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Alkuperäisrotusopimus vuodelta 2015, 2016 tai 2017 

Kaikille vuonna 2015, 2016 ja 2017 tehdyille sopimuksille voi hakea jatkovuotta riippumatta siitä onko 

lisääntymisehto täyttynyt 30.4.2022 vai ei. Jatkovuotta haetaan päätukihaun aikaan kesäkuussa 

15.6.2022 mennessä (Vipu tai tukihakemuslomake). Eläinmäärää ei voi tässä vaiheessa lisätä eikä 

vähentää. 

Lisäämisen tarkastelu tehdään vain niille sopimuksille joihin ei haeta jatkoa. Jatkovuosia voi siis käyttää 

lisääntymisvaatimuksen täyttämiseen. Jos vaatimus lisääntymisestä jo täyttyy, voit halutessasi lähettää minulle 

selvityksen, vaikka sopimukselle haetaan vielä jatkoa. 

Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta: Rodun lisäämisen tarkastelu 

MMMa 185/2016, 31 §  Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen 

Sopimuseläimiä on käytettävä sopimuskauden aikana vuosittain rodun lisäämiseen. Rodun lisäämiseen on 

käytettävä ainoastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista eläintä. Sopimuseläimistä hevosten, 

nautojen ja vuohien on tuotettava jälkeläisiä vähintään kaksi kertaa sopimuskauden aikana ja lampaiden 

vähintään kolme kertaa sopimuskauden aikana. Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden 

aikana. Viljelijän on toimitettava viimeistään kuukauden kuluessa sopimuskauden päättymisestä 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys siitä, että sopimukseen sisältyviä eläimiä on 

käytetty rodun lisäämiseen (astutuskäyttö, varsominen, poikiminen,karitsoiminen tai haudottaminen). 

Selvityksen voi tehdä lomakkeella 254 tai toimittamalla rotupuhtaustodistuksen antajan selvitys eläimen 

käytöstä rodun lisäämiseen. Selvitys voi olla esim. listaus karitsoinneista. 

 

Lomakkeen 254 palauttaminen  

Tuen hakija palauttaa lomakkeen 254 ELY-keskukseen (1.6.2022 mennessä), tai vaihtoehtoisesti 

lomakkeen 254, vain tuenhakijan tiedoilla täytettynä ja rekisterinpitäjän selvityksen/todistuksen 

sopimuseläinten jälkeläistuotoista. 

Tuen hakija voi toimittaa myös rekisterinpitäjän selvityksen/todistuksen sopimuseläinten käytöstä rodun 

lisäämiseen eri alkuperäisroduilla: 

Itä-, länsi- sekä pohjoissuomenkarjan naudoilla, Faban päivitetty kantakirjatodistus (ei polveutumistodistus) 

joko tuen hakijan tulostamana Faban jalostuspalvelusta netistä tai kopiona paperisesta. Sieltä tarkastetaan 

jälkeläisten syntymävuosi sivulta 2 kohdasta Poikimiset. 

suomen- ja kainuunharmaslampailla, ProAgrian Weblammas-sovelluksen raportti ”tuotoslista tai 

karitsalista” aikavälillä 1.5.2015-30.4.2022. Sieltä tarkastetaan jälkeläisten syntymävuosi. 

Ahvenanmaanlampailla, Föreningen Ålandsfåret ry:n raportti ”tuotoslista tai karitsalista” aikavälillä 

1.5.2015-30.4.2022. Sieltä tarkastetaan jälkeläisten syntymävuosi. 

Suomenvuohilla, ProAgrian Webvuohi-sovelluksen raportti ”tuotoslista tai kililista” aikavälillä 1.5.2015-

30.4.2022. Sieltä tarkastetaan jälkeläisten syntymävuosi. 
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Suomenhevoset, netistä kuvankaappauksena Suomen Hippoksen Heppajärjestelmästä: hevosen valinta    -> 

suku ja jälkeläiset -> hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain. Sieltä tarkastetaan jälkeläisten 

syntymävuosi. 

Suomalainen maatiaiskana, Luonnonvarakeskuksen ”todistus alkuperäisrotutukeen liittyvän lisäysehdon 

toteutumisesta vuonna 20xx”. Jokainen sopimusvuosi raportoituna erikseen. 

Rodun lisäämisen tarkastelun ajankohta sopimuksissa 

Mikäli tuen hakija ei jätä jatkovuoden hakemusta, on hakijan jätettävä selvitys rodun lisäämisestä. 

ELY-keskuksen tarkastaja tekee eläinten lisäämistä koskevan tarkastelun. 

Tarkastelu tehdään sen jälkeen kun jatkovuotta koskevat hakemukset on käsitelty. 

Jatkosopimuksissa tarkastelu tehdään jatkovuoden loppumisen jälkeen.  

Muistattehan ilmoittaa kaikkien eläinten osalta sopimuseläimen poistot ja korvaukset 

Jos eläin kuolee tai se poistetaan sopimuskauden aikana, se on korvattava viivytyksettä toisella 

sopimusehdot korvaushetkellä täyttävällä eläimellä. Suomenhevosen voi korvata myös samana vuonna 

varsonut, astutettu tai keinosiemennetty tamma tai kantakirjattu ori. Eläin on korvattava myös, jos se ei 

pysty tuottamaan jälkeläisiä. Sopimukseen sisältyvien eläinten määrä voi vähentyä sopimuskauden aikana 

vain ylivoimaisen esteen vuoksi. Korvauksen saajan tulee ilmoittaa muutoksista ELY-keskukseen 15 

työpäivän sisällä paitsi ainoastaan eläinmäärän vähenemisestä luonnonolosuhteiden vuoksi (eläin on 

kuollut tautiin tai onnettomuudessa) 10 työpäivän sisällä. Ilmoitettavia muutoksia ovat korvaavien ja 

korvattavien eläinten tiedot sekä eläinmäärän väheneminen. 

Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen myöhässä tehtyä sopimuseläimen korvaamisilmoitusta ei huomioida 

valvontatulosta määritettäessä. 
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