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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 

Valmistaudu uuden nautarekisterin käyttöönottoon 
Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Tarkemmasta aikataulusta ja tärkeistä 
päivämääristä tiedotamme helmikuun aikana postitettavalla toisella saatekirjeellä.  
 
Jos teille on tarpeen antaa toisen henkilön tai yrityksen ilmoittaa puolestanne tietoja 
nautarekisteriin ja/tai selata nautarekisterin tietoja, kannattaa valtuutusasiat hoitaa kuntoon 
hyvissä ajoin.  
 
Valtuuttaminen 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 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 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. Valtuudet tulevat käyttöön vasta uuden 
nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. 
 
Voit 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.  
 
Annettavat valtuusasiat  
Nautarekisteriin voi antaa katselu- ja ilmoitusvaltuuksia. Tarvittaessa anna molemmat valtuudet. 
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.  
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 
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Paperisista lomakkeista luopuminen 
Paperisista ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. 
Uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen ilmoituksia nautarekisteriin voi tehdä Ruokaviraston 
maksuttomalla asiointisovelluksella, kaupallisilla sovelluksilla tai asiakaspalvelun kautta. 
 
Nautarekisterin asiakaspalvelu siirtyy Ruokavirastoon 
Uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä myös nautarekisterin asiakaspalvelu siirtyy 
Ruokavirastoon. Asiakaspalvelun aukioloajat säilyvät ennallaan, mutta yhteystiedot muuttuvat. 
Uuden nautarekisterin käyttöönoton jälkeen uudet yhteystiedot ovat: 
Puhelinnumero: 0295 205 300, sähköpostiosoite: nautarekisteri@ruokavirasto.fi, postiosoite: 
Nautarekisteri/Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki 
 
Tavanomaiset vapaat korvamerkit  
Tiloilla on edelleen runsaasti tavanomaisia vapaita korvamerkkejä, joissa toinen merkeistä ei ole 
lainsäädännön vaatima elektroninen merkki. Syntyneet naudat on 1.1.2021 alkaen saanut merkitä 
vain niin, että toinen korvamerkeistä on elektroninen. Tiloilla olevia tavanomaisia vapaita 
korvamerkkejä ei siis enää saa käyttää syntyvien eläinten merkitsemiseen. Vapaana olevia 
merkkejä voi kuitenkin vielä ottaa käyttöön niin, että ennen merkkien kiinnittämistä toisen 
tavanomaisen apumerkin tilalle tilataan elektroninen korvamerkki korvausmerkkinä. 
Tavanomaiset vapaat korvamerkit tullaan vuoden 2022 syksyllä mitätöimään Ruokaviraston 
toimesta. Elektronisen korvausmerkin tilaaminen on usein taloudellisesti kannattavampaa kuin 
uusien vapaiden merkkien tilaaminen.  
 
Korvausmerkin vapaille merkeille voi tilata nautarekisterin asiakaspalvelun kautta tai 
Ruokaviraston internet-sivuilta saatavalla Korvausmerkkitilauslomakkeella (Tietoa meistä > 
Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Viljelijät > Eläinten pito > Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti). 
Mikäli vapaille merkeille ei ole tarkoitus tilata elektronista korvausmerkkiä, ei niitä saa enää 
käyttää eläinten merkitsemiseen. Käyttämättä jäävät merkit tulee mitätöidä nautarekisterin 
asiakaspalvelun kautta, soittamalla numeroon 09 85 666 000. 
 
Jos merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan yhteydessä havaitaan tavanomaisten merkkien käyttö 
1.1.2021 jälkeen syntyneen vasikan molemmissa korvissa, määrätään toinen tavanomainen 
merkki korvattavaksi elektronisella merkillä. Jos korvaamista ei ole määräajassa suoritettu on 
viranomaisella mahdollisuus ottaa käyttöön eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun 
lain valvonnan seuraamusmaksu. 
 
Paperisten rekisteröintikorttien toimittaminen loppunut  
Rekisteröintikortteja on toimitettu tiloille viranomaiskirjeessä, jossa on ollut vapaiden merkkien 
luettelo. Niiden toimittaminen on päättynyt 31.12.2021. Rekisteröintikortit ovat olleet 
teurastamoiden kustantamia.  
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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. 
 
Merkittäviä muutoksia EU:n eläinpalkkioiden määräytymisperusteisiin? 

EU:n komissio antoi viime syksynä jäsenmaille uusia ohjeita, jotka vaikuttavat merkittävästi EU-
eläinpalkkioiden määräytymisperusteisiin. Ohjeiden mukaan yhdestä eläimestä voidaan maksaa 
palkkio tukivuoden aikana vain yhdelle tilalle ja palkkioeläimen on oltava rekisteröitynä tukea 
hakevalle tilalle viimeistään viitepäivänä (28.2.2022.). Ohjeet perustuvat komission lakipalvelun 
antamaan tarkennettuun tulkintaan nykyisistä EU-säädöksistä. Suomen viranomaiset käyvät 
komission kanssa keskusteluja siitä, voitaisiinko vuoden 2022 palkkiot kuitenkin maksaa 
nykyisillä perusteilla. Tätä tekstiä kirjoitettaessa asia on vielä auki. Tuottajia pyydetään tarkasti 
seuraamaan maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston tiedotteita.   
 
Eläinpalkkioiden haku alkaa tammikuussa – ehtoihin tulossa muutoksia 
Kaikki EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyivät vuoden 2021 lopussa. Eläintilojen 
osallistumisilmoitukset ovat olleet voimassa toistaiseksi, mutta jatkossa nautapalkkiota, 
lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkiota on haettava vuosittain. 
Ruokaviraston tavoitteena on, että eläintilat voivat hakea vuoden 2022 palkkioita 
verkkoasiointipalvelu Vipussa 20.1.–2.2.2022. Edellytyksenä haun avaamiselle on 
valtioneuvoston asetus, joka annetaan tammikuussa 2022. Asetuksesta varmistuvat palkkioiden 
ehdot. Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden hausta ja uusista ehdoista tarkemmin heti, kun ne 
ovat varmistuneet. 

Lisätietoa tuenhakijoille:  
Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu (ruokavirasto.fi) (www.ruokavirasto.fi – Viljelijät – Tuet 
ja rahoitus – Viljelijätukien hakeminen - Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu) 

Eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2022 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusaika on 1.1.–31.12.2022. Viljelijät voivat hakea 
hyvinvointikorvausta vuodelle 2022 verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472 
kunnasta. Hallinnollinen valvonta (nautarekisteri) tehdään vuonna 2022 kaikille tuen hakijoiden 
eläimille. Hyvinvointikorvaus maksetaan nautarekisteristä saatavan eläinmäärän perusteella. 
Tarkemmat ohjeet ja sitoumusehdot on julkaistu Ruokaviraston sivuilla: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/elainten-hyvinvointikorvaus/ 
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Ihmisille tarkoitettuja kipulääkkeitä ei saa käyttää naudoille 
Ruokaviraston tietoon on jälleen tullut tapauksia, joissa ibuprofeenia – kuten Buranaa - tai 
muuta ihmiselle tarkoitettua kipulääkettä on annettu lehmälle kipuun. Vaikka kipulääke onkin 
yleisesti käytetty lääke ihmisten kivun hoitoon/lievitykseen, näitä valmisteita ei ole hyväksytty 
tuotantoeläinten lääkitykseen.  
 
Hädän hetkellä myös eläimen kipua haluaisi lievittää nopeasti. Tähän ei kuitenkaan pidä ryhtyä 
omin päin, sillä ihmiselle tarkoitettu valmiste voi sisältää sellaista lääkeainetta, joka ei ole 
hyväksytty tuotantoeläimille. Kun eläin on sairas, lääkitsemiseen tulee pyytää apua omalta 
eläinlääkäriltä. 
 
Kipulääkkeisiin liittyen tulisi huomioida myös toinenkin asia. Ihmisten iholle, etenkin käsiin mutta 
myös muualle hierottuja lääkevoiteita tulee käyttää siten, ettei lääkeainetta pääse siirtymään 
käsistä esimerkiksi lypsyvälineisiin ja sitä kautta maitoon. Pienikin pitoisuus lääkeainetta voi 
löytyä jäämävalvonnassa ja aiheuttaa turhia viranomaisselvityksiä. Kontaminaation 
välttämiseksi kädet tulisikin pestä hyvin lääkkeen käsittelyn jälkeen ja käyttää työskennellessä 
suojakäsineitä.   
 
Lisätietoja  
lääkitsemisestä: ylitarkastaja Liisa Kaartinen, sähköposti: liisa.kaartinen@ruokavirasto.fi  
vierasainevalvonnasta: ylitarkastaja Kaija-Leena Saraste, sähköposti: kaija-
leena.saraste@ruokavirasto.fi 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille helmikuussa 
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