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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
Nautarekisterissä käytettävä koodisto ohessa

Nautarekisterissä käytössä oleva koodisto on saatekirjeen liitteenä. Liitteissä käy ilmi
nautarekisterin ilmoituksissa käytettävä koodisto sekä korvamerkkitilauksissa tarvittavat eri
korvamerkkimallien koodit.
Nautarekisterissä käytettävät koodistot ovat tulostettavissa myös Eviran nettisivuilta: Evira.fi –
Tietoa Evirasta - Lomakkeet ja ohjeet – Eläimet – Eläinten terveys ja hyvinvointi, tuonti ja vienti
sekä merkitseminen ja rekisteröinti.
Uusi rotu Montbéliard
Suomeen on rantautumassa uusi rotu Montbéliard kevään 2015 aikana. Montbéliard löytyy
koodistosta numerolla 28.
Nautojen kotitilasiemennys
Eläimen haltijan hallussa olevan (ns. kotitilasiemennys) naudan saa keinosiementää eläimen
haltija ja tämän palveluksessa oleva, jos siementäjä on suorittanut kyseisen eläinlajin
keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon osan. Ko. tutkinnon osa
sisältyy esimerkiksi tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon perusteisiin.
Tutkinnon osa suoritetaan näyttötutkintona, joiden järjestäjät löytyvät
internetsivuilta www.nayttotutkintohaku.fi. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävät
alan oppilaitokset ja myös yksityiset tahot. Koulutuksen järjestäjästä riippumatta on tärkeää olla
yhteydessä näyttötutkinnon järjestäjään heti koulutuksen alusta lähtien. Tällöin
näyttötutkintotilaisuuden järjestämispaikka ja -ajankohta voidaan suunnitella ja sopia jo
valmiiksi. Omalla tilalla tai työpaikalla saa alkaa siementämään vasta näyttötutkintotilaisuuden
jälkeen, kun tutkinnon osa on hyväksytysti suoritettu, ja siitä on saanut todistuksen
tutkintotoimikunnalta.
Nautojen korvamerkkitilaukset
Nautojen vapaiden korvamerkkien tilaukset lähtevät merkkitoimittajille kerran viikossa tiistaisin.
Näin ollen tiistain aikana saapunut merkkitilaus toimitetaan merkkitoimittajalle pääsääntöisesti
vasta seuraavan viikon tiistaina. Tämä on hyvä huomioida vapaita merkkejä tilattaessa
pidentyneenä toimitusaikana.
Nautojen korvausmerkkitilaukset lähtevät merkkitoimittajille jokaisena arkipäivänä.

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Lypsylehmä- ja nautapalkkiot vahvistettu vuodelle 2015
Palkkiot kohdennetaan aiempien vuosien tapaan Etelä-Suomen maidontuotannolle ja koko
maassa lihanaudoille. Palkkiojärjestelmiin on tehty eräitä yksinkertaistuksia ja muita muutoksia.
Muun muassa sonnien eläinyksikkökerroin (ey) ei enää ole käytössä, vaan yksikkötuki
maksetaan eläintä kohden. Sonnien palkkiokelpoisuuden enimmäisikäraja on jatkossa 20
kuukautta, mikä kuvaa keskimääräistä teurasikää. Jatkossa tilan kaikki emolehmähiehot ovat
palkkiokelpoisia. Uusina palkkiokelpoisina eläinryhminä ovat maitorotuiset hiehot
ulkosaaristossa sekä teurashiehot AB-alueella (pl. ulkosaaristo). Palkkiokelpoisuus perustuu
nautarekisterin tietoihin, minkä vuoksi rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä on noudatettava
huolellisesti muun muassa ilmoitusaikojen suhteen. Komissio ei ole vielä antanut lopullista
hyväksyntää Suomen tuotantosidonnaisen tuen kokonaisuudelle, joten tarvittaessa ehtoja
kevään aikana vielä täsmennetään.
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Palkkioiden määrät
Lypsylehmäpalkkiota voidaan maksaa AB -tukialueilla enintään 32 milj. euroa ja nautapalkkiota
koko maassa yhteensä enintään 56,150 milj. euroa. Lopulliset nautaeläinpalkkioiden tasot
vahvistetaan kevättalvella 2016, kun lopulliset palkkiokelpoiset eläinmäärät ovat saatavilla.
Elävien nautojen palkkiot maksetaan kahdessa erässä siten, että 1.1. -31.6. (aiemmin jakso
ulottui 15.9. asti) kertyneestä eläinmäärästä palkkio maksetaan kuluvan vuoden joulukuussa ja
1.7. -31.12. kertynyt tuki kevättalvella 2016. Aiempaa lyhyemmästä rekisterijaksosta johtuen
joulukuun maksuerä on noin 50 prosenttia (aiemmin noin 70 prosenttia) koko vuoden
kertymästä. Teurashiehojen palkkio maksetaan kuitenkin yhdessä erässä kevättalvella 2016.
Milj. e e/eläin
LYPSYLEHMÄPALKKIO
Lypsylehmät Manner-Suomi AB-tukialue
Lypsylehmät Manner-Ahvenanmaa
Lypsylehmät ulkosaaristo AB-tukialue
NAUTAPALKKIO
Emolehmät, emolehmähiehot, AB-tukialue Manner-Ahvenanmaa ja
Manner-Suomi
Emolehmät, emolehmähiehot ulkosaaristo AB-tukialue
Emolehmät, emolehmähiehot C-tukialue
Sonnit, härät Manner-Suomi AB-tukialue
Sonnit, härät Manner-Ahvenanmaa
Sonnit, härät ulkosaaristo AB-tukialue
Sonnit, ja härät C -tukialue
Teurashiehot AB –tukialue pois lukien ulkosaaristo
Saaristohiehot AB -tukialue ulkosaaristo

30,50
1,14
0,36

520
700
800

8,40

360

0,85
9,35
13,70
0,60
0,50
21,60
1,00
0,15

630
140
480
560
860
160
250
300

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote tuotantosidonnaisesta tukikokonaisuudesta julkaistu
23.2.2015 internet –osoitteessa www.mmm.fi
Valtioneuvoston asetus vuoden 2015 palkkioista löytyy internetistä osoitteesta www.finlex.fi
numerolla 137/2015.

TUEN HAKEMINEN
EU:n nautaeläinpalkkioiden ja pohjoisten nautatukien haku 2015
EU:n nautaeläinpalkkioiden ja tukialueella C myönnettävien nautojen pohjoisten kotieläintukien
(eläinyksikkötuki ja teurasnautojen tuki) osalta ennen vuotta 2015 toimitettu hakemus (=
osallistumisilmoitus) ei ole enää voimassa. Viljelijän on vuonna 2015 haettava nautojen palkkiot
ja tuet uudelleen eli palautettava osallistumisilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
viimeistään 30.4.2015 sähköisesti tai lomakkeella 184. Jos viljelijä hakee pohjoisten nautatukien
ennakkoa, osallistumisilmoitus on palautettava jo ennakkoa haettaessa eli viimeistään ma
23.3.2015. Myös osallistumisilmoitus EU:n nautaeläinpalkkioihin on suositeltavaa palauttaa jo
ennakon haun yhteydessä.
Osallistumisilmoitus 184 ja ennakon hakulomake 139 ohjeineen ovat saatavissa
internetosoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla ”mavi+lomakenro” (esim. mavi184,
mavi139) sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.
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Nautarekisterin asiakaspalvelu ei hoida viljelijätukiin liittyviä asioita
Nautarekisterin asiakaspalvelu hoitaa vain nautarekisteriasioita, ei viljelijätukiin liittyviä asioita.
Mikäli viljelijällä on kysyttävää eläinyksikkölaskelmista tai tukiasioista, hänen on otettava
yhteyttä oman kuntansa tai yhteistoiminta-alueensa maaseutuelinkeinoviranomaiseen.
Teurashiehopalkkion
saa
vain
Maaseutuviraston
hyväksymässä
laitoksessa
teurastetusta eläimestä
Lista hyväksytyistä teurastamoista on julkaistu Maaseutuviraston internetsivuilla (www.mavi.fi →
Tuet ja palvelut → Viljelijä → Nautapalkkio). Teuraspalkkiota hakevan viljelijän on hyvä
varmistaa, onko hänen käyttämänsä teurastamo listalla, koska AB-tukialueella vuodesta 2015
alkaen maksettavaa teurashiehopalkkiota voidaan myöntää vain niistä eläimistä, jotka on
teurastettu Maaseutuviraston hyväksymässä teurastamossa.
Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)
Eläinten hyvinvoinnin tuki päättyy kaikilla tiloilla 30.4.2015. Päättyvään tukeen liittyvät
terveydenhuoltoasiakirjat on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.5.2015
mennessä.
Uusi eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on mahdollista tehdä ajalle 1.5.2015–31.12.2016.
Sitoumusehdot julkaistaan viikolla 12 (www.mavi.fi → Tuet ja palvelut → Viljelijä → Eläinten
hyvinvointikorvaus). Sitoumusta ja maksatusta on haettava 30.4.2015 mennessä sähköisesti
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472. Vuoden 2016 maksatusta haetaan huhtikuussa 2016.
Tarkemmat ohjeet ovat saatavissa internetosoitteesta www.mavi.fi → Oppaat ja lomakkeet.

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille toukokuun kolmannella viikolla.

