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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
 
Muutoksia otekirjeajoihin vuonna 2018 
Otekirjeajoja tullaan vähentämään vuonna 2018. Otekirjeet postitetaan tiloille 2018 tammikuussa, 
maaliskuussa ja syyskuussa.  
  
Otekirjeen sisältöä muutetaan. Syyskuusta alkaen otekirje koostuu ajankohtaisesta tiedotteesta, 
tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista naudoista. Jatkossakin voit halutessasi valita 
postitukseen myös tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon. Postituksen sisältöä voi muokata 27.3. 
alkaen seuraavasti:  

 Omat tiedot – osiosta Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> 
Asiakastietojen-ylläpito)   

 ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun 

 tämän kirjeen ohessa olevalla ilmoituslomakkeella 
  

Muutokset postituksen sisältöön tulee tehdä viimeistään elokuun aikana. 
  
Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus 
sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja 
valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto lähettäjiksi. 
  
Vapaiden merkkien luetteloiden postituksiin myös muutoksia 
Jatkossa myöskään vapaiden merkkien luetteloa ei postiteta, ellei niiden postitusta erikseen valita. 
Postituksen sisältöä voi muokata 27.3. alkaen yllä mainituilla tavoilla. 
  
Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevia uusia vaatimuksia 
Eläinten hyvinvointia koskevana uutena vaatimuksena on, että tilalla on oltava riittävästi pätevää henkilö-
kuntaa. Tuotantoeläinten hoitajalla on oltava eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus tai riittävä muu 
osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi. Pätevällä tarkoitetaan tässä henkilökuntaa, joka osaa 
hoitaa eläimet asianmukaisesti (tiedot ja taidot). Lisäksi eläinten pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta 
eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille. 
 
Loppuvuodesta 2017 täydentäviin ehtoihin lisättiin myös vasikoiden nupoutusta koskevia vaatimuksia. 
Naudan sarven aiheen tuhoaminen alle neljän viikon ikäiseltä vasikalta on sallittu ainoastaan käyttämällä 
kylmä- tai kuumapolttoa. Polttamiseen käytettävä väline tai laite on pidettävä puhtaana ja 
toimintakuntoisena. Kuumapolttoa käytettäessä polttoraudan on oltava punahehkuun kuumennettu koko 
polttamisen ajan ja sillä saa polttaa sarvenaihetta enintään 20 sekunnin ajan. Kutakin sarvenaihetta saa 
polttaa vain kerran. Polton aikana on huolehdittava siitä, ettei vasikka pääse liikuttamaan päätään. 
 
Suojaa tilasi tarttuvilta taudeilta 
Elävien eläinten osto on isoin tarttuvien tautien saamisen riski. Jos nautoja on pakko ostaa, voi riskiä 
pienentää noudattamalla ETT:n ohjeita elävien eläinten kaupasta ja hankkimalla todistuksen ostoeläinten 
ja -karjan terveydentilasta ennen uusien eläinten hankintaa. 
 
Turhia navettavierailuja tulisi välttää. Välttämättömille vierailijoille, kuten eläinlääkärille ja seminologille, 
pitäisi joka tilalla olla vähintään puhtaat suojavaatteet ja saappaat sekä asiallinen käsien ja työvälineiden 
pesupiste. Asianmukainen tautisulku ennen eläintiloihin menoa on erittäin suositeltavaa. Teuraaksi 
lähtevät eläimet ja välitysvasikat kannattaa viedä itse ulos navetasta, jotta kuljettaja ei tule eläintiloihin 
asti. Navetassa voisi myös olla erillinen eläinten lastaustila, johon yksittäisen eläimen voi jättää 
odottamaan hakua. 
 
Rehuvarastot tulisi suojata siten, ettei lintujen uloste pääse likaamaan rehua. Haittaeläinten torjunnasta 
tulee huolehtia. Varmista myös, etteivät puhtaan- ja likaisen puolen kulkureitit risteä navetassa eikä 
pihamaalla. 
 

http://www.mtech.fi/
http://www.netposti.fi/
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Lisätietoja tautisuojauksesta ja ohjeita eläinkauppaan löytyy Eläinten Terveys ETT ry:n kotisivuilta 
https://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainkauppa 
https://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus 
 
Ylitarkastaja Miia Kontturi, miia.kontturi@evira.fi 
 
Repeytyneet/haljenneet korvat 
Jatkossa repeytyneistä/haljenneista korvista ei enää tarvitse laittaa tietoa nautaeläinluetteloon (ei 
paperiseen eikä sähköiseen). Tätä tietoa ei valvonnoissa enää tarkasteta. 
 
Vapaiden merkkien toimeenpano 2 kertaa viikossa 
Helmikuun 9. päivästä alkaen ovat vapaiden merkkien tilaukset toimeenpantu eteenpäin kaksi kertaa 
viikossa. Tilaukset lähtevät korvamerkkitoimittajille tiistaisin ja perjantaisin. Tilausten toimitusten 
uskotaan muutoksen myötä nopeutuvan.  
 
Lomakkeiden allekirjoittaminen ei ole enää välttämätöntä 
Kun tapahtumia ilmoitetaan lomakkeella, ei niitä tarvitse enää allekirjoittaa ja skannata, vaan ne voi 
lähettää sellaisenaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: nrlomakepalautukset@mtech.fi 
 
 
Nautaeläinten rekisteröintimaksu ja korvamerkkien laskutus  
Nautaeläinten rekisteröinnistä perittävä rekisteröintimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja se peritään 
rekisterin ylläpitotyön korvaamiseksi. Rekisteröintimaksun perii Mtech Digital Solutions Oy 
Elintarviketurvallisuusviraston toimeksiannosta omassa laskutuksessa.  
 
Korvamerkkien hinnan perii korvamerkkien toimittaja itsenäisesti ja korvamerkkien hinnat määräytyvät 
vapaan kilpailun puitteissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla. 
  

https://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainkauppa
https://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
mailto:miia.kontturi@evira.fi
mailto:nrlomakepalautukset@mtech.fi
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POSTITUKSEN SISÄLTÖ 
 
   
Postituksen sisältöä voi muokata Omat tiedot – osiosta Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla 
(http://www.mtech.fi -> Nauta -> Asiakastietojen-ylläpito) tai ilmoittamalla asiasta 
asiakaspalveluun oheisella lomakkeella. 
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TULOSTETTAVAT OSIOT 
 
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia    

Rastita sopiva 
vaihtoehto ja anna 
tunnus* 
 

☐Tilatunnus     ☐  Asiakastunnus   

 

Nimi: 
 

Puhelinnumero: 

 

Rastita otekirjeen 
yhteydessä tulostuvat 
osiot: 
 

☐ Tapahtumaoteosio   

☐ Nautaeläinluettelo   

 

Rastita vapaiden 
merkkien tilauksen 
yhteydessä tulostuvat 
osiot: 
 

☐ Vapaiden merkkien luettelo   

      

☐ Rekisteröintikortit   

 
 

Päiväys: 
 

 
Palautusosoite: Nautarekisteri, PL 63, 01301 VANTAA tai sähköpostitse osoitteeseen 
nrlomakepalautukset@mtech.fi 
 
 

mailto:nrlomakepalautukset@mtech.fi

