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MUUTOKSIA NAUTA- JA SIKAREKISTEREISSÄ 
 

Käyttöliittymä teurastus- ja välitysilmoitusten tallennukseen on julkaistu 

Nautarekisterin teurastus- ja välitysilmoitukset on nyt mahdollista tehdä myös verkossa paperilo-
makkeen tai ftp-tiedonsiirron sijaan. 
 
Uuden verkkopalvelun avulla onnistuu ilmoitusten ensikirjaus, aiemmin ilmoitettujen tietojen oikaisu 
ja tarvittaessa myös aiemman ilmoituksen peruutus kokonaan. Ilmoituksiin liittyvät virheet ja huo-
mautukset raportoidaan käyttäjälle reaaliaikaisesti tietojen kirjauksen yhteydessä. 
 
Palvelu on suunnattu teurastamoille ja eläinvälittäjille. Palvelun käyttöoikeudet tulee anoa palve-
lun etusivulta löytyvällä lomakkeella ennen palvelun käyttöönottoa. 
 
Palvelu löytyy osoitteesta https://nautarekisteri.mtech.fi/DispatcherApp/ 
 
Faksin käyttö loppuu 1.1.2019  

Nautarekisterin ilmoitusväylänä käytettävästä faksista (09 271 0035) luovutaan 1.1.2019 men-
nessä. Paperilomakkeiden sijaan toivotaan käytettävän uutta käyttöliittymää. Paperilomakkeet voi 
kuitenkin vielä toimittaa sähköpostin liitteenä (NRlomakepalautus@mtech.fi) tai postitse vuoden 
2019 aikana, tämän jälkeen paperilomakkeista luovutaan. 
 

Uudet ruho- ja rasvaluokat voimaan 1.1.2019 

Uusia ruholuokkia ovat mullit yli 8 kk ja naudat alle 8 kk. Poistuvat ruholuokat ovat pikkuvasikka, 

ruohovasikka ja mulli. Rasvaluokkiin tulevat kansallisesti käyttöön myös alaluokat – ja +.  

 

Uudet ruho- ja rasvaluokat löytyvät yllä mainitusta käyttöliittymästä ja teurastusilmoituksen täyttö-

ohjeesta, joka löytyy Eviran lomakesivustolta (Evira > Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläi-

met > Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti) 

 

Rekisterikyselyn puhelinnumero poistuu 1.1.2019 

Rekisterikyselyn puhelinnumero 09 85 666 001 ei ole enää käytössä 1.1.2019 jälkeen. Jatkossa on 

käytettävissä nautarekisterin asiakaspalvelun numero 09 85 666 000 tai nettipalvelu Naudan rekis-

terikysely (http://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp). Käyttäjätunnukset anotaan teurastus- ja 

välitysilmoituksien käyttöliittymän etusivulta löytyvällä lomakkeella. 

 

Uusi Nautarekisteri –hanke etenee  

Hanke julkaisee uusien rajapintojen kuvaukset sidosjärjestelmille viimeistään vuoden 2019 alku-

puolella. Uudet rajapinnat korvaavat käytössä olevan FTP-tiedonsiirron ja nykyiseen nautarekiste-

rin avoimeen rajapintaan (NAVRAan) toteutetut palvelut uuden nautarekisterin käyttöönoton yhtey-

dessä vuoden 2020 loppupuolella. Uusia rajapintoja julkaistaan testiympäristössä sitä mukaan kun 

niitä toteutetaan. Rajapinnan käyttäjillä tulee olla valmiudet ottaa uudet rajapintapalvelut 

käyttöön loppuvuodesta 2020.  
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Nautarekisteriä kehittävä hankeryhmämme toivoo toimijoilta aktiivisuutta hankkeen aikana. Vas-

taamme mielellämme esille nouseviin kysymyksiin ja järjestämme tapaamisia halutessanne. 

 

Lisätietoja hankkeesta, aikataulusta ja toimenpiteistä löytyy Eviran nettisivuilta (Eläimet > Eläinsuo-

jelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Nautaeläimet > Uusi nautarekisteri-hanke).  

 

Mikäli organisaatiotanne ei ole tiedotettu suoraan hankkeesta, pyydämme ilmoittamaan yhteystie-

tonne sähköpostiosoitteeseen nautarekisteri@evira.fi 

 

Sikojen merkintätunnuksesta pitopaikkakohtainen 

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttamassa asetusta sikaeläinten tunnistamisesta. Asetusluon-

nos on lausuttavana ja löytyy mmm:n sivuilta. Asetuksessa sikaeläinten merkintätunnusta kos-

keva vaatimus muutettaisiin pitopaikkakohtaiseksi aiemman eläintenpitäjäkohtaisen merkintä-

tunnuksen sijaan. Muutoksella pyrittäisiin parantamaan sikaeläinten jäljitettävyyttä mahdollista-

malla eläinten tarkempi jäljittäminen syntymäpitopaikkaan asti.  

 

Asetusmuutoksen johdosta niille sikaeläintenpitäjille, joilla pitopaikkoja on useampi kuin yksi, luo-

daan uudet pitopaikkakohtaiset merkintätunnukset vanhan jäädessä voimaan eläintenpitäjän valit-

semalle pitopaikalle. Teurastamoille tämä saattaa aiheuttaa tietojärjestelmiin muutostarvetta, jonka 

pyydämme huomioimaan.  

 

Lisätietoja: ylitarkastaja Kirsi Henttu, puh. 050 355 8976, kirsi.henttu@evira.fi 

 

 

 

 

 

Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019 

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen 

tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistetään Ruokavirastoksi. 

 

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja 

hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, re-

huja, kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita. 

 

Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suo-

messa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia. 

 

Eviran yhteyshenkilöt 

1.1.2019 alkaen sähköpostiosoitteet muuttuvat etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

 

Kirsi Henttu, ylitarkastaja, kirsi.henttu@evira.fi puh. 050 355 8976 

Pia Vilen, suunnittelija pia.vilen@evira.fi puh. 0400 284 737 

Heli Rantala, hankepäällikkö heli.rantala@evira.fi puh. 050 355 1490 

Mia Sundström, projektipäällikkö mia.sundstrom@evira.fi puh. 029 530 4344 
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