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Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön 27.4.2022.  
 
Käyttöönottoa edeltää käyttökatko, joka tulee alkamaan 21.4.2022 klo 08:00 ja päättyy uuden 
rekisterin käyttöönottoon 27.4.2022.  
 
Käyttökatkoon tulee varautua tekemällä kaikki mahdolliset ilmoitukset ja 
korvamerkkitilaukset ennen katkon alkamista, myös sellaisissa tilanteissa, joissa 
ilmoitusaikaa olisi vielä jäljellä. Sähköiset asiointikanavat, kuten Minun Maatilani tai 
Anelma, eivät ole käytettävissä katkon aikana.  
 
Nautarekisterin puhelinasiakaspalvelu ei ole käytettävissä käyttökatkon aikana. Tarvittaessa 
ilmoituksen voi käyttökatkon aikana tehdä lomakkeella sähköpostitse tai postin kautta, erityisesti 
jos ilmoituksen tekemisen määräaika osuu käyttökatkon ajalle. Ilmoitukset tulee tehdä käyttäen 
asiakaspalvelun uusia yhteystietoja (alla). 
 
Käyttöönoton jälkeen voi esiintyä lyhyitä huoltokatkoja, joiden aikana nautarekisteri ei ole 
käytettävissä. Katkoista pyritään tiedottamaan etukäteen. Katkojen aikana asiakaspalvelu ottaa 
ilmoituksia vastaan normaalisti.  
 

 

Nautarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot muuttuvat 

Uuden nautarekisterin käyttökatkon alkaessa nautarekisterin asiakaspalvelu siirtyy Ruokavirastoon. 
Asiakaspalvelun aukioloajat säilyvät ennallaan, mutta yhteystiedot muuttuvat. 
 
Puhelinnumero: 0295 205 300 (puhelinasiointi aukeaa 27.04.2022) 
Sähköpostiosoite: nautarekisteri@ruokavirasto.fi,  
Postiosoite: Nautarekisteri/Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki 

 

Ilmainen sovellus nautarekisterissä asiointiin 

Kun uusi nautarekisteri otetaan käyttöön, avataan myös kaikille toimijoille tarkoitettu ilmainen 
asiointisovellus. Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta ja kirjautumiseen tarvitset 
pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.  

Sovelluksen kautta voi hoitaa kaikki nautaeläinten lakisääteiset ilmoitukset. Sovellus löytyy osoitteesta: 
https://nauta.ruokavirasto.fi  

 

Uusi nautarekisteri tarjoaa useita hyödyllisiä toiminnallisuuksia 
 
Esitäytetyt ilmoitukset 

 Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön esitäytetyt ilmoitukset. Eläintenpitäjien, eläinvälittäjien ja 
teurastamojen tekemistä ilmoituksista syntyy eläintenpitäjälle esitäytettyjä ilmoituksia. Esimerkiksi 
teurastamon ostoilmoituksesta syntyy eläintenpitäjälle esitäytetty poistoilmoitus.  

 Esitäytetty ilmoitus nopeuttaa ilmoitusten jättämistä ja vähentää näppäilyvirheiden riskiä. Esitäytetyt 
ilmoitukset tulee kuitenkin aina huolellisesti tarkastaa ja tarvittaessa muokata tai täydentää ennen 
tallentamista.  
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  Esitäytetty ilmoitus ei vielä vie tietoa rekisteriin ja se tulee tallentaa määräajan sisällä rekisteriin. Jos 
esitäytettyä ilmoitusta ei ole sovellukseen saapunut, tulee oma tapahtumailmoitus kuitenkin tehdä 
määräajan puitteissa.   

Virheelliset tapahtumat 

Virheellisiin tapahtumiin tulevat näkyville ilmoitukset, jotka ovat ristiriistaisia eläimen edeltävän tai 
seuraavan haltijan ilmoituksen kanssa. Myös puutteellisista ilmoituksista tai merkkitilauksista tulee 
tieto virheellisten tapahtumien alle.  

Virheelliset tapahtumat tulee aina tarkastaa ja tarvittaessa muokata omaa ilmoitusta. Jos virheilmoitus 
on aiheeton, eli oma ilmoitus tapahtumasta vastaa todellisuutta, voi virheellisen ilmoituksen kuitata 
aiheettomana pois listalta.  

Lisäksi myöhemmin ylläpitovaiheessa otetaan käyttöön ilmoitusjärjestelmä, jossa esitäytetyistä 
ilmoituksista ja virheellisistä tapahtumista on mahdollista saada ilmoitus joko Suomi.fi- viestillä tai 
tekstiviestillä. Sovelluksen kohdasta ’hallinnoi omia tietoja’ tulee valita tapa, jolla ilmoitukset haluaa 
saada.  

Tiedotteet 

Sovelluksen etusivulla näkyvään Tiedotteet- osioon toimijat saavat viranomaisen tiedotteita, jotka 
voivat olla kaikkia toimijoita koskevia tai kohdennettuja.  

Otekirje 

Otekirjeen tietosisältö löytyy jatkossa sovelluksesta, joten otekirjeitä ei enää automaattisesti lähetetä. 
Jos kuitenkin haluat jatkossakin vuosittaisen otekirjeen, voit sovelluksen hallinnoi omia tietoja -
valikossa valita otekirjeen ja sen sisällön. Tarvittaessa voit olla asiasta yhteydessä myös 
nautarekisterin asiakaspalveluun 27.04.2022 jälkeen.  

 

Nautarekisterin tapahtumailmoitusten tallentamiseen tulee myös uusia toiminnallisuuksia ja 
oikeellisuuden tarkastuksia. 

Mahdollisuus vaihtaa tapahtumassa naudan EU-tunnus 

Tapahtumaan tallennetun eläimen EU-tunnuksen voi vaihtaa tapahtumalta myöhemmin, jos 
huomataan että tapahtumalle on vahingossa tallennettu väärä eläin. Eläimen EU-tunnuksen vaihto 
kannattaa tehdä tapahtuman muokkauksen kautta, jolloin tapahtuman alkuperäinen 
tallennuspäivämäärä pysyy ennallaan eikä turhia viivepäiviä muodostu.  

Esimerkki: Toimija hyväksyy sovelluksessa esitäytetyn ostoilmoituksen 10 eläimelle 26.1.2022. 
Eläimet on ostettu tilalle 20.1.2022. Uudelleen ryhmitellessään eläimiä 30.1.2022 tuottaja huomaa, 
että yksi eläimistä onkin eri EU-tunnuksella kuin rekisteriin tallennettiin. Tuottaja kirjautuu 
nautarekisteriin ja avaa 26.1.2022 tallentamansa ostoilmoituksen ja vaihtaa siellä olevan virheellisen 
EU-tunnuksen oikeaksi EU-tunnukseksi. Viivepäiviä ei synny.  
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Puutteellista tietoa ei enää oteta vastaan 

 Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi tallentamisen yhteydessä tehdään tarkastuksia ja 
puutteellisilla tiedoilla tulevia ilmoituksia ei oteta vastaan. Asiakaspalvelulla on muita käyttäjiä 
laajemmat tallennusoikeudet, joten erikoistilanteissa tallennuksen voi tehdä asiakaspalvelun kautta. 

 Myyjän ja ostajan tiedot ovat eläinten myynti- ja ostoilmoituksissa pakollisia tietoja. Asiakaspalvelu ei 
myöskään voi tehdä tallennusta ilman näitä tietoja. Selvitä siis myyjän tai ostajan tila- tai 
asiakastunnus ennen eläimen haltijan vaihdosta. Lainsäädännön mukaan eläimen ostajan ja myyjän 
tulee aina varmistua siitä, että kaupan toisella osapuolella rekisteröintiasiat eläinten osalta ovat 
kunnossa. 

Kellonajat tapahtumailmoituksissa 

Tapahtumailmoituksen yhteydessä kysytään päivämäärän lisäksi myös kellonaikaa. Kellonaikaan 
sovellus tarjoaa oletuskellonaikaa, jota voi käyttää eli kellonaikaa ei tarvitse täyttää. Jos eläimeen 
kuitenkin kohdistuu saman päivän aikana useampi tapahtumia esimerkiksi siirtoja, on kellonaika 
tarpeen täyttää, jotta eläimen ilmoitukset ovat rekisterissä loogisessa järjestyksessä.    

Käytössä olevien virhehuomautusten koodit 

Tehdessäsi tapahtumailmoituksia tai korvamerkkitilauksia nautasovelluksella puutteellisista tai 
virheellisistä tiedoista tulee virhehuomautus. Virheen vakavuustaso kertoo, meneekö ilmoitus tai tilaus 
puutteellisena läpi vai pitääkö sen sisältöä korjata. Erityisesti korvamerkkitilausten kanssa tulee olla 
tarkkana, koska tilaukset voidaan tallentaa puutteellisilla tiedoilla, mutta tilauksen tietoja tulee 
kuitenkin korjata ennen kuin ne voidaan toimittaa korvamerkkitoimittajalle.  

Vakavuustaso Tapahtumailmoitus Korvamerkkitilaus 

10 Virheellinen tieto estää 
tallennuksen. 

Virheellinen tieto estää 
korvamerkkitilauksen. 

20 Virheellinen tai puutteellinen 
tieto estää tallennuksen. 

Tilaus tallentuu, mutta virhe estää tilauksen 
toimittamisen merkkitoimittajalle. Tilauksen 
statukseksi tulee "Odottaa käsittelyä". 
Virhe tulee korjata. 

30 Virheellinen tai puutteellinen 
tieto estää tallennuksen. 
Asiakaspalvelu voi tarvittaessa 
tallentaa ilmoituksen. 

Tilaus tallentuu, mutta virhe estää tilauksen 
toimittamisen merkkitoimittajalle. Tilauksen 
statukseksi tulee "Odottaa käsittelyä". 
Virhe tulee korjata. 

40 Ilmoitus on ristiriitaisuuksia 
muiden tapahtumien tai 
rekisterin tietojen kanssa. 
Tallennus voidaan kuitenkin 
tehdä.  

Tilauksessa on ristiriitaisuuksia muiden 
tilauksien tai rekisterin tietojen kanssa. 
Tilaus toimitetaan merkkitoimittajalle. 
Tilauksen statukseksi tulee "Odottaa 
toimitusta". 

50 Ilmoituksessa puutteita, mutta 
tallennus onnistuu. 

Tilauksessa puutteita, mutta tilaus 
toimitetaan merkkitoimittajalle. Tilauksen 
statukseksi tulee "Odottaa toimitusta". 

 
Valtuutukset uudessa nautarekisterissä 

Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama Suomi.fi -
valtuudet. Valtuuden nautarekisterin ilmoitusten tekemiseen ja selaukseen voi antaa henkilö, joka on 
rekisteröitynyt nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin. Tilatunnusten osalta valtuutuksen voi antaa 
tilatunnukselle ilmoitettu eläintenpitäjä, tiedon eläintenpitäjästä voi tarkastaa eläintenpitäjärekisterin 
(EPR) maatila -välilehdeltä osoitteessa www.epr.ruokavirasto.fi tai kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Valtuutta ei tarvitse antaa tilatunnuksen osallisille. Kaikki osalliset ovat 
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oikeutettuja ilmoittamaan ja selaamaan tilatunnuksen nautarekisteritietoja Ruokaviraston 
asiointisovelluksessa.  
Kenelle valtuudet annetaan  
Anna tarvittavat valtuudet yritykselle, mikäli kuulut tuotosseurantaan tai emolehmätarkkailuun, käytät 
kaupallista sovellusta nautarekisteritietojen ylläpitoon, kuulut nautatilojen terveydenhuollon 
seurantajärjestelmään tai teurastamo tulee tekemään puolestasi nautojen poistoilmoituksia. 
Valtuuttamisen lisäksi varmista, että olet tehnyt yrityksen kanssa kirjallisen sopimuksen tietojen 
käsittelystä tai tietojen ilmoittamisesta nautarekisteriin. Valtuudet tulee antaa viimeistään 25.4.2022, jotta 
ilmoitusten tekeminen ja tietojen selaus jatkuvat uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen ilman 
katkoja. Ilman valtuuksia tiedot nautarekisteristä eivät tule esimerkiksi Minun Maatilani tai Nasevan 
käyttöön. Voit milloin tahansa valtuuttaa tarvittaessa myös henkilön (esim. lomittajan tai työntekijän) 
tekemään nautarekisterin asiointisovelluksella puolestasi ilmoituksia nautarekisteriin. Valtuudet annetaan 
muuten samalla tavalla kuin yritykselle, mutta henkilön valtuuttamisessa tarvitset valtuutettavan henkilön 
henkilötunnuksen.  
Valtuuttamiseen liittyvää ohjeistusta ja valtuutettavien yritysten y-tunnukset löytyvät Ruokavirasto.fi-
sivuilta: Viljelijät > Eläintenpito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti > Nautaeläimet > Uusi nautarekisteri-
hanke > Suomi.fi valtuuttaminen 
 
Rekisteröintimaksujen laskutus 

Ruokavirasto laskuttaa jatkossa nautojen rekisteröintimaksut. Muutos koskee 21.4.2022 jälkeen tehtyjä 
uusien korvamerkkien ja tilapäismerkkien tilauksia, sekä tuontieläinten rekisteröintejä. Tällöin 
rekisteröintimaksuja ei voi enää maksaa meijeritilistä. Rekisteröintimaksujen laskutusvälin harventamista 
suunnitellaan ja laskutusmuutoksista tiedotetaan myöhemmin.  
Rekisteröintimaksujen suuruudesta on säädetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1193/2021). 
 
Nautaeläinluetteloon tulevat muutokset  

Lainsäädännön muutoksista johtuen eläinluettelotermi poistuu käytössä ja jatkossa puhutaan pitopaikan 
kirjanpidosta. Kirjanpidon sisältövaatimukset päivittyvät myös. Toistaiseksi uuden 
nautarekisterisovelluksen eläinluettelo on sisällöltään laajempi, ja se sisältää myös sellaista tietoa, joka 
ei ole kirjanpidossa pakollista.  
Jatkossakin, mikäli toimija ilmoittaa pitopaikan kirjanpitoon vaaditut tiedot nautarekisteriin rekisteri-
ilmoituksille säädetyssä määräajassa, toimijan ei tarvitse erikseen pitää pitopaikan kirjanpitoa näiden 
tapahtumien osalta. 
 
Paperisista lomakkeista luopuminen  

Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. Uuden 
nautarekisterin käyttöönoton jälkeen ilmoituksia nautarekisteriin voi tehdä vain Ruokaviraston 
maksuttomalla asiointisovelluksella, kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalveluun puhelimitse tai 
lähettämällä lomakkeen sähköpostin liitteenä. 

 
 
EU:n eläinpalkkioiden tukiehdot ovat muuttuneet vuonna 2022 
 
EU:n eläinpalkkioiden tukiehdot ovat muuttuneet. Ehtoihin on tullut tiukennuksia aiempaan nähden. 
Eläinpalkkioiden muutoksista kerrotaan tarkemmin hakuohjeessa.  
Ohje on luettavissa ruokavirasto.fi-sivustolla: Hakuohje EU:n eläinpalkkiot 2022 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/hakuohje-eun-elainpalkkiot/ 
(ruokavirasto.fi – Tietoa meistä – Asiointi – Oppaat ja lomakkeet – Viljelijät – Tukihaun oppaat, ehdot ja 
ohjeet – EU:n eläinpalkkiot) 
 
Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohiehopalkkiot: 30.3.2022 on ehdoton takaraja 
rekisteritietojen tarkistukselle. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/hakuohje-eun-elainpalkkiot/
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Näissä eläinpalkkioissa 30.3.2022 on rekisteritietojen kannalta tärkeä päivämäärä. Kyseisen päivän 
jälkeen virheelliset ja myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja 
seuraamuksia. Varmista siis viimeistään 30.3.2022, että tiedot ovat tasalla: 

• Tarkista palkkiokelpoisten eläinten tulo- ja poistoilmoitukset, rotu, sukupuoli ja käyttötapa. 

• Tarkista ilmoitukset myös eläimiltä, joiden palkkiokelpoisuus täyttyy tämän vuodenaikana. 

30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitusten tekoon on aikaa seitsemän päivää tapahtumasta. 
30.3.2022 jälkeen rekisteri-ilmoitusten virheet aiheuttavat palkkiokelpoisten ja mahdollisesti 
palkkiokelpoisten eläinten hylkäyksen ja seuraamuksia. 
 
Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohiehopalkkiot: Eläimen pitää olla hakijan 
hallinnassa 31.3.2022 

Palkkion saamisen kannalta 31.3.2022 on ratkaiseva päivämäärä tukikelpoisuuspäivien perusteella 
maksettavissa eläinpalkkioissa. Palkkion saamista edellyttää, että eläin on hakijan hallinnassa 
eläinrekisterissä 31.3.2022. Lisäksi eläimen haltijan on pitänyt hakea eläimestä toimenpidettä 
eläinpalkkioiden haussa 10.2.–3.3.2022. 
Tarkista viitepäivänä 31.3.2022, että viikon sisällä syntyneiden tai ostettujen eläinten tiedot ja ilmoitukset 
ovat eläinrekisterissä. 
Et voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022, jos 

• eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen 

• eläin syntyy 31.3.2022 tai aikaisemmin, mutta se ilmoitetaan rekisteriin vasta 31.3.2022 jälkeen. 

Lisätietoa tuenhakijoille: 
Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu (ruokavirasto.fi) https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/elainpalkkioiden-tukijarjestelma-muuttuu/ 
(www.ruokavirasto.fi – Viljelijät – Tuet ja rahoitus – Viljelijätukien hakeminen - Eläinpalkkioiden 
tukijärjestelmä muuttuu) 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/elainpalkkioiden-tukijarjestelma-muuttuu/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/elainpalkkioiden-tukijarjestelma-muuttuu/

