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Nautaeläinten välitysilmoituslomakkeen täyttöohjeet
NAUTAELÄINTEN VÄLITYSILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Nämä ohjeet korvaavat aiemmin annetut ohjeet ja ovat voimassa toistaiseksi. Täytä lomake
huolellisesti kuulakärkikynällä ja selvästi tekstaten.
1 Ilmoituksen laji
Lomakkeen vasemman yläkulman valinnaiskohdissa ilmoitetaan lomakkeen ilmoituslaji.
1. Uusien tietojen ilmoitus. Eläimen/eläinten tätä välitystapahtumaa koskevia tietoja ei ole
aiemmin ilmoitettu nautarekisteriin.
2. Aiemmin ilmoitetun tiedon korjaus tai täydennys. Korjataan tai täydennetään aiemmin
ilmoitettua tietoa. Oikaistava tapahtumarivi ilmoitetaan uudelleen täydellisenä.
3. Virheellisen ilmoituksen peruutus. Peruutetaan väärällä EU-tunnuksella aiemmin tehty
ilmoitus (virheellisen ilmoituksen syynä voi olla esimerkiksi kirjoitusvirhe). Oikealla EUtunnuksella ilmoitettavat tiedot lähetetään erillisellä lomakkeella, josta on rastitettuna kohta
”Uusien tietojen ilmoitus”.
Huomioi, että yhdellä lomakkeella voi olla vain yhdenlajisia ilmoituksia eli jos haluat ilmoittaa sekä
uusia tietoja että korjata aiemmin lähetettyjä virheellisiä tietoja, tarvitaan kaksi erillistä lomaketta.
2 Välittäjän tiedot ja pitopaikkatunnus
Välittäjän tunnus on 4-numeroinen (voi sisältää alkunollia, esim. 0049). Tunnukset ovat
Aluehallintoviraston antamia.
Eläinvälittäjän nimi kirjoitetaan selvästi ja kokonaan (virallisesti hyväksytyt lyhennykset
hyväksytään, esim. tmi, Ok.).
Mahdollista myöhempää selvittelyä varten on lomakkeelle merkittävä puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, joista voi tiedustella lisätietoja lomakkeella ilmoitetuista tiedoista.
Pitopaikalla tarkoitetaan välittäjän omaa rakennusta tai laidunta, joita hän käyttää eläinten
pitämiseen välitystoiminnan yhteydessä. Jokaiselle pitopaikalle on annettu oma tunnus.
3 Kuljetusvälineiden tiedot
Tässä kohdassa ilmoitetaan ne ajoneuvot, joita on käytetty lomakkeella ilmoitettujen eläinten
kuljettamiseen. Jos eläimiä kuljetetaan (lähtötiloilta vastaanottaville tiloille) vain yhdellä
ajoneuvolla, ilmoitetaan vain ensimmäisen ajoneuvon rekisterinumero. Jos päivän aikana eläimiä
on siirretty toiseen ajoneuvoon, kirjataan tähän kohtaan myös toisen ja mahdollisesti kolmannen
ajoneuvon rekisterinumero ja siirron kellonaika. Ajoneuvo vaihtuu myös silloin, kun kuormattu
perävaunu kytketään uuteen vetoautoon.
Rekisterinumerolla tarkoitetaan vetoauton rekisterinumeroa. Rekisteritunnus ilmoitetaan
väliviivoineen.
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Välitystapahtuman tiedot

4.1 Tapahtumalaji
Lomakkeelle merkitään yksi seuraavista numerokoodeista:
1. välitys, eläin kuljetetaan myyjältä ostajalle ilman välipysähdystä
2. osto välittäjälle, eläin tuodaan välittäjän pitopaikkaan
3. myynti välittäjältä, eläin poistetaan välittäjän pitopaikasta. Myös välivarastoon kuolleet
ilmoitetaan tällä tapahtumalajilla 3 varastosta poistuneeksi.
4.2 Kuormakirjan numero
Kuormakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, josta ilmenee kaikkien samassa kuormassa matkan eri
vaiheissa olleiden eläinten tiedot. Tähän ei siis merkitä yksittäisen eläimen tai eläinryhmän
ostosopimusnumeroa, vaan koko kuormaa käsittävän asiakirjan numero.
4.3 Eläimen EU –tunnus
Kohtaan ”Maa” kirjoitetaan korvamerkissä oleva 2 -kirjaiminen maakoodi (esim. FI). Jos
korvamerkissä ei ole maakoodia, jätetään kohta tyhjäksi. Kohtaan ”tunnuksen numero-osa”
kirjoitetaan korvamerkissä oleva 12 -numeroinen tunnus. Suomalaisesta tunnuksesta riittää
edelleen aiemmin käyttöön otettu 9-numeroinen syntymätunnus, jolloin tunnus mahtuu lomakkeelle
helpommin. Suositeltava kirjoitustapa lomakkeeseen on: 00333 4444, siis erotetaan 4 viimeisintä
numeroa pienellä välillä tunnuksen alkuosasta.
Tarkiste on vain suomalaisessa korvamerkissä, apumerkissä EU-tunnuksen jälkeen ympyröitynä.
4.4 Eläimen myyjän tunnus
Eläimen myyjän tunnuksen laji merkitään rastittamalla ao. kohta. Jos myyjä on maatila, ilmoitetaan
9-numeroinen tilatunnus, tai sen puuttuessa 8-numeroinen MMM-asiakastunnus (esim.
A12345678). Jos eläin ostetaan välittäjältä, ilmoitetaan 4-numeroinen välittäjätunnus.
Välivarastosta pois myytäessä myyjä-tiedot jätetään tyhjiksi, koska myyjänä on tässä tapauksessa
ilmoittava välittäjä itse. Samoin välivarastolle kuollut ilmoitetaan ilman myyjän tietoja.
4.5 Välitystapahtuman alku
Eläimen lähtöaika tilalta, välittäjän navetasta tai muusta pitopaikasta ilmoitetaan päivämäärällä ja
kellonajalla. Päivämäärä merkitään muodossa pp.kk.vv ja kellonaika muodossa tt.mm.
4.6 Hävitystapa, jos kuollut matkalla
Jos eläin menehtyy kuljetuksen aikana, tehdään ruhon hävittämisestä merkintä tähän kohtaan.
Kuolleen eläimen ruhon hävitystapa:
0 = Hautaus
1 = Poltto
3 = Käsittelylaitos
4 = Raadonkeräily
4.7 Välitystapahtuman päätös
Eläimen saapumisaika uudelle tilalle, teurastamolle, teurastuspaikkaan, välittäjän navettaan tai
muuhun pitopaikkaan ilmoitetaan päivämäärällä ja kellonajalla. Päivämäärä merkitään muodossa
pp.kk.vv ja kellonaika muodossa tt.mm.
4.8 Eläimen ostajan tunnus
Eläimen ostajan tunnuksen laji merkitään rastittamalla ao. kohta. Jos eläin myydään tilalle,
ilmoitetaan 9-numeroinen tilatunnus, tai sen puuttuessa 8-numeroinen MMM-asiakastunnus. Jos
eläin myydään välittäjälle, ilmoitetaan 4-numeroinen välittäjätunnus. Ostettaessa välivarastoon
jätetään ostajan tunnukset pois, koska eläin jää välittäjän itsensä omistukseen.
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Päiväys ja allekirjoitus

Lomake on varustettava päiväyksellä ja ilmoittajan allekirjoituksella.
6

Lomakkeen kopion säilytys

Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) edellyttää että välittäjien on pidettävä luetteloa
välittämistään naudoista. Hyväksyttävä luettelonpitotapa on esimerkiksi se että Nautarekisteriin
lähetettyjen lomakkeiden kopiot säilytetään kansiossa aikajärjestyksessä. Luettelon säilytysaika on
kolme vuotta välitysvuoden jälkeen.
Lomake palautetaan vaadittavilla tiedoilla ja selvällä käsialalla täytettynä Nautarekisteriin,
niin että se on perillä 7 vrk:n kuluessa välitystapahtumasta.
Lomake palautetaan postitse tai skannattuna sähköpostin liitetiedostona:
Postitusosoite:
NAUTAREKISTERI
PL 25
01301 VANTAA

Sähköpostitse:
rekisteri@mloy.fi

Lisätietoja:
Maatalouden Laskentakeskus Oy, puh. 09 85 666 000 tai sähköpostitse rekisteri@mloy.fi.
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