1

7.1.2021
PÄIVITYS 09/2021
Ohjeistus valtuuden tarkenteen antamiseen on muuttunut kesällä 2021. Uusi ohje löytyy Ruokaviraston
sivuilta: Viljelijät > Eläintenpito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti > Nautaeläimet > Uusi nautarekisterihanke > Suomi.fi valtuuttaminen

VARAUDU NAUTAREKISTERIUUDISTUKSEEN
Nautarekisteriuudistuksen tilanne
Nautarekisterin uudistaminen etenee ja käyttöönoton aikataulu vahvistuu alkuvuoden 2021 aikana.
Nautarekisterin käyttöönottoon saakka nykyiset ilmoituskanavat ovat edelleen voimassa. Paperisista
ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. Uuden nautarekisterin
käyttöönoton jälkeen ilmoituksia nautarekisteriin voi tehdä Ruokaviraston maksuttomalla
asiointisovelluksella, kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalvelun kautta.

Valtuuksien antaminen uuteen nautarekisteriin
Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama Suomi.fivaltuudet. Valtuuksien avulla voit valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan puolestasi tietoja
nautarekisteriin ja/tai selaamaan nautarekisterin tietojasi. Valtuuden nautarekisterin ilmoitusten
tekemiseen ja selaukseen voi antaa henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin (eläinvastuuhenkilöksi).
Kaikki tilatunnuksen osalliset ovat oikeutettuja ilmoittamaan ja selaamaan tilatunnuksen
nautarekisteritietoja Ruokaviraston asiointisovelluksessa. Valtuutta ei siis tarvitse antaa tilatunnuksen
osallisille. Tilatunnuksen osalliset voit tarkistaa Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuviranomaiselta.
Anna valtuuksia osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet. Kyseiseltä sivulta saat myös lisätietoja
valtuuttamisesta. Yleistä Suomi.fi-valtuuksien käytön neuvontaa tarjoaa Kansalaisneuvonta:
https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI, palvelunumero 0295 000.
Mikäli sinulla ei ole käytettävissä verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä,
voit valtuuttaa DVV:lle tehtävällä hakemuksella. Ohjeet ovat saatavilla osoitteessa
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.
Kenelle valtuudet annetaan
Anna tarvittavat valtuudet yritykselle (katso taulukko alla), mikäli kuulut tuotosseurantaan tai
emolehmätarkkailuun, käytät kaupallista sovellusta (esim. Minun Maatilani), kuulut nautatilojen
terveydenhuollon seurantajärjestelmään (Naseva) tai esimerkiksi 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 hyvissä ajoin ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa, jotta ilmoitusten
tekeminen ja tietojen selaus jatkuvat uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen ilman katkoja. Ilman
valtuuksia tiedot nautarekisteristä eivät tule esim. Minun Maatilani tai Nasevan käyttöön. Valtuuksia voi
käydä antamassa 13.1.2021 lähtien. Valtuudet tulevat käyttöön vasta uuden nautarekisterin
käyttöönoton yhteydessä.
Voit valtuuttaa tarvittaessa myös henkilön (esim. lomittajan) tekemään nautarekisterin
asiointisovelluksella puolestasi ilmoituksia nautarekisteriin. Valtuudet annetaan muuten samalla tavalla
kuin yritykselle, mutta henkilön valtuuttamisessa tarvitset valtuutettavan henkilön henkilötunnuksen.
Annettavat valtuusasiat
Nautarekisteriin voi antaa kahdenlaisia valtuuksia. Tarvittaessa anna molemmat valtuudet.
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Nautaeläintietojen katselulla valtuutettu voi katsella rekisteritietoja valtuuttajan nautaeläimistä. Anna
tämä valtuutus, jos yrityksen tai henkilön pitää päästä selaamaan nautarekisterin tietojasi tai käytät
kaupallista sovellusta tietojesi selaukseen.
Nautaeläintietojen ilmoittaminen valtuutettu voi ilmoittaa ja muuttaa rekisteritietoja valtuuttajan
nautaeläimistä. Anna tämä valtuutus, jos yritys ilmoittaa nautarekisteriin tietojasi puolestasi tai käytät
kaupallista sovellusta nautarekisterin ilmoituksien tekemiseen.
Useampi tilatunnus
Mikäli sinulla on useampi tilatunnus, voit kohdistaa valtuuden vain tiettyyn tilatunnukseen tai tiettyihin
tilatunnuksiin kohdassa Ota käyttöön valtuuden tarkenne. Ilman tarkennetta valtuutus koskee kaikkia
tunnuksiasi, joihin on kytketty nautaeläintenpitoa. Tarkenne on sama kuin tilatunnuksesi. Mikäli annat
useamman tilatunnuksen, erottele tilatunnukset pilkulla, esim. 123456789, 234567890. Mikäli tilatunnus
on kirjoitettu väärin, valtuus ei ole voimassa, eikä valtuutettu voi ilmoittaa tai selata tietojasi.
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Esimerkkejä yrityksistä, joille voidaan antaa valtuutus
Yritys
Mtech Digital Solutions Oy

Y-tunnus
0625796-6

Eläinten terveys ETT ry;
Djurens hälsa ETT rf
A-Tuottajat Oy

0985041-5

HKScan Oyj

0111425-3

Snellmans Köttförädling Ab

2212340-7

1637300-4

Anna valtuutus
jos olet tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa ja
kuulut tuotosseurantaa tai emolehmätarkkailuun
ja/tai käytät Minun Maatilani -sovellusta
jos sinulla on terveydenhuoltosopimus
jos olet tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa, joka
käsittelee nautarekisteritietojasi ja/tai tekee
puolestasi nautarekisteri-ilmoituksia
jos olet tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa, joka
käsittelee nautarekisteritietojasi ja/tai tekee
puolestasi nautarekisteri-ilmoituksia
jos olet tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa, joka
käsittelee nautarekisteritietojasi ja/tai tekee
puolestasi nautarekisteri-ilmoituksia

*Valtuudet tulevat käyttöön uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä

Nautarekisteriuudistukseen liittyvistä asioista tiedotetaan seuraavan kerran keväällä 2021. Tiedotteessa
mm. lisätietoa uudistuksen yhteydessä käyttöönotettavasta Ruokaviraston tarjoamasta ilmaisesta
käyttöliittymästä ja Suomi.fi -kirjautumisesta.
Tietoa nautarekisteriuudistuksesta myös Ruokaviraston sivuilla:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusinautarekisteri-hanke/

3

7.1.2021
AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Nautaeläinten sähköinen korvamerkki pakollinen vuoden 2021 alusta lähtien (maa- ja
metsätalousministeriön asetus 413/2020). Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä
vasikoita.
Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan päämerkki, joka on
tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan apumerkki, joka on elektroninen merkki (ns. eMerkki). Jos
1.1.2021 jälkeen syntyneelle naudalle on kiinnitetty tavanomainen apumerkki, on sille tilattava
korvausmerkkinä elektroninen apumerkki ja se on kiinnitettävä viivytyksettä.
Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, vaan ne voivat
jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille nautaeläimille voi myös tilata oman
valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.
Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa todetaan, että vuonna
2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavanomainen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa
eMerkiksi.

Eläimen rekisteritiedot ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta
EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden saaminen edellyttää, että eläimen rekisteritiedot ovat ajan tasalla.
Viljelijän on tehtävä ilmoitukset (esimerkiksi syntymä, osto, poisto) nautarekisteriin aina seitsemän
päivän kuluessa tapahtumasta. Myös täydentävät ehdot edellyttävät ilmoitusaikojen noudattamista.

Eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2021
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on 1.1.–31.12.2021. Viljelijät voivat hakea
hyvinvointikorvausta vuodelle 2021 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta.
Hyvinvointikorvaus maksetaan nautarekisteristä saatavan eläinmäärän perusteella. Tarkemmat ohjeet ja
sitoumusehdot on julkaistu Ruokaviraston sivuilla:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/elainten-hyvinvointikorvauksensitoumusehdot/
Vältä antibioottivahinko
Antibioottivahinkojen määrä näyttää olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla. Meijerin positiivinen
antibioottitestin tulos ei aina tarkoita sitä, että maito olisi elintarvikkeeksi kelpaamatonta eli maidossa olisi
jäämiä yli enimmäisraja-arvon. Positiivinen testitulos käynnistää kuitenkin aina meijerin oman selvityksen
ja viranomaistoimet.
Tuottajalla on vastuu eläinten lääkitsemisestä ja siihen liittyen kaikkien työntekijöiden hyvästä
ohjeistuksesta: lääkkeiden lähellä on oltava selkeät kirjalliset ohjeet tilan eläinten lääkitsemisestä,
lääkittyjen eläinten tunnistamisesta (merkitseminen) ja lääkkeiden varoajoista. Työntekijät on sitoutettava
noudattamaan ohjeita. Robotin asetuksia on aina muistettava muuttaa ennen varoajallisen lääkkeen
antamista eläimelle. Lääkityn eläimen valvottu lypsy on suositeltavaa.
Tuottajalla on vastuu seurata lypsylaitteiston tai -robotin toimintaa ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin,
kuten viallisiin venttiileihin, jo ennen seuraavaa vuosihuoltoa. Tilan ja eläinlääkärin on hyvä käydä
yhdessä säännöllisesti läpi turvallinen ja säännösten mukainen lääkkeiden käyttö.
Lisätietoja: Ylitarkastaja Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi
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Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syksyllä.

