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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 

Vuoden 2021 alusta syntyvillä nautaeläimillä toisen korvamerkin on oltava elektroninen  
 
Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä vasikoita. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, 
että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan päämerkki, joka on tavanomainen ja toiseen 
korvaan apumerkki, joka on elektroninen korvamerkki (ns. eMerkki).  eMerkeissä on käytössä 
kahta eri tunnistamistekniikkaa: HDX ja FDX. Varmista laitetoimittajalta, että eMerkki on 
yhteensopiva tilalla eMerkkitunnistusta käyttävien laitteiden kanssa. Lisäksi varmista 
merkkitoimittajalta korvamerkkipihtien yhteensopivuus. eMerkkejä löytyy nappimallisena ja 
lappumallisena. Lappumallinen muistuttaa tavanomaista merkkiä, mutta sisältää eMerkin. E-
merkissä sekä sen vastakappaleessa on EU-tunnus myös kirjoitetussa muodossa kuten 
tavanomaisessakin korvamerkissä.  eMerkkeihin voi tutustua merkkitoimittajien tai 
Ruokaviraston internet-sivuilla  https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-
merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/korvamerkit/ 
 

1.1.2021 ja sen jälkeen syntyvät nautaeläimet  
1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläimiä varten käyttämättömien tavanomaisten ns. 
vapaiden apumerkkien tilalle voi tilata eMerkkejä korvausmerkeiksi. Korvausmerkkien 
toimitusaika on noin viikko, ne kannattaa kuitenkin tilata ajoissa vuodenvaihteen tilausruuhkien 
välttämiseksi. Korvausmerkkejä vapaiden tavanomaisten apumerkkien tilalle voi tilata 
nautarekisterin asiakaspalvelun kautta sekä Ruokaviraston internet-sivuilta saatavalla 
lomakkeella  https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/2019_korvamerkit_nauta_fi.docx  
 
 
Vapaiden korvamerkkien vaihtamiskustannuksia tavanomaisesta apumerkistä eMerkkiin ei 
korvata. On kuitenkin edullisempaa tilata apumerkki korvausmerkkinä, kuin jättää merkit 
käyttämättä. Näistä merkeistä on jo maksettu rekisteröintimaksu. Mikäli apumerkki tilataan 
korvausmerkkinä 1.1.2021 tai sen jälkeen syntyneelle nautaeläimelle, on tilausvaihtoehtona 
vain elektroninen merkki. 
 
Ennen 1.1.2021 syntyneet nautaeläimet  
Ennen 1.1.2021 syntyneet eläimet voivat olla merkittynä tavanomaisella apumerkillä.  Uudistus 
koskee ainoastaan 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläimiä. Ennen 1.1.2021 syntyneelle 
nautaeläimelle voi tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen 
korvausmerkin.  

Lisätietoa nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/ 

 

 

Nautojen korvamerkkimuutoksesta on tiedotettu tammikuisessa nautarekisteriotesaatteessa: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/nauta/tammikuu_nautasaate_2020_fi_2.pdf ja osoitteesta www.ruokavirasto.fi -
>viljelijät -> eläintenpito -> eläinten merkintä ja rekisteröinti -> nautaeläimet -> 
rekisteriotesaatteet 

 

Lisätietoa MMM:n sivulta: https://mmm.fi/-/naudoille-elektroninen-korvamerkki-kayttoon-vuoden-
2021-alusta 
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Nautarekisterin uudistamisen eteneminen 

 
Nautarekisterin uudistaminen etenee ja käyttöönoton aikataulu vahvistunee alkuvuodesta 2021. 
Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on säilyttää eläintenpitäjillä nykyiset sähköiset ilmoitusväylät ja 
”yhden luukun” periaate, jolloin tuotosseurannan kautta ilmoitetut tapahtumat tulisivat siirtymään 
myös nautarekisteriin. Nautarekisterin uudistuksessa toteutetaan myös eläintenpitäjien käyttöön 
viranomaisen tarjoaman ilmaisen sovellus, jonka kautta nautarekisteri-ilmoitukset voi tehdä. 
Tavoitteena on, että nautarekisteriin tehdyt tapahtumat siirtyisivät esim. tuotosseurannan 
piirissä olevien asiakkaiden osalta myös tuotosseurannan rekistereihin.  
 
Nautarekisterin käyttöönottoon saakka nykyiset ilmoituskanavat ovat edelleen voimassa. 
Ilmoituksia voi tehdä kaupallisten sovellusten (esim. Minun Maatilani) kautta, nykyisen 
nautarekisterin asiakaspalvelun kautta sekä lomakkeilla. Paperisista ilmoituslomakkeista 
luovutaan vasta uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. Uuden nautarekisterin 
käyttöönoton jälkeen nautarekisteri-ilmoituksia voi tehdä maksuttomalla asiointisovelluksella, 
kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalvelun kautta. 
 
Tammikuun 2021 otekirjeessä lisäinfoa mm. uuden nautarekisterin käyttöönoton ajankohdasta. 
 
 

Luovutetaanko tilallesi lääkkeitä tulevien tapausten varalle - muistithan kutsua 
eläinlääkärin tekemään terveydenhuoltokäynnit ajallaan?  
 
Lääkkeiden varalle luovutus on mahdollista Nasevaan kuuluvilla tiloilla, joilla on tehty lääkkeiden 
varalle luovutuksesta sopimus eläinlääkärin kanssa. Sopimuksessa ilmoitetaan lainsäädännön 
määräämä käyntitiheys, joka riippuu tilatyypistä ja eläinmäärästä.  
Omistajan vastuulla on kutsua eläinlääkäri ajoissa terveydenhuoltokäynnille ja eläinlääkärin 
vastuulla on dokumentoida käynnit Nasevaan. Jos käyntejä ei ole tehty vaaditulla tiheydellä eikä 
niitä ole raportoitu Nasevaan, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle.  
MMM asetus lääkkeitten käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14  
 
Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Liisa Kaartinen liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi  
 

 

Uusi Raatokeräilyhinnasto 1.8.2020 alkaen 
 
Honkajoki Oy nostaa märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan raatokeräilyn 
hintoja. Hinnanmuutokset johtuvat kustannusnousuista. Valtion avustuksen määrät pysyvät 
ennallaan Lue lisää Honkajoen tiedotteesta  
 
https://raatonetti.fi/site?node_id=170&action=show_data&p_id=87&ordercol=publishbegin&orde
rtype=desc&row=1 
 
  

http://mmm.fi/documents/1410837/1817140/Laakkeiden_luovutus_.pdf/a7ff23f1-83f0-4a3e-9bf5-51babbfc837a
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https://raatonetti.fi/site?node_id=170&action=show_data&p_id=87&ordercol=publishbegin&ordertype=desc&row=1
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Eläintenpitäjärekisterin asiointisovelluksen avaaminen siirtyy vuodelle 2021 
 
Eläintenpitäjien asiointi tapahtuu puhelimitse kunnan maaseutuviranomaisen kanssa tai 
toimittamalla lomakkeet postitse tai sähköpostin liitteenä. Mikäli lomakkeet toimitetaan 
sähköpostin liitteenä, tulee varmistaa, että koko lomake näkyy ja teksti on luettavissa. 
Rekisteröintiä varten tarvittavat lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivulta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-
pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/ 
 

 

Otekirjeajon sisältö 

Otekirje koostuu ajankohtaisesta tiedotteesta, tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista 
naudoista. Mikäli haluat nautaeläinluettelon paperisena ole yhteydessä asiakaspalveluun. 
Lisäksi postituksen sisältöä voi muokata Omien asiakastietojen päivitys -osiota Mtech Digital 
Solutionsin nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Tuotteet ja palvelut -> Viranomaisten 
rekisteripalvelut -> Asiakastietojen ylläpito). 
  
Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Omapostiin. Otekirjeen 
postitus sähköisesti Omapostiin onnistuu rekisteröitymällä OmaPostin käyttäjäksi osoitteessa 
https://oma.posti.fi ja valitsemalla Ruokavirasto lähettäjiksi. 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla.  
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