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Ruokavirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2019  
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen 
tietotekniikkapalvelukeskusta on yhdistetty 1.1.2019 Ruokavirastoksi. 
 
Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, 
kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita. 
 
Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, 
toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia. 
 
Lisätietoja Ruokaviraston kotisivuilta ruokavirasto.fi.  
 
 
AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
Tammikuun otekirjeen sisältö 
Oteajon tarkastelussa on mukana kaikki tilalla vuoden 2018 aikana olleet eläimet 
 
Otekirjeen liitteenä on lisäksi nautarekisterin koodisto ja korvamerkkitilausten koodisto. 
 
Otekirjeajot vuonna 2019 
Otekirjeajoja tullaan vähentämään vuonna 2019. Otekirjeet postitetaan tiloille 2019 tammikuussa ja 
syyskuussa. 
  
Otekirjeen sisältöä on muutettu syyskuun otekirjeestä lähtien. Otekirje koostuu ajankohtaisesta 
tiedotteesta, tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista naudoista. Jatkossakin voit halutessasi 
valita postitukseen myös tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon. Postituksen sisältöä voi muokata 
seuraavasti:  

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

 ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun 
  

Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus 
sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja 
valitsemalla Ruokavirasto lähettäjiksi. 
 
Vapaiden merkkien luetteloiden postituksessa muutoksia 
Vapaiden merkkien luetteloa ei postiteta, ellei niiden postitusta ole erikseen valittu. Postituksen sisältöä 
voi muokata yllä mainituilla tavoilla. 
 
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan 2020 vuoden loppuun mennessä 
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä vuoden 2020 
lopulla. Uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen viranomaisilmoituksia voi tehdä maksuttomalla 
asiointisovelluksella, kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalvelun kautta.  
 
Lisätietoja Uusi nautarekisteri –hankkeen aikataulusta löytyy Ruokaviraston sivuilta 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusi-
nautarekisteri-hanke/hankkeen-eteneminen/ 
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Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 7.–31.1.2019 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on 1.1.–31.12.2019. Viljelijät voivat hakea 
hyvinvointikorvausta vuodelle 2019 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta 
7.–31.1.2019.  
 
Eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää yksinkertaistettiin poistamalla asetuksesta sellaisia vaatimuksia, 
jotka eivät ole suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai jotka ovat jo muutoin normaalia hyvää 
eläinten hoitokäytäntöä. Korvaustasoa on korotettu 3 €/ey toimenpiteissä 1.4a (Nautojen laidunnus 
laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella) ja 1.5a (Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, 
hoito- ja poikimakarsinat). Läpi vuoden ulkona kasvatettaviin nautarotuihin on lisätty galloway- ja texas 
longhorn – rodut. Hyvinvointikorvaus maksetaan nautarekisteristä saatavan eläinmäärän perusteella. 
 
Tarkemmat ohjeet ja sitoumusehdot on julkaistu Ruokaviraston sivuilla: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus/ 
 
Kansallisten kotieläintukien ennakoiden hakuaika loppuu 25.3.2019 
Kansallisten kotieläintukien ennakoiden (sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa myös 
lopullisen tuen) hakuaika loppuu 25.3.2019. Huhtikuussa maksetaan 2019 ennakot ja 2018 lopulliset erät 
em tuista.  
 
Nautaeläinpalkkioiden joulukuun maksuerän korotetut yksikkötasot aiheuttanevat 
takaisinperintää joillekin tiloille kesäkuussa 
Tuotantosidonnaisia EU:n nautaeläinpalkkioita maksettiin ensimmäisessä erässä joulukuussa 70 
prosentin sijasta poikkeuksellisesti noin 85 prosenttia johtuen viime kesän kuivuuden aiheuttamien 
maksuvalmiusongelmien vuoksi. Koska 1.1. - 15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleille 
nautaeläimille maksettiin ensimmäinen maksuerä poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille 
aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää loppuerän maksun yhteydessä ensi kesäkuussa. Tällaisia 
viljelijöitä ovat esimerkiksi loppuvuoden kuluessa eläinten pidon lopettaneet tai merkittävästi eläimiään 
vähentäneet. EU-eläinpalkkioista teurashiehojen palkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot vahvistetaan ja 
maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä ensi kesäkuussa.  

Lisätietoja MMM:n kotisivuilta: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 5.12.2018  

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.  
 
Sähköisen nautaeläinluettelon päivitysvaatimusta muutettiin maa- ja metsätalousministeriön 
asetusmuutoksella vuonna 2018. Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee 
tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin. Tähän saakka eläimiä 
koskevat tapahtumat on pitänyt merkitä nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena päivänä 
tapahtumasta.  
 
Muutokset koskevat sähköistä rekisteriä hyödyntäviä tiloja ja sitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2018 
alkaen. Muutokset otetaan huomioon kuluvan vuoden valvonnoissa. 
   
Muutos ei koske niitä eläintenpitäjiä, joilla ei ole käytössään sähköistä ilmoituskanavaa. 
 
Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä 
Vuoden 2018 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n nautaeläinpalkkioiden 
toisen erän yhteydessä. Vuoden 2018 lopulliset nautojen pohjoiset kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki) 
maksetaan keväällä 2019. Tarkista erityisesti hiehojen käyttötapa vuoden 2018 nautapalkkiota ja 
pohjoista nautatukea varten tammikuun 2019 loppuun mennessä.  
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla.   
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NAUTAREKISTERIN KOODISTOT 

 

SUKUPUOLI 
REKISTERÖIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN 
SYYT 

0 sonni 21 luotu alle 7 kk 

1 lehmä 22 luotu yli 7 kk 

  23 syntynyt kuolleena 

  24 kuoli ennen merkintää 
KÄYTTÖ 25 teurastettu ennen merkintää 
1 maidontuotanto 26 lopetettu ennen merkintää 
2 emolehmä  

3 lihantuotanto 
4 jalostus POISTOTAPA 

5 koe-eläin 1 myynti teuraaksi 
  2 myynti eloon 

  3 teurastus tilalla 
ROTU   4 kuoli 
1 Ayrshire AY 5 kadonnut 
3 Holstein HOL 6 vienti 
5 Brown Swiss BS 8 lopetettu 
8 Hereford HF  

9 Charolais CH 
11 Aberdeen Angus AB HÄVITYSTAPA 

12 Limousin LI 0 hautaus 
13 Simmental SI 1 poltto 
14 Piemontese PI 3 käsittelylaitos 
15 Highland Cattle HC 4 raadonkeräily 
16 Blonde d'Aquitaine BA  

17 Jersey JE 
18 Dexter DE TULOTAPA 

19 Galloway GA 1 syntymä 
21 Länsisuomenkarja LSK 2 osto 
22 Itäsuomenkarja ISK 3 tuonti 
23 Pohjoissuomenkarja PSK 7 siirto 
25 Texas Longhorn LH 
26 Belgian Blue BB 
27 Guernsey GU 
28 Montbéliard MO 
30 Biisoni (amerikkalainen) BI 
0 muu rotu muu
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NAUTAREKISTERIN KORVAMERKKIKOODISTO 
 

Tuote Toimittaja Nimi 
Korvamerkkityyppi 

vapaamerkki korvausmerkki tilapäismerkki

5 Faba Allflex korvamerkki Ultra/eNappi x x   

6 Faba Allflex tilapäismerkki     x 

11 Faba Stallmästaren Combi 2000/E30 Nappi x x   

12 Faba Allflex korvamerkki Ultra/eSelect x x   

21 Faba Allflex DNA eNappi Junior HDX x     

22 Faba Allflex DNA eSelect Senior HDX x     

23 Faba Allflex DNA korvamerkki x     

26 A-Rehu Tru-Test eLappu FlexoTronic D30 x x   

27 A-Rehu Tru-Test tilapäismerkki     x 

28 A-Rehu Tru-Test Geno x     

 
Lisätietoa merkeistä: www.ruokavirasto.fi – Viljelijät – Eläintenpito – Eläinten merkintä ja rekisteröinti –  
Nautaeläimet - Korvamerkit 
 


