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Elintarvikeketjua koskevat tiedot alkuperätilalta teurastamoon 
(alkuperätilalla tarkoitetaan tässä lomakkeessa tilaa, jolta hevonen lähetetään teurastamoon) 

 
 
 
1. Asiakirjan numero/viitenumero (teurastamo täyttää) 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Hevosen alkuperätilan yhteystiedot 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Hevosen nimi ja rekisterinumero 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Sellaisten tautien, jotka voivat vaikuttaa lihan turvallisuuteen, esiintyminen 
alkuperätilalla 
viimeisen vuoden aikana: 
 
Tauti: __________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

  
5. Tilanne hevosen alkuperätilalla tai alueen hevosten terveystilanne: 
 
Voimassa olevat, eläintautilain (55/1980) nojalla annetut rajoittavat määräykset:____________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 
6. Muu seikka, joka voi vaikuttaa haitallisesti lähetettävistä hevosista saatavien 
elintarvikkeiden turvallisuuteen tai joiden voidaan perusteella voi epäillä tautia tilalla: 
________________________________________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 
7. Hevosen terveydentila: 
 
Alkuperätilalla havaitut poikkeamat lähetettävän hevosen terveydessä ja kunnossa tietojen toimittamisen 
ajankohtana:___________________________________________________________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 
8. Hevosen lääkintä varoajallisilla lääkkeillä viimeisen kuuden kuukauden aikana: 
 
Pvm: ________________ Lääke: __________________________________ Lääkkeen varoaika: _______________ 
Pvm: ________________ Lääke: __________________________________ Lääkkeen varoaika: _______________ 
Pvm: ________________ Lääke: __________________________________ Lääkkeen varoaika: _______________ 
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Hevosella on ollut useampia lääkityksiä kuuden kuukauden aikana, tiedot liitteenä olevassa kopiossa hevosen 

lääkekirjanpidosta □ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 

9. □ Hevoselle ei ole annettu varoajallista rehua viimeisten kolmen kuukauden aikana. 

Varoajallisen rehun antaminen ei automaattisesti estä teurastusta. Jos hevoselle on annettu varoajallista rehua, 
tulee siitä ilmoittaa nimi, valmistaja, varoaika sekä käytön lopettamisajankohta tämän lomakkeen liitteenä. 

 
10. Tiedot ja tutkimustulokset alkuperätilalla hevosista otetuista seuraavista näytteistä: 
a) taudinaiheuttajien toteamiseksi viimeisen kolmen kuukauden aikana otetut näytteet silloin, kun löydökset 
voivat vaikuttaa hevosesta saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen. 
Taudinaiheuttaja ja tutkimustulos (todettu/ei todettu): _______________________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 
b) kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisen tai lihantarkastuksen yhteydessä viimeisen vuoden 

aikana otetut näytteet silloin, kun tutkimuksissa todetaan vierasta ainetta yli maa‐ ja metsätalousministeriön 

vierasaineasetuksessa 1/EEO/2007 sallitun määrän. 
Todettu vieras aine: ___________________________________________________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 
11. Alkuperätilan muissa hevosissa todetut lihantarkastuslöydöt viimeisen vuoden aikana: 
 
Alkuperätilan muissa hevosissa todetut lihantarkastuslöydökset, jotka ovat samasta syystä aiheuttaneet useita 
koko ruhon tai osaruhon hylkäyksiä samassa teurastuserässä taikka toistuvia koko ruhon tai osaruhon hylkäyksiä 
eri teuraserissä: _______________________________________________________________________________ 

Ei ilmoitettavia tietoja □ 

 

12. Sen eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot, jonka palveluja alkuperätilalla tavallisesti 
käytetään: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
13. Lisätiedot 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
14. Allekirjoitus 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
15. Päiväys 
 
______ / ______ 20____  
 
 


