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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
Huomautusjärjestelmän käyttöönotto sähköisissä ilmoitusväylissä 

 
Nautarekisterin avoimeen rajapintaan on toteutettu uusia palveluita rajapintaa käyttävien yritysten 
käyttöönotettavaksi.  
 
Uudet rajapintapalvelut sisältävät tapahtumaotteen tiedot, tarkistettavat tapahtumat ja eläimet sekä 
teurastetut naudat. Uudet rajapintapalvelut mukailevat otekirjeen listauksia eläintenpitäjän ja 
teurastamon ilmoituksiin liittyvistä huomautuksista, tarkistuksista ja virheistä. Huomautuksista ja 
ristiriitaisista kirjauksista saa tätä kautta tiedon reaaliajassa. 
 
Uudet palvelut ovat eläintenpitäjien ohjelmistoja toimittavien yritysten käyttöönotettavissa, joten kysy 
lisää oman järjestelmäsi toimittajalta.  
 
 
Ibuprofeenia (esim. Burana) ei saa käyttää naudoille 
 

Eviran tietoon on lyhyen ajan sisällä tullut tapauksia, joissa ibuprofeenia sisältävää lääkettä – kuten 
buranaa – on annettu lehmälle kipuun. Vaikka se onkin yleisesti käytetty lääke ihmisten kivun hoitoon, 
sitä ei ole hyväksytty tuotantoeläinten lääkitykseen.  
 
Hädän hetkellä kipua haluaisi lievittää nopeasti myös eläimellä. Tähän ei pidä omin päin ryhtyä, sillä 
ihmiselle tarkoitettu valmiste voi sisältää lääkeainetta, joka ei ole hyväksytty tuotantoeläimille. Kun eläin 
on sairas, lääkitsemiseen tulee pyytää apua omalta eläinlääkäriltä. 
 
Lisätietoja lääkitsemisestä: ylitarkastaja Liisa Kaartinen, sähköposti: liisa.kaartinen@evira.fi 
 
 
Muutoksia otekirjeeseen  
 

Voit vähentää otekirje postituksen sisältöä muokkaamalla Omat tiedot – osiota Mtech Digital Solutionsin 
nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojen-ylläpito) tai ilmoittamalla asiasta 
asiakaspalveluun. Otekirjeestä voi halutessaan jättää pois tapahtumaote – osion tai vapaiden merkkien –
luettelon. 
 
Otekirjepostituksen toteuttava alihankkija ilmoitti, että syyskuun otekirjepostituksesta lähtien otekirjeiden 
paperi muuttuu siten, että mapitusta helpottavia reikiä ei enää ole.   
 
Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus 
sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja 
valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto lähettäjiksi.  
 
Hallinnonalan palvelinmuutos elokuussa 
 
Eviran tietojärjestelmiin ja sähköisen asioinnin palveluihin suunnitellaan käyttökatkoa aikavälille 17.8.–
4.9.2017. Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen ja se koskee Eviran 
tietojärjestelmien lisäksi koko Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa kuten Maaseutuvirastoa. IT-
ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja 
asiointipalveluiden luotettava käyttö jatkossa. 
 
Käyttökatko ei tule vaikuttamaan nautarekisterin sähköisiin asiointipalveluihin (Minun Maatilani, 
Nettifarmi, Anelma yms.). Käyttökatkon aikana pitopaikkoihin liittyviä muutoksia ei voida kunnan 
maaseutuasiamiehen toimesta tallentaa. Näin ollen on suositeltavaa, että mahdolliset pitopaikkoihin 
liittyvät muutokset tehtäisiin hyvissä ajoin ennen aiottua käyttökatkoa.  
 

mailto:liisa.kaartinen@evira.fi
http://www.netposti.fi/
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Muista tehdä nautarekisteri- ja eläinluettelomerkinnät ajoissa 

  
Nautojen pitäjän tule tehdä eläinten rekisteri-ilmoitukset nautarekisteriin viimeistään 7 päivän kuluessa 
tapahtumasta. Lisäksi vastaavat merkinnät pitopaikkakohtaiseen eläinluetteloon tulee tehdä viimeistään 
3 päivän kuluessa tapahtumasta. Erillisen eläinluettelon ylläpitämisen voi korvata ylläpitämällä sähköistä 
luetteloa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmoitukset nautarekisteriin tulee tällöin tehdä jo 3 päivän 
kuluessa.  
  
Eläintenpitäjällä on siis kaksi erilaista mahdollisuutta toimia: 

a) erillinen nautaeläinluettelo -> merkinnät luetteloon 3 pv:n kuluessa + ilmoitukset nautarekisteriin 7 
pv:n kuluessa tapahtumasta  

b) ei erillistä luetteloa -> ilmoitukset nautarekisteriin 3 pv:n kuluessa tapahtumasta 
  

 
 

 
                       MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
 
 
Eläinrekisterimerkinnät kuntoon Neuvo 2020 -neuvonnan avulla 
 
Maaseutuohjelmasta rahoitettava Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi asiantuntevaa neuvontaa muun 
muassa täydentävien ehtojen vaatimuksista. Neuvojan avulla saat eläinrekisterimerkinnät kätevästi ajan 
tasalla. Näin tietojen päivittäminen sujuu myös jatkossa helpommin. 
 
Neuvonta on viljelijälle lähes maksutonta. Maksat saamastasi neuvonnasta vain arvonlisäveron 
osuuden. Neuvontakorvaus maksetaan suoraan neuvontapalvelun tarjoajalle, joten neuvontapalvelun 
käytöstä ei aiheudu viljelijälle paperitöitä tai muita velvoitteita. Jokainen maatila voi käyttää Neuvo 2020 -
neuvontaa 7 000 euron edestä ohjelmakauden 2014−2020 aikana.  
 
Täydentävien ehtojen lisäksi voit saada neuvontaa ympäristökorvauksen ja eläinten 
hyvinvointikorvauksen ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, tuotantoeläinten terveydenhuollosta, 
ympäristöasioista laajasti sekä luonnonmukaisesta tuotannosta. Voit myös teettää energiasuunnitelman 
tilasi energiatehokkuuden parantamiseksi. Elokuusta 2017 lähtien voit saada neuvontaa myös tilasi 
nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. 
 
Lisätietoa Neuvo 2020 -neuvonnasta ja listauksen hyväksytyistä neuvojista löydät Mavin internet  -
sivuilta osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/tilaneuvonta.aspx 
 
Vipu-palvelussa nyt myös eläintiheydet 
 
Vipu-palveluun on lisätty tiedot maatilan eläintiheydestä sekä tiheyden laskennassa käytetyistä 
eläinyksikkömääristä ja pinta-alasta. Tiedot ovat saatavissa vuosilta 2015 ja 2016, jos tila on hakenut 
eläintiheyttä käyttävää tukea (LHK, SS-tuki tai luomukorvaus). Eläintiedot saa näkyviin Vipuun 
kirjautumisen jälkeen valitsemalla Maatila -> Kotieläimet ja vuodeksi 2015 tai 2016. 
 
EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkio: Eläimen rekisteritiedot ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa 
tapahtumasta  
 
EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan tasalla.  
Eläimen tapahtumat on merkittävä tilan eläinluetteloon 3 päivän kuluessa. Viljelijän on tehtävä 
ilmoitukset (esimerkiksi syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin aina seitsemän päivän kuluessa 
tapahtumasta. Määräajat perustuvat eläinten merkintä- ja rekisteröintijärjestelmää koskevaan EU-
asetukseen.  

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/tilaneuvonta.aspx
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Jos eläimen rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, eli sen tukikelpoisuus 
menetetään koko vuodelta. Vuodesta 2016 lähtien maatila menettää kaikkien eläinten eläinpalkkion koko 
vuodelta, jos yli 20 % tilan eläimistä joudutaan hylkäämään.  
Myös täydentävät ehdot edellyttävät ilmoitusaikojen noudattamista. Täydentävien ehtojen noudattamatta 
jättäminen johtaa kaikkien EU:n suorien tukien (muun muassa perustuki) ja tiettyjen osarahoitteisten 
tukien (muun muassa ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus ja eläinten 
hyvinvointikorvaus) tukileikkauksiin tai seuraamuksiin.  
 
 
 

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA 
 

 

Pieni lievennys eläinrekisteri-ilmoitusten myöhästymisten seuraamuksiin täydentävissä ehdoissa 
− oikea-aikainen ilmoittaminen edelleen tärkeätä 

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnassa otetaan EU:ssa käyttöön uusi 
käytäntö, jossa inhimillisen erehdyksen takia myöhästyneistä ilmoituksista ei aina aiheudu 
seuraamuksia. 

Virheelliset tai myöhässä tehdyt eläinrekisteri-ilmoitukset aiheuttavat valvonnan seurauksena leikkauksia 
maksettaviin tukiin sekä täydentävien ehtojen että eläinpalkkion ehtojen kautta. Nyt käyttöön otettava 
käytäntö tuo lievennystä täydentävien ehtojen seuraamuksiin, jos viivästymisen syynä on inhimillinen 
erehdys.  Virheellisistä rekisteritiedoista täydentävien ehtojen mukainen seuraamus aiheutuu kuitenkin 
myös jatkossa. Myöskään eläinpalkkion ehtoja tämä komission ohjeistama helpotus ei valitettavasti 
koske. 
  
Myöhässä eläinrekistereihin tehtyjen ilmoitusten voi katsoa johtuvan inhimillisestä erehdyksestä, jos 
tuottaja valvontatilanteessa perustellusti vetoaa esimerkiksi sesonkiluonteiseen ruuhka-aikaan 
kasvinviljelyssä tai eläinten poikimisissa, tilapäiseen häiriöön tai sairaustapaukseen. Myöhästyneitä 
ilmoituksia voi olla korkeintaan seitsemän prosenttia kaikista tilan ilmoituksista, yksittäisiä myöhästyneitä 
ilmoituksia voi olla enintään seitsemän kappaletta, ja niistä jokaisen ilmoitusviive voi olla korkeintaan 
seitsemän päivää. Jos tilalla on vain yksi myöhästynyt ilmoitus, viive voi olla pidempikin ja sen osuus 
kaikista tehdyistä ilmoituksista korkeampi kuin 7 prosenttia. Ilmoitusten tulee olla rekisterissä kuitenkin 
ennen kuin tulevasta valvonnasta on ilmoitettu. 
  
Uutta menettelyä voidaan komission mukaan soveltaa vain, jos tilalla asiat ovat yleisesti kunnossa, eli 
esimerkiksi vakavia eläinsuojelullisia ongelmia ei saa olla. Valvonnan prosessissa hyväksytty inhimillinen 
erehdys ei aiheuta täydentävien ehtojen laiminlyöntiseuraamusta eikä se jää rasitteeksi tarkasteltaessa 
mahdollisia ilmoituspuutteita myöhemmissä valvonnoissa. Toisin sanoen seuraavassa valvonnassa 
tarkastelu lähtee puhtaalta pöydältä.   
  
Täydentävien ehtojen seuraamusten lievennyksistä huolimatta eläinrekisteritietojen on edelleen oltava 
ajan tasalla ja oikein, jotta tarttuvien tautien valvonta ja tarvittaessa torjunta voidaan tehdä tehokkaasti 
ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi. Lisäksi kotieläinten ja niistä valmistettavien tuotteiden 
markkinoiden toiminnan sekä Suomen elintarvikeviennin kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää hyvä 
kontrolloitu tilanteemme vastustettavien eläintautien osalta.   
  
Eläinten rekisteri-ilmoituksien myöhästymiset aiheuttavat edelleen tukimenetyksiä 
  
Eläinrekisterimerkintöjen myöhästymisten seuraamuksiin eläintuissa ei ole saatu muutosta, vaikka 
Suomen viranomaiset ovat yrittäneet asiassa vaikuttaa EU:n eri toimielimiin. Myöhässä tehdyistä ja 
virheellisistä rekisterimerkinnöistä aiheutuu edelleen monille tiloille tukimenetyksiä. Siksi on erittäin 
tärkeätä, että merkinnät tehdään oikein ja annetuissa aikarajoissa. Edellä kuvattua inhimillisen 
erehdyksen käytäntöä ei voida eläintukien valvonnassa soveltaa.  Jo yhdenkin päivän myöhästynyt tai 
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yksikin virheellinen rekisteri-ilmoitus voi aiheuttaa suuria tukimenetyksiä. 
  
Rekisterimerkinnät tulee tehdä seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Jos tila on korvannut 
eläinluettelon pitämisen sähköisillä rekisterimerkinnöillä, tapahtumat on kirjattava kolmen päivän 
kuluessa. Velvoitteista voi lukea tarkemmin Eviran ohjeista. 

Linkkejä: 

Eläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (Evira) 
Eläintukien ja -palkkioiden oppaat (Maaseutuvirasto) 
Pelto- ja eläintukien valvonnasta (Maaseutuvirasto) 
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
Eläinlääkintöylitarkastaja Anssi Welling, p. 02951 62151 (eläinten merkintä)  
Lisätietoja Evirasta: 
Ylitarkastaja Anne Ojala, p. 040 489 3361 (eläinten merkintä ja rekisteröinti ja inhimillinen erehdys 
täydentävissä ehdoissa) 

 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla. 

https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Elaintuet/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/maksut-ja-valvonta/valvonta/viljelija/Sivut/miksi-tukia-valvotaan.aspx

