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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan keväällä 2021
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. Uuden
nautarekisterin käyttöönotto tullaan toteuttamaan kevään 2021 aikana. Ilmoituslomakkeita ei ole enää
saatavilla vuoden 2021 alusta.
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/uusinautarekisteri-hanke/hankkeen-eteneminen/
Suomi.fi valtuudet -palvelun käyttöönotto uuden nautarekisterin myötä
Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston tarjoama Suomi.fi valtuudet.
Valtuuksien avulla voit valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan tai selaamaan tietojasi nautarekisteristä.
Ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa tulee valtuuttaa mm. Mtech, mikäli haluat käyttää Minun
Maatilani -ohjelmistoa nautarekisterin tietojen ilmoittamiseen. Valtuutuksien antaminen mahdollistuu
vuoden 2021 alussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä käyttöönottoa.
Otekirjepostituksen muutoksia
Otekirjeen voit tilata kokonaan sähköisessä muodossa Postin verkkopalvellulla OmaPosti (entinen
NetPost). Ruokaviraston otekirje, e-kirjeet ja maksuilmoitukset on mahdollista tilata rekisteröitymällä
OmaPostin käyttäjäksi osoitteessa https://oma.posti.fi ja valitsemalla Ruokavirasto lähettäjäksi. Vanhoille
NetPostin käyttäjille, Posti on tiedottanut muutokseen liittyvistä mahdollisista toimenpiteistä OmaPostin
käyttöönottoon liittyen.
Otekirje koostuu ajankohtaisesta tiedotteesta, tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista
naudoista. Omien asiakastietojen ylläpito osiossa eläintenpitäjä voi muokata otekirjepostituksen sisältöä.
Otekirjeeseen voit valita tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon. Lisäksi voit valita, että vapaiden
merkkien tilauksen yhteydessä postitetaan vapaiden merkkien -luettelo.
Uusille eläintenpitäjille nautaeläinluettelo postitetaan aina automaattisesti tammikuun 2020 otekirjeen
jälkeen. Mikäli et halua nautaeläinluetteloa jatkossa, päivitä omat asiakastietosi tältä osin.
Postituksen sisältöä voi muokata seuraavasti:
 Omien asiakastietojen päivitys – osiota Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla (http://www.mtech.fi
->Tuotteet ja palvelut -> Viranomaisten rekisteripalvelut -> Asiakastietojen ylläpito)
 ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun
eMerkki mahdollisesti pakolliseksi loppuvuodesta 2020
MMM on käynyt laajasti keskusteluja nautaverkoston kanssa liittyen eMerkin pakollisuuteen.
Keskustelujen tuloksena eMerkki tultaneen asettamaan pakolliseksi syntyville vasikoille aikaisintaan
loppuvuodesta 2020. Tämä suunniteltu asetusmuutos on hyvä ottaa huomioon korvamerkkejä tilattaessa
jo nyt.
Asetusmuutoksesta tiedottaa tarkemmin maa- ja metsätalousministeriö.
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Anssi Welling, anssi.welling@mmm.fi
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Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa 7.–31.1.2020
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on 1.1.–31.12.2020. Viljelijät voivat hakea
hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 kunnasta
7.–31.1.2020. 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 27.3.2020
Kansallisten kotieläintukien ennakoiden (sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa myös
lopullisen tuen) hakuaika loppuu 27.3.2020. Huhtikuussa maksetaan 2020 ennakot ja vuoden 2019
lopulliset erät edellä mainituista tuista.
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.
Tee käyttötapamuutokset tammikuun loppuun mennessä
Vuoden 2019 nautapalkkiot teurashiehoista maksetaan kokonaisuudessaan EU:n nautaeläinpalkkioiden
toisen erän yhteydessä. Vuoden 2019 lopulliset nautojen pohjoiset kotieläintuet (ey-tuki ja teurastuki)
maksetaan keväällä 2020. Tarkista erityisesti hiehojen käyttötapa vuoden 2019 nautapalkkiota ja
pohjoista nautatukea varten tammikuun 2020 loppuun mennessä.
Uusien nautaeläinrotujen tukikelpoisuus
Suomeen on viime aikoina tuotu uusia nautaeläinrotuja tai näiden siementä. Tällaisia rotuja ovat muun
muassa vesipuhveli sekä Wagyu –liharotu. Uusia nautaeläimiä on tämän hetken tiedon mukaan
rekisteröity nautaeläinrekisteriin lähemmäs 100 eläintä. Edellä mainitut tai muut uudet nautaeläinrodut
eivät sisälly vuoden 2019 eivätkä vuoden 2020 EU –palkkioiden ja kansallisten asetusten
tukikelpoisten emolehmien ja emolehmähiehojen määritelmään. Tästä johtuen maahan tuotujen uusien
rotujen emolehmät ja emolehmähiehot eivät ole tukiin tai palkkioihin oikeutettuja.
Sen sijaan uusien liharotujen (pois lukien vesipuhveli) sonnit ja härät sekä teurashiehot olivat vuonna
2019 ja ovat vuonna 2020 tukikelpoisia, koska näille ei asetuksissa ole säädetty roturajauksia.
Uusien nautaeläinrotujen osalta tehdään tukikelpoisuuteen liittyvä selvitys. Selvityksessä uusia rotuja
tarkastellaan muun muassa eläinjalostuksen ja eläinten hyvinvoinnin, määrärahojen käytön,
tukijärjestelmien tavoitteiden sekä myös valtion ja sidosryhmien tahtotilan näkökulmasta.
Tarkoituksenmukaisiksi todetut muutokset otetaan huomioon seuraavassa tukien asetusvalmistelussa.
Mahdolliset muutokset rotulistaukseen tulisivat voimaan vuodesta 2021 alkaen.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä erityisasiantuntija Auli Nurmi, puh. 040 359 3093
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla.

