumia sekä pitopaikkojen välisiä 

siirtotapahtumia rekisteriin
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Eläintenpitäjärekisteri

 Yhden tai useamman lampaan tai vuohen pitäjän on 

rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi

 Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon 

aloittamista oman kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai 

verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi (tilapäisesti 

ei toimi)
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https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/
http://epr.ruokavirasto.fi/


Rekisteröidyttäessä on 

ilmoitettava

 henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilö-

tai Y-tunnus sekä asiointikieli)

 eläinten pitopaikat (omistuksessa tai hallinnassa 

olevat) 

 tuotantomuoto 

 rekisteröinnin syy (tuotannon aloitus, keskeytys, 

uudelleen aloittaminen tai lopettaminen) ja aloitus-

/lopetuspäivämäärä 
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 Rekistereiden ilmoituskanavina ovat 

– verkossa toimiva sovellus https://epr.ruokavirasto.fi/

Tilapäisesti pois käytöstä

– puhelinasiakaspalvelu puh. 09 85 666 002 

– lomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse tai 

sähköpostilla

– Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille

https://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/


Eläinten merkintä

 Jokainen 9.7.2005 ja sen jälkeen syntynyt 

lammas ja vuohi on merkittävä kahdella Eviran 

hyväksymällä korvamerkillä. Merkit on 

kiinnitettävä viimeistään kuuden (6) kuukauden 

iässä, mutta aina ennen kuin eläin siirretään 

syntymätilaltaan.

 Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä 

eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, 

vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa 

kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.
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Merkintä

 Yksinkertaistettu järjestelmä: Eläimelle riittää yksi 

korvamerkki, jos se on tarkoitettu teurastettavaksi 

alle vuoden ikäisenä eikä sitä siirretä 

syntymäpaikastaan ennen teurastusta.

 Normaali järjestelmä: Kaikissa muissa tilanteissa 

eläin merkitään kahdella korvamerkillä. Jos eläin 

ehtii täyttää vuoden (12 kk) ennen kuin se 

lähetetään teurastettavaksi, on se merkittävä myös 

apumerkillä. Tällöin eläimelle tilataan 

korvausmerkki.). Normaalia järjestelmää on 

käytettävä myös silloin, jos eläin myydään 

syntymätilalta eloon toiselle eläintenpitäjälle.
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Eläinten merkintä
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• Asetuksen (1011/2005) mukaan lampaiden ja 

vuohien merkintävelvollisuuden täyttävät vain 

Ruokaviraston hyväksymät korvamerkkimallit.
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Pudonnut korvamerkki

 Pudonnutta korvamerkkiä ei saa kiinnittää uudelleen, 

vaan pudonneen merkin tilalle on viivytyksettä 

tilattava korvausmerkki eläimen omalle EU-

tunnukselle. 

 Vapaita korvamerkkejä ei saa missään tilanteessa 

käyttää korvausmerkkeinä. 

 Kun korvausmerkki on saapunut tilalle, on se 

viivytyksettä kiinnitettävä asianomaisen eläimen 

korvaan. 
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Vahingoittunut tai 

virheellisesti kiinnitetty 

korvamerkki

 Korvamerkki on vahingoittunut, jos se on repeytynyt 

tai muuten muuttunut lukukelvottomaksi. 

 jos eläin on merkitty sellaisella korvamerkillä, joka on 

jo aiemmin rekisteröity toiselle eläimelle

 merkitsemisen yhteydessä korvamerkkiparit hajoavat 

ja eläimille kiinnitetään korviin eri EU-tunnuksia 

sisältävät korvamerkit tai niiden puolikkaat

=>korvamerkki on poistettava ja korvattava.
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Repeytyneet korvat

 Pudonneiden korvamerkkien tilalle on tilattava 

korvausmerkit, vaikka niitä ei voisikaan enää 

kiinnittää ao. eläimen korviin.
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Ilmoitusajat rekisteriin

 Ilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemäntenä (7.) 

päivänä tapahtumasta.

 Poikkeuksena on yksilön syntymäilmoitus (emän 

poikimisilmoitus)

 Eläin on rekisteröitävä viimeistään kuuden 

kuukauden iässä (182,5 vrk), mutta jos eläin 

siirretään syntymäpitopaikastaan ennen tuota ikää, 

on se rekisteröitävä ja merkittävä ennen siirtoa.
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Eläinluettelo

 Eläintenpitäjän on pidettävä ajantasaista, 

pitopaikkakohtaista eläinluetteloa

 Tapahtumat on kirjattava paperiseen eläinluetteloon 

viimeistään kolmantena (3.) päivänä 

tapahtumapäivästä. 

 Ohjeistus sähköisen eläinluettelon ylläpitämisestä on 

muuttunut kolmesta päivästä seitsemään päivään. 

 Pitopaikkakohtaisen eläinluettelon ajantasaisuutta 

tarkastetaan valvontojen yhteydessä. 

12.5.2020 18



Valvonta

 Valvonta on pääosin paikan päällä suoritettavaa 

valvontaa, jossa tarkastetaan 

– lammas- ja/tai vuohieläintenpitäjäksi ja -

pitopaikaksi rekisteröityminen

– lampaiden/vuohien merkitseminen ja 

rekisteröinti

– tapahtumien ilmoittaminen rekisteriin

– pitopaikassa pidettävä eläinluettelo

– vapaiden merkkien luettelo. 
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Yleisimmät puutteet 

valvonnoissa

 Puutteet korvamerkeissä

 Ilmoitus puutteet tapahtumissa 

Syntymä

Poisto

Siirto

 Ilmoitusviiveet

 Puutteet eläinluettelossa (ajantasaisuus)

 Rekisteröintivirheet (sukupuoli, ikä)
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Valvonnan seuraamukset

 Tukileikkaukset palkkioihin

 Täydentävien ehtojen seuraamukset

 Eläinten hyvinvointikorvaukseen tulevat tukiehto 

puutteista johtuvat seuraamukset sekä mahdolliset 

eläinmäärän vähenemisestä aiheutuva tuen 

vähennys
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Kiitos!


