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Teurastus- ja välitysilmoituspaperilomakkeista luopuminen
vuoden 2019 loppuun mennessä
Vuonna 2018 uusi nautarekisterin hanke teki päätöksen, jossa päätettiin teurastamoiden ja eläinvälittäjien osalta paperilomakeilmoittamisen luopumisesta vuoden
2019 loppuun mennessä.
Teurastus- ja välitysilmoituksia voi tehdä ilmaisella asiointisovelluksella, jonne voi kirjautua Mtechin nettisivuilta:
https://www.minunmaatilani.fi/ohjelmistot-ja-palvelut/rekisteripalvelut/nautojenteurastus-ja-valitysilmoitukset/
Asiointisovelluksen käyttöoikeudet voi hakea mtech.fi -osoitteesta Tuotteet ja Palvelut > Viranomaisten rekisteripalvelut > Nautojen teurastus ja välitysilmoitukset ja valitse sivulta painike Siirry Palveluun. Palvelun etusivulta löytyy linkki Lataa käyttöoikeuden hakulomake. Sovelluksella voi tehdä uusia ilmoituksia ja muokata virheellisiä
tai vanhoja ilmoituksia.
Muut ilmoituskanavat
Teurastus- ja välitysilmoituksia voi tehdä myös soittamalla nautarekisterin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun numero on 09 85 666 000.
Nautarekisterin avoimeen rajapintaan (Navra) on toteutettu teurastus- ja välitysilmoituspalvelut. Palvelujen käyttöönottoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä
osoitteeseen rekisteri@mtech.fi. Mikäli olette tehneet sopimuksen rajapinnan käytöstä ja haluatte ottaa käyttöön uusia Navra rajapintapalveluja, tullaan käyttöoikeussopimusta päivittämään ajantasaiseksi.
Navraan on toteutettu seuraavat uudet palvelut asiointisovelluksen yhteydessä:
Teurastamopalvelut: Teurastusilmoitusten tietojen haku, Teurastusilmoitusten tapahtumaotteen tietojen haku, Teurastusilmoituksen ensikirjaus, muutos ja peruutus
Eläinvälittäjäpalvelut: Välitysilmoitusten tietojen haku, Välitysilmoitusten tapahtumaotteen tietojen haku, Välitysilmoituksen ensikirjaus, muutos ja peruutus
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Lisätietoa Navra palveluista saa käyttöoikeuksien myöntäjältä rekisteri@mtech.fi
Uusi nautarekisterihanke
Hanke on julkaissut uuden nautarekisterin palveluväylän palveluiden kuvaukset sidosryhmille Ruokaviraston Eläinrekistereiden rajapintakuvaukset -sähköiseen työtilaan. Uudet palvelut korvaavat käytössä olevan FTP-tiedonsiirron ja nykyiseen nautarekisterin avoimeen rajapintaan (Navraan) toteutetut palvelut uuden nautarekisterin
käyttöönoton yhteydessä keväällä 2021. Kaikki palvelut on suunniteltu saatavan valmiiksi 2020-2021 vuoden vaihteessa, jonka jälkeen varataan muutama kuukausi käyttöönoton valmisteluun ja vakautukseen sidosryhmien kanssa. Palveluväylän käyttäjillä tulee olla valmiudet ottaa uudet palvelut käyttöön loppuvuodesta 2020. Kun
uusi nautarekisteri otetaan käyttöön keväällä 2021, tietojen ilmoittaminen sähköisesti vanhojen rajapintojen kautta ei enää onnistu. Ainoa ilmoitustapa on tällöin syöttää tiedot yksitellen käyttöliittymän kautta, mikäli uusia palveluväylän palveluita ei
ole otettu käyttöön siihen mennessä.
Hae tunnukset rajapintadokumentaatioon
Eläinrekistereiden rajapintakuvaukset -työtilaan voi hakea tunnuksia lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen nautarekisteri@ruokavirasto.fi. Viestistä tulee selvitä henkilön nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio. Testiympäristö on valmis 2020 vuoden
alussa ja uusia palveluja julkaistaan testiympäristöön sitä mukaan, kun niitä toteutetaan. Nautarekisteriä kehittävä hankeryhmämme toivoo toimijoilta aktiivisuutta
hankkeen aikana. Vastaamme mielellämme esille nouseviin kysymyksiin ja järjestämme tarvittaessa tapaamisia (nautarekisteri@ruokavirasto.fi).
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