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NAUTAREKISTERIN YHTEYSTIEDOT
Nautarekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15–16.00
Postiosoite: Nautarekisterin asiakaspalvelu/ MLOY, PL 25, 01301 VANTAA
Puhelin:
09 85 666 000 (3.11.2014 lähtien)
Fax:
09 27 100 35 (3.11.2014 lähtien)
Huomioithan, että asiakaspalvelua käyttäessäsi, asioinnin tulee tapahtua virallisia tunnuksia
käyttäen, kuten tilatunnus ja EU-tunnus. Näin vältytään mahdollisilta sekaannuksilta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Postiosoite: Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puhelin (vaihde): 029 530 0400
sähköposti etunimi.sukunimi@evira.fi

Viljelijätukiin ja eläinyksikkölaskelmiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä oman kuntasi tai
yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Tilaa Eviran otekirje tai Mavin e-kirjeet ja maksuilmoitukset NetPostiin, rekisteröitymällä
NetPostin käyttäjäksi osoitteessa www.netposti.fi ja valitsemalla Elintarviketurvallisuusvirasto ja
Maaseutuvirasto lähettäjiksi.
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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE
Uusi kansallinen sivutuotelaki ja sen nojalla annettava asetus astuvat voimaan 1.7.2015
Lakiin nostetaan asetustasolla nyt olevia säädöksiä, kuten sivutuotteiden hävittämistä, syrjäisiä
alueita ja haaskaruokintaa koskevat poikkeukset. Näihin liittyviin vaatimuksiin ei tule muutoksia.
Kuolleiden nautojen ja kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittäminen
Edelleenkin kaikenikäisten itsestään kuolleiden ja lopetettujen nautojen hautaaminen on
kiellettyä keräilyalueella. Ne on toimitettava sivutuoteasetuksen mukaiseen luokan 1
käsittelylaitokseen Honkajoelle tai hyväksyttyyn polttolaitokseen, jolla on lupa polttamalla
hävittää märehtijöiden raatoja. Sama koskee keräilyalueella alkuperätilalla tuottajan ja hänen
perheensä omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista naudoista saatavia teurassivutuotteita.
Syrjäisellä alueella hautaaminen on sallittua
Kuolleena syntyneet eläimet
Kuolleina syntyneiden eläinten hautaaminen on sallittua koko maassa.
Haaskakäyttö
Kaikenikäisten kuolleiden nautaeläinten, lammas- tai vuohieläinten ja niiden osien käyttö
luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on kiellettyä. Tämä koskee myös kuolleena syntyneitä
märehtijöitä.
Pakkokeinot ja rangaistussäännökset
Tulevassa sivutuotelaissa on säädetty hallinnollisista pakkokeinoista tapauksissa, joissa
sivutuotelakia on rikottu. Annettua määräystä tai kieltoa voidaan lisäksi tehostaa uhkasakolla
tai teettämisuhalla. Sivutuotelakirikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistus.
Oman kunnan kuulumisen keräily- tai syrjäiseen alueeseen voi tarkistaa Eviran internetsivulta:
Evira.fi -> Eläimet -> Eläinsuojelu ja eläintenpito -> Kuolleet eläimet -> Tuotantoeläimet ->
Märehtijät

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA
Ilmoitusaikojen vaikutus EU-eläinpalkkiohin on muuttunut
Nautarekisterin sekä lammas- ja vuohirekisterin tapahtumailmoitukset on syytä tehdä ajoissa, eli
seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. EU-eläinpalkkioissa eläin hylätään automaattisesti
rekisterin hallinnollisessa valvonnassa, jos eläintä koskevat ilmoitukset eivät ole kunnossa
eläimen tukikelpoisuusjakson alkuun mennessä. Esimerkiksi, kun sonni tulee tukikelpoiseksi 6
kk ikäisenä ja jos sen rekisteritiedot eivät tällöin ole kunnossa, niin eläin hylätään. Jos tilalle
ostetaan lypsy- tai emolehmä, alkaa sen tukikelpoisuusjakso heti ostopäivästä. Eläin hylätään
jos ostoilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa ostosta. Eläin voi
kuitenkin olla seuraavana vuonna tukikelpoinen jos sen tiedot ovat silloin kunnossa. Aiemmasta
eläinpalkkio-ohjeissa esitellystä käytännöstä jossa eläimen tukea alennettiin suhteessa
ilmoitusviiveen pituuteen, on jouduttu muuttuneiden EU-säädösten takia luopumaan.
Pitopaikkatiedon vaikutus EU-eläinpalkkiohin
Kun eläimiä siirretään pitopaikasta toiseen, tulee myös muistaa tehdä siirtoilmoitus
nautarekisteriin. Väärässä pitopaikassa olevat eläimet hylätään tilavalvonnassa. Muuttuneet
EU-säädökset eivät enää mahdollista aiemmin käytössä ollutta tulkintaa, jonka mukaan eläimet
voitiin hyväksyä jos tilavalvonnassa voitiin todeta että ne olivat tilan jossain pitopaikassa.
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Kunkin tilan kannattaisi tarkistaa onko tilalle rekisteröity oikea määrä pitopaikkoja. Jos
pitopaikkoja on tarpeettoman paljon, aiheuttaa tämä turhaa työtä siirtoilmoitusten tekemisessä.
Jos pitopaikkoja on liian vähän, vaikeuttaa tämä mahdollisen eläintautiepidemian
seurantatoimia.
Pitopaikkoja koskeva ohjeistus ja ilmoituslomakkeet löytyvät Eviran internet-sivuilta
nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintioppaasta.
Evira.fi -> Eläimet -> Eläinsuojelu ja Eläintenpito -> Merkitseminen ja rekisteröinti ->
Nautaeläimet -> Nautojen merkitsemis- ja rekisteröimisopas.
”Talouskeskuksesta erillään olevat laidunalueet rekisteröidään pitopaikoiksi
peruslohkonumerointia hyväksi käyttäen. Jos laidunalue koostuu useammasta
peruslohkosta, ne voidaan todeta samaan pitopaikkaan kuuluviksi paikoiksi. jolloin yksi
pitopaikkatunnus riittää. Jos pitopaikkana on metsälaidun tai saari, jolla ei ole
peruslohkonumeroa, merkitään alue kartalle ja pitopaikka rekisteröidään normaalin
peruslohkorekisteröinnin mukaisesti.
Jos eläinten pitämiseen käytettävät laidunalueet muodostavat yhtenäisen maantieteellisen
alueen (epidemiologinen yksikkö) eikä laidunalueiden välissä ole muun eläintenpitäjän
omistuksessa tai hallinnassa olevaa nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten pitopaikkaa,
voidaan laidunalueet rekisteröidä yhtenä pitopaikkana, jolloin eri laitumien välisistä siirroista
ei tarvitse tehdä siirtoilmoituksia. Vastaavasti talouskeskuksen lähellä oleva saari tai
useampia saaria voidaan yhdistää talouskeskuksen kanssa yhdeksi pitopaikaksi, jos
luonteva maantieteellinen kokonaisuus, eikä muiden toimijoiden eläintenpitopaikkoja
välimaastossa –vaatimus täyttyy. Jos pitopaikoiksi tarkoitetut laidunmaat ovat useiden
kilometrien etäisyydellä tilakeskuksesta ja selkeästi erillään muista pitopaikoista, niitä ei
voida yhdistää, vaan ne on aina katsottava erilliseksi/erillisiksi pitopaikoiksi (esim. etäällä
olevat saaret tai maisemalaidunnuskohteet).”

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Nautarekisterin laskelmat
Nautarekisteristä ajetaan vuodesta 2015 alkaen nautaeläinpalkkioiden 1. erän ja lopullisten
nautaeläinpalkkioiden laskelmat sekä nautojen pohjoisen eläinyksikkötuen ja teurastuen
laskelmat. Näistä laskelmista viljelijöille postitetaan ainoastaan lopullisten nautaeläinpalkkioiden
laskelma ja nautojen pohjoisen ey-tuen laskelma.
Aikaisempina vuosina ajettua LFA-laskelmaa ei enää ajeta. Uuden ohjelmakauden
luonnonhaittakorvauksen sekä sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheydessä huomioitavia
nautojen eläinmääriä viljelijä voi tarkastella Vipu-palvelussa.
Nautarekisterin asiakaspalvelu ei hoida viljelijätukiin liittyviä asioita
Nautarekisterin asiakaspalvelu hoitaa vain nautarekisteriasioita, ei viljelijätukiin liittyviä asioita.
Mikäli viljelijällä on kysyttävää eläinyksikkölaskelmista tai tukiasioista (esim. käyttötapa ja sen
muutos, viivepäivät), hänen on otettava yhteyttä oman kuntansa tai yhteistoiminta-alueensa
maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Tietoa tukiasioista on saatavissa eläintukien ja -palkkioiden
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ohjeissa, jotka löytyvät Mavin nettisivuilta internetosoitteesta Mavi.fi -> Oppaat ja lomakkeet ->
Viljelijä-> Eläintukien ja palkkioiden oppaat

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille syyskuun kolmannella viikolla.

