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Uuden nautarekisterin ilmoitustavat 
 
Parhaillaan menossa olevassa Uusi nautarekisteri -hankkeessa siirretään nautarekisteri osaksi vi-
ranomaisjärjestelmää. Uudistuksen myötä nykyisin käytössä olevat nautojen teurastus- ja välitysil-
moitukset -palvelu (käyttöliittymä), FTP-tiedonsiirto ja nautarekisterin avoin rajapinta (Navra) pois-
tuvat käytöstä. Uudessa nautarekisterissä tietojen ilmoittamiseen käytetään Suomi.fi palvelu-
väylään toteutettua rajapintaa tai Ruokaviraston käyttöliittymää.  
 
Tietojen ilmoittaminen palveluväylän kautta 
Hanke on julkaissut uuden nautarekisterin rajapinnan palveluiden kuvaukset sidosryhmille. Ku-
vauksiin saa käyttöoikeudet lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nautarekisteri@ruokavi-
rasto.fi.  
 
Testiympäristö on valmis ja palveluiden testaukset on aloitettu. Uusia palveluita lisätään testiympä-
ristöön kuukausittain. Sidosryhmillä on mahdollisuus testata rajapinnan palveluita testiympäris-
tössä. Hanke mielellään avustaa ja neuvoo palveluväylän ja rajapinnan käyttöönottoon liittyvissä 
toimenpiteissä sekä palveluiden testauksen aloittamisessa.  
 
Mikäli tällä hetkellä ilmoitukset tulevat FTP tiedonsiirrolla tai Navran kautta ja jatkossa ilmoitukset 
halutaan ilmoittaa sähköisesti, vaatii tämä muutoksia sidosryhmien järjestelmiin.  
 
Kaikki uuden nautarekisterin rajapinnan palvelut on suunniteltu saatavan valmiiksi 2020 vuoden 
loppuun mennessä, jonka jälkeen varataan aikaa käyttöönoton valmisteluun ja vakautuk-
seen sidosryhmien kanssa. Tässä vaiheessa vahvistuu tarkempi uuden nautarekisterin käyttöön-
oton ajankohta. 
 
Tietojen ilmoittaminen käyttöliittymän kautta 
Käyttöliittymä soveltuu pienempien tietomäärien ilmoittamiseen, koska tietojen ilmoittaminen tapah-
tuu EU-tunnuksittain. 
 
Suomi.fi valtuudet -palvelun käyttöönotto uuden nautarekisterin myötä 
Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston tarjoama Suomi.fi valtuu-
det. Mikäli aiotte tehdä esimerkiksi eläinten poistoilmoituksia eläintenpitäjän tai toisen yrityksen 
puolesta, tulee eläintenpitäjän tai yrityksen antaa valtuutus. Valtuutuksien antaminen mahdollistuu 
vuoden 2021 alussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä käyttöönottoa.  
 
Ilmoita Uusi nautarekisteri -hankkeelle ilmoitustapa 
Uusi nautarekisteri -hanke pyytää 22.6.2020 mennessä kaikilta sidosryhmiltä ilmoitusta tul-
laanko käyttämään palveluväylää vai käyttöliittymää nautarekisteri-ilmoituksissa. Tiedon il-
moitustavasta tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen nautarekisteri@ruokavirasto.fi, jonne 
voi myös lähettää muita esille nousevia kysymyksiä.  
 


