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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE 
 
Suomen Korvamerkkimyynti Oy (Destron Fearing) 
 
Suomen Korvamerkkimyynti on tehnyt konkurssin elokuussa. Toiminnan ja korvamerkkimallien 
siirtymisestä toiselle toimijalle ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa.  
 
Huomautusjärjestelmän käyttöönotto sähköisissä ilmoitusväylissä 

 
Nautarekisterin avoimeen rajapintaan on toteutettu uusia palveluita rajapintaa käyttävien yritysten 
käyttöönotettavaksi.  
 
Uudet rajapintapalvelut sisältävät tapahtumaotteen tiedot, tarkistettavat tapahtumat ja eläimet sekä 
teurastetut naudat. Uudet rajapintapalvelut mukailevat otekirjeen listauksia eläintenpitäjän ja 
teurastamon ilmoituksiin liittyvistä huomautuksista, tarkistuksista ja virheistä. Huomautuksista ja 
ristiriitaisista kirjauksista saa tätä kautta tiedon reaaliajassa. 
 
Uudet palvelut ovat eläintenpitäjien ohjelmistoja toimittavien yritysten käyttöönotettavissa, joten kysy 
lisää oman järjestelmäsi toimittajalta.  
 
Postin kirjejakelun muutokset 
 
Posti ilmoitti 7.6.2017 tulleessa tiedotteessa, että postin jakelua tullaan rajoittamaan tiistaisin. Tiistaisin ei 
jaeta aikakauslehtiä, mainoksia, kirjeitä tai ilmaislehtiä, jos kaikki alkuviikon lähetykset on saatu jaettua jo 
maanantain aikana. Maanantaina postitetut postimerkillä varustetut kirjeet jaetaan pääsääntöisesti 
keskiviikkona. Lähtevät kirjeet ja paketit otetaan kuljetukseen normaalisti. 
 
Tämän muutoksen myötä, myöskään maanantaina postitetut rekisteri-ilmoituskirjeet eivät lähde 
eteenpäin. Tämä asian on syytä ottaa huomioon, mikäli lähetät lakisääteisiä ilmoituksia postitse 
nautarekisteriin.  
 
Muista tehdä nautarekisteri- ja eläinluettelomerkinnät ajoissa  
 
Nautojen pitäjän tule tehdä eläinten rekisteri-ilmoitukset nautarekisteriin viimeistään 7 päivän kuluessa 
tapahtumasta. Lisäksi vastaavat merkinnät pitopaikkakohtaiseen eläinluetteloon tulee tehdä viimeistään 
3 päivän kuluessa tapahtumasta. Erillisen eläinluettelon ylläpitämisen voi korvata ylläpitämällä sähköistä 
luetteloa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ilmoitukset nautarekisteriin tulee tällöin tehdä jo 3 päivän 
kuluessa.  
 
Mikäli tapahtumat päivitetään 3 päivän kuluessa suoraan rekisteriin, tilalle lähetettäviä paperisia 
nautaeläinluetteloita ei tarvitse säilyttää. 
 
Eläintenpitäjällä on siis kaksi erilaista mahdollisuutta toimia:  

a) erillinen nautaeläinluettelo -> merkinnät luetteloon 3 pv:n kuluessa + ilmoitukset nautarekisteriin 7 
pv:n kuluessa tapahtumasta  

b) ei erillistä luetteloa -> ilmoitukset nautarekisteriin 3 pv:n kuluessa tapahtumasta  
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                       MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus 2018 
 
Eläinten hyvinvointikorvauksen uusi sitoumus haetaan ajalle 1.1.–31.12.2018. Hakuajasta tiedotetaan 
myöhemmin. Suuria muutoksia ei ole tulossa nautojen toimenpiteiden sisältöön. 
 
Eläinmäärät Vipussa 
 
Viljelijätukien sähköisessä asiointipalvelussa Vipussa voit tarkastella tilasi edellisten vuosien eläinmääriä. 
Näkyvillä ovat myös eläintiheydet vuosilta, joina hait luonnonhaittakorvausta (LHK), sika- ja 
siipikarjatuotannon tukea (SF) tai luomukorvausta (Luomu). 
 
Tietoja edellisvuoden nautojen eläinmääristä ja eläintiheyksistä ei enää jatkossa ajeta nautasaateotteille, 
vaan vastaavat tiedot näkyvät keväällä Vipun maatilaosiossa. 
 
 
Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille marraskuun kolmannella viikolla. 


