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 TIEDOKSI 
Uusi nautarekisteri 

 

   
Eläinten terveys ja hyvinvointiosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo 

Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen -yksikkö 16.3.2018 Evira/5462/0561/2012 

 
 
NAUTAREKISTERIN UUDISTUS ETENEE 
 
Evira on jatkanut uuden nautarekisterin kehitystyötä. Hankkeen edetessä tiedotamme nautarekis-
teriä käyttäviä toimijoita ja kutsumme koolle tarvittaessa sidosryhmäkokoontumisia.  
 
Uudistushankkeen tavoitteena on, että välitys- ja teurastusilmoitusten tekeminen olisi mahdollisim-
man helppoa, jotta lainsäädännössä määrätyt välittäjien ja teurastamoiden ilmoitukset saataisiin 
rekisteriin mahdollisimman sujuvasti. 
 

 
Myöhemmin kun uusi nautarekisteri otetaan käyttöön, teillä on mahdollisuus tehdä ilmoitukset 
omaa tai kaupallista ohjelmistoa käyttäen rajapinnan kautta tai voitte tehdä ilmoitukset internetso-
velluksen avulla. Internetsovellus tulee olemaan osa jo olemassa olevaa Eläinrekisteriä (lammas-, 
vuohi- ja sikarekisteri). Hankkeen myötä lomakeilmoittamisesta tullaan luopumaan myöhemmin so-
vitun aikataulun mukaisesti. 
 

 
Nautarekisteriä kehittävä hankeryhmämme toivoo toimijoilta aktiivisuutta hankkeen aikana. Vas-
taamme mielellämme esille nouseviin kysymyksiin ja järjestämme tapaamisia halutessanne.  
 
Jos useampi toimija ilmoittaa halukkuudestaan tavata voimme järjestää keväällä 2018 tapaamisen 
kaikille sellaisille teurastamo- ja eläinvälittäjätoimijoille, jotka tekevät nykyisin ilmoitukset asiakas-
palvelun kautta. Ilmoitattehan osallistumishalukkuudestanne mahdollisimman pian hankepäälli-
kölle.  
 
Mikäli katsotte jonkun toisen organisaatiossanne sopivan paremmin tähän tehtävään tai yhteys-
henkilö muutoin vaihtuu, pyydämme, että ilmoitatte asiasta Eviraan. 
 
Yhteydenpitoon ja tiedottamiseen käytetään pääasiassa sähköpostia. Mahdollisiin kokoontumisiin 
kukin taho osallistuu omalla kustannuksellaan.  
 
Eviran yhteyshenkilöt: 
 
Heli Rantala, hankepäällikkö heli.rantala@evira.fi puh. 050 355 1490 
Mia Sundström, projektipäällikkö mia.sundstrom@evira.fi puh. 029 530 4344 

Ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa tulemme toteuttamaan vuoden 2018 aikana nykyi-
seen nautarekisterin rajapintaan palvelun, jonka kautta voi tehdä teurastus- ja välitysilmoitukset 
sähköisesti. Tämän palvelun käyttöönottaminen vaatii ohjelmistosovelluksen, jonka avulla ilmoi-
tukset voidaan tehdä.  

Uuden nautarekisterin rajapinnan kuvaukset toimitetaan teille noin vuoden kuluttua. Rajapinnan 
käyttäjillä tulisi olla valmiudet ottaa uudet rajapintapalvelut käyttöön loppuvuodesta 2020. Käyt-
töönottoaikataulusta tullaan tiedottamaan tarkemmin hankkeen edetessä. 
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