
MAASEUTUPALVELUT 

 

MAATALOUSTUOTANNON KIRJAAMISVAATIMUKSET 

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016–2017 -opas on maatalousyrittäjille tarkoitettu 
yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista. Oppaan avulla viljelijä voi helposti 
tarkistaa omaa tuotantoaan koskevat kirjaamisvaatimukset. Oppaassa esitellyt vaatimukset 
perustuvat voimassaoleviin säädöksiin ja ohjeisiin, eikä opas sisällä uusia vaatimuksia. 

Oppaaseen on koottu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maataloustuotantoa koskevat 
Maaseutuviraston (Mavi), Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 
toimialojen kirjaamisvaatimukset sekä vuosittaiset ilmoitusvelvoitteet Manner-Suomessa. Lisäksi opas sisältää 
nitraattiasetuksesta johtuvat vaatimukset, jotka kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalalle. 

Oppaassa esitellään kasvintuotantoon ja eläintuotantoon liittyvät vaatimukset. Osa vaatimuksista koskee kaikkia 
maatalousyrittäjiä, ja osa puolestaan liittyy maataloustukien ehtoihin. Kirjaamisella pyritään varmistamaan 
eläinten, rehujen ja elintarvikkeiden jäljitettävyys ja turvallisuus. Tämä on tärkeää selvitettäessä esimerkiksi 
elintarvikkeiden tai rehujen välityksellä tarttuvaa epidemiaa tai muuta ongelmaa. Kirjanpitotiedoista on hyötyä 
myös tilan toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Kirjanpito on lisäksi monen eri tuen maksamisen ehtona. 

• Linkki oppaaseen löytyy sivulta ww.mavi.fi 

• Opas on ladattavissa myös osoitteesta www.mmm.fi/norminpurku 

 
 

MAA- JA LANTANÄYTTEET 

Huomioikaa viljavuustutkimus- ja lanta-analyysinäytteiden ottaminen ympäristökorvauksen määräaikojen 
mukaisesti. Näyterasioita voi toimittaa maaseututalolle Ruukkiin, josta ne toimitetaan Suomen 
Ympäristöpalvelun analysoitavaksi. Näytteitä noudetaan vielä viikoilla 45, 47 ja tarvittaessa viikolla 50. 

 

HEVOSURHEILUKESKUKSEN TAPAHTUMIA JA KURSSEJA  

1.11. Antti Jauhiaisen valmennus (koko maneesi varattu)  
30 €/ratsukko + maneesimaksu (ei Rmo:n opiskelijoilta) 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040-1355 008 tai maria.kumpuvaara@raahenedu.fi 

5.-6.11. Peruskengityksen tekeminen -kurssi, jakso 1 
Kurssi (5 jaksoa, yht. 14 pv) on tarkoitettu aloitteleville kengittäjille. Kurssilla opiskellaan mm. hevosen 
jalkojen anatomiaa, peruskengitystä, pajatöitä, varsojen kavionhoitoa ja sairaskengitystä. Kurssin opettajana 
on CE-F kengitysseppä Ismo Paananen. 
Hinta 350 €/hlö. 
Min osallistujamäärä 8 hlö, max 10 hlö. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viim. 31.10. mennessä riikka.pajuvesa-korkala@raahenedu.fi 

10.-11.12. alue-estevalmennus (koko maneesi varattu) 



22.11. Antti Jauhiaisen valmennus (koko maneesi varattu) 
30 €/ratsukko + maneesimaksu (ei Rmo:n opiskelijoilta) 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040-1355 008 tai maria.kumpuvaara@raahenedu.fi 

24.11. Eettinen hevosmiestaito, Kati Riesen 
lisätietoja ja ilmoittautuminen riikka.pajuvesa-korkala@raahenedu.fi 

16.-18.12. Peruskengityksen tekeminen -kurssi, jakso 2 

13.12. Antti Jauhiaisen valmennus (koko maneesi varattu) 
30 €/ratsukko + maneesimaksu (ei Rmo:n opiskelijoilta) 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset p. 040-1355 008 tai maria.kumpuvaara@raahenedu.fi 

RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT MAASEUTUYRITTÄJÄLLE 

Raahen Seudun Yrityspalvelut ovat myös maaseudun yrittäjien käytettävissä. Monet Yrityspalveluiden 
hankkeista voivat auttaa myös maatilojen kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Kannattaa käydä 
tutustumassa sivuilla: www.raahenseudunyrityspalvelut.fi 

Rajaton -hanke 
Rajaton etsii rohkeasti ja innovatiivisesti uusia toimintatapoja hyödyntämällä olemassa olevia ja kehittämällä 
uusia ratkaisu- ja toimenpidemalleja yritysten verkostojen, liiketoiminnan kehittämisen, rahoituksen 
(monikanavainen rahoitus) ja yritysten kasvun esteiden poistamiseksi edistämällä uusien teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten luomiseksi ja uusien kasvuyritysten 
saamiseksi alueelle. 

Toimintakausi: 1.1.2015 – 31.12.2017 

Lisätietoja 
Jussi Kemilä 
yrityskehittäjä 
jussi.kemila(at)raahe.fi 
p. 040 830 3018 

 

FACEBOOK 

Tapahtumista ja maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta 
https://www.facebook.com/KaSi.maatalous.   

 

 


