
 

   1

              3.9.2018 
AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
 
 
Muutos sähköisen eläinluettelon ylläpitämiseen (naudat, lampaat ja vuohet) 
Sähköisen nautaeläinluettelon päivitysvaatimusta on muutettu maa- ja metsätalousministeriön 
asetusmuutoksella. Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset 
sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin. Tähän saakka eläimiä koskevat tapahtumat on 
pitänyt merkitä nautaeläinluetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta.  
 
Lampaiden ja vuohien osalta Evira muuttaa ohjeistustaan sähköisen eläinluettelon ylläpitämisestä 
samanlaiseksi kuten naudoillakin. Lampaiden ja vuohien sähköisen eläinluettelon tapahtumat on 
ilmoitettava eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta. Aiemmin tulkinta oli 
viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Poikimisen tapahtumailmoituksen määräaika säilyy 
edelleen kuudessa kuukaudessa.  
 
Muutokset koskevat sähköistä rekisteriä hyödyntäviä tiloja ja sitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2018 
alkaen. Muutokset otetaan huomioon kuluvan vuoden valvonnoissa. 
   
Muutos ei koske niitä eläintenpitäjiä, joilla ei ole käytössään sähköistä ilmoituskanavaa. 
  
Evira päivittää nautojen, lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohjeet.  
  
Lisätietoja: kirsi.henttu@evira.fi merkintä- ja rekisteröinti, marjaana.spets@evira.fi valvonta 
 
Hyvän toimintatavan ohjeistusta EU:lta eläinten teurastukseen ja lopetukseen 
Euroopan komissio on julkaissut uusia esitteitä, jotka käsittelevät eri eläinlajien käsittelyyn, liikkumisen 
rajoittamiseen ja tainnuttamiseen liittyviä lainsäädännön vaatimuksia ja hyviä käytäntöjä. Esitteet on 
suunnattu erityisesti pienteurastamoille ja tilateurastustoimijoille. Esitteitä on 11 erilaista ja ne on 
käännetty kaikkien jäsenvaltioiden kielille.  
 
Esitteet löytyvät eri kieliversioina komission nettisivulta 
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/slaughter/2018-factsheets_en ja ne on linkitetty 
suoraan myös Eviran nettisivuille.  
 
Nautoja koskevat esitteet ”Nautojen, lampaiden ja vuohien käsittely ja liikkumisen rajoittaminen” sekä 
”Nautojen tainnuttaminen” löytyvät Eviran sivuilta Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > 
Eläinsuojelu teurastuksessa ja lopetuksessa > Tuotantoeläinten lopetus ja teurastus > Lisävaatimukset 
teurastamoille. 
 
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, rehuja, 
kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita. 
 
Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, 
toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia. 
 
Esitäytetyistä paperilomakkeista ja faksista luopuminen vuoden 2019 alussa 
Nautarekisterin ilmoituslomakkeilla ja asiakaspalvelusta on voinut tilata nautarekisterin esitäytettyjä 
ilmoituslomakkeita. Ilmoituslomakkeet on painettu ulkopuolisen toimittajan toimesta. Lomakkeisiin 
tehtävät Ruokavirastomuutokset ovat hyötyä moninkertaisesti kalliimpia, joten esitäytetyistä lomakkeista 
luovutaan 1.1.2019 alkaen.  
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Nautarekisterin ilmoituslomakkeet ovat jatkossakin tulostettavissa Eviran nettisivuilla tai tarvittaessa niitä 
voi tilata nautarekisterin asiakaspalvelusta.   
 
Nautarekisterin ilmoitusväylänä käytettävästi faksista luovutaan myös 1.1.2019 mennessä.  
 
Muutoksia otekirjeajoihin vuonna 2018–2019 
Otekirjeajoja tullaan vähentämään vuonna 2019. Otekirjeet postitetaan tiloille 2018 tammikuussa, 
maaliskuussa ja syyskuussa. Vuonna 2019 otekirje postitetaan tiloille tammikuussa ja syyskuussa.  
  
Otekirjeen sisältöä on muutettu syyskuun otekirjeestä lähtien. Otekirje koostuu ajankohtaisesta 
tiedotteesta, tarkastettavista tapahtumista sekä teurastetuista naudoista. Jatkossakin voit halutessasi 
valita postitukseen myös tapahtumaotteen ja nautaeläinluettelon. Postituksen sisältöä voi muokata 
seuraavasti:  

 Omat tiedot – osiosta Mtech Digital Solutionsin nettisivuilla (http://www.mtech.fi -> Nauta -> 
Asiakastietojen-ylläpito)   

 ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun 
  

Otekirjeen voin halutessaan tilata kokonaan sähköisessä muodossa Netpostiin. Otekirjeen postitus 
sähköisesti Netpostiin onnistuu rekisteröitymällä NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja 
valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto lähettäjiksi. 
 
Vapaiden merkkien luetteloiden postituksessa muutoksia 
Vapaiden merkkien luetteloa ei postiteta, ellei niiden postitusta ole erikseen valittu. Postituksen sisältöä 
voi muokata yllä mainituilla tavoilla. 
 
Uusi nautarekisteri -hanke 
Meneillään on nautarekisterin uudistamiseen liittyvä Uusi nautarekisteri -hanke.Hankkeen tavoitteena on 
kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa oleva nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmää 
vuoden 2020 loppuun mennessä.  
Hankkeen alaisuudessa toimii ELNA-projekti, jossa varsinainen tietojärjestelmän kehittäminen tehdään. 
Projektin tavoitteena on toteuttaa nautarekisterin toiminnot lainsäädännön vaatimusten ja julkisen 
hallinnon arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. 
Projektin keskeisiä tavoitteita on säilyttää eläintenpitäjillä nykyiset sähköiset ilmoitusväylät ja ”yhden 
luukun” periaate. Eläintenpitäjä voi tehdä ilmoituksensa uuden nautarekisterin aikaan edelleen mm. 
Minun Maatilani -sovelluksella. Neuvonnan kautta ilmoitetut viranomaistiedot tulevat siirtymään 
viranomaisrekisteriin. Projekti toteuttaa myös viranomaisen tarjoaman ilmaisen sovelluksen 
eläintenpitäjien käyttöön. Tavoitteena on, että viranomaisrekisteriin tehdyt ilmoitustiedot siirtyisivät myös 
neuvonnan rekistereihin, mikäli eläintenpitäjä näin haluaa. 
Projektissa toteutetaan rajapintapalvelut myös muille sidosryhmille. Ulkopuoliset toimijat (esim. 
ohjelmistotoimittajat, teurastamot) voivat kehittää ja suunnata jatkossa palveluitaan ja tuotteitaan eri 
käyttäjätahoille tarkoituksenmukaisten rajapintaratkaisuiden kautta. 
Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
 
Lisätietoja hankkeesta, sen aikataulusta ja toimenpiteistä löytyy Eviran nettisivuilta Eläimet > 
Eläinsuojelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Nautaeläimet > Uusi nautarekisteri-hanke.  
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  MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus 2019 
Eläinten hyvinvointikorvauksen uusi sitoumus haetaan ajalle 1.1.–31.12.2019. Hakuajasta tiedotetaan 
myöhemmin. Suuria muutoksia ei ole tulossa nautojen toimenpiteiden sisältöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille tammikuun kolmannella viikolla. 
 


