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•Tavoitteena on kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa 
oleva nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmää.
• Ruokavirasto on tähänkin asti ollut virallisen nautarekisterin omistaja, rekisterinpitäjä  

ja ylläpidosta vastuullinen viranomainen, mutta jatkossa Ruokavirasto vastaa myös 
rekisterin teknisestä ylläpidosta ja asiakaspalvelusta, jotka aiemmin on hoitanut Mtech.

•Nykyinen tiedonsiirto ja tietojen oikeellisuuden tarkistukset 
(vuodesta 1995) rekisterien välillä katkeaa näillä näkymin 
maaliskuussa 2022.

•Ruokaviraston mukaan merkittävin taustasyy uudistukseen on 
järjestelmän vanhentunut teknologia.
•Asiaan vaikuttavat myös kiristyneet vaatimukset tietojen luovutukseen, 
tietosuojaan ja tietosuojan varmistamiseen liittyen

Ruokavirasto irrottaa nautaeläinrekisterin 
neuvonnan yhteydestä  
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•Eläintapahtumatiedot siirtyvät jatkossa viranomaisrekisterin ja 
ProAgrian + Faban välillä vain, jos yrittäjä (nautatila) valtuuttaa 
Mtechin tietojen ilmoittamiseen ja katseluun, ETT ja teurastamot 
tarvitsevat omat valtuutukset.

•Ruokavirasto julkaisee oman ilmaisen web-pohjaisen sovelluksen, joka 
avautuu maaliskuussa 2022.

•Siihen kirjaudutaan suomi.fi-tunnistuksen avulla
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• Kuuluvat tuotosseurantaan

• Käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja

• Kuuluvat Faban terveys- ja lihakarjan tarkkailuun
• Käyttävät jotain Minun Maatilani –sovellusta tai jotain muuta 

Mtechin, Faban, ProAgrian ohjelmaa tai palvelua, joka liittyy 
nautoihin (esimerkiksi eläinmääriin)

• Aikovat joskus käyttää jotain ylläolevista

• Myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät em. palveluja
• HUOM! Voi vaikuttaa myös teurastamoiden ketjuinformaation 

toimintaan ja mm. lääkkeiden varalleluovutussopimuksiin

Koskee kaikkia nautatiloja, jotka
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Ruokaviraston
Nautarekisteri
-Syntymä

- Osto
- Poisto
- Pitopaikka

Tuotosseurannan 
ja jalostuksen 
tietokannat

Valtuutus annettu
-> eläintenpitäjä voi päättää, ilmoittaako tapahtumat neuvonnan vai 
Ruokaviraston nautarekisterin puolelle, 
tieto siirtyy automaattisesti valtuutuksen ollessa voimassa 
rekisteristä toiseen
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Ruokaviraston
Nautarekisteri
-Syntymä

- Osto
- Poisto
- Pitopaikka

Tuotosseurannan 
ja jalostuksen 
tietokannat

Valtuutus antamatta
-> eläintenpitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat erikseen neuvonnan 
tietoihin ja Ruokaviraston nautarekisterin puolelle, tieto ei siirry 
automaattisesti
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Samalla vaivalla myös muut valtuutukset kuntoon
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• Vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset)

• Valtuutuksen tekee eläintenpitäjärekisteriin rekisteröity eläinvastuuhenkilö.
o https://epr.ruokavirasto.fi/

• Mtech Digital Solutions valtuudet
o Nautaeläintietojen ilmoittaminen + tilatunnus
o Nautaeläintietojen katselu + tilatunnus

• Eläinten terveys ETT ry (Naseva) valtuudet
o Nautaeläintietojen katselu + tilatunnus

• Oma teurastamo valtuudet
o Nautaeläintietojen ilmoittaminen
o Nautaeläintietojen katselu

Valtuutus Digi- ja väestötietoviraston 
Suomi.fi- portaalissa
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https://epr.ruokavirasto.fi/


Valtuuden tarkenne
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• Valtuutuksen tekee se henkilö, joka on rekisteröitynyt Ruokaviraston 
eläintenpitäjärekisteriin eläinvastuuhenkilöksi

•Nautaeläintenpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa 
Eläintenpitäjärekisterin (EPR) sähköisestä asiointisovelluksesta, joka 
avattiin elokuussa 2021.
 https://epr.ruokavirasto.fi/

• Valtuutuksen tekijällä tulee olla  verkkopankkitunnukset tai muu vahva 
sähköinen tunnistusväline käytössä, jotta valtuutuksen voi tehdä suomi.fi-
palvelussa

• Jos ei ole verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa sähköistä 
tunnistusvälinettä käytössä, valtuutus pitää tehdä hakemuksella 
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Matti Maitotilan valtuutus eli ihan 
perinteinen maatila

https://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen


Tarkista eläintenpitäjärekisteristä rekisteröity eläintenpitäjä. 
•Mikäli eläintenpitäjä on henkilö, tämä henkilö tekee valtuudet 
henkilökohtaisesti. Edellisen dian ohje.

•Mikäli eläintenpitäjä on organisaatio, organisaation toimitusjohtaja tai 
muu henkilö jolla on yksin yrityksen nimenkirjoitusoikeus, tekee 
valtuutuksen yrityksen puolesta. Suomi.fi palvelussa tai hakemuksella 
ellei sähköinen tunnistautuminen onnistu.

•Mikäli tällaista henkilöä ei ole (nimenkirjoitusoikeus kahdella tai 
useammalla henkilöllä yhdessä) Näiden kaikkien henkilöiden tulee tehdä 
valtuutus yrityksen puolesta. 

Maitotila MTY, kuolinpesä tai Maitotila OY, 
eli verotusyhtymän valtuudet
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• verotusyhtymät voivat hallinnoida verotusyhtymän valtuuksia 
omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa (muutos tullut voimaan 18.5.) 
Lisätietoja täältä  https://www.suomi.fi/uutiset/verotusyhtymat-voivat-nyt-
valtuuttaa-omatoimisesti-suomi-fi-valtuuksissa-siirtyminen-katsosta-
helpottuu?fbclid=IwAR3zpGOLETesxTGjLZ8j-
zbRbbZMezXBxb9xzZrBHRZqiv72wmgkaOSNwGA&logout=true

• Edellytyksenä on se, että kaikki osakkaat ovat Suomen kansalaisia ja 
käyttävät sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

• Valtuushakemusta tarvitsevat edelleen ne verotusyhtymät, joissa on 
osakkaina muita yhtymiä tai kuolinpesiä tai jossa joillain osakkailla ei ole 
käytössään sähköisiä tunnistautumisvälineitä 
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Kun organisaatio eläintenpitäjänä, eikä 
henkilöä jolla yksin nimenkirjoitusoikeus
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https://www.suomi.fi/uutiset/verotusyhtymat-voivat-nyt-valtuuttaa-omatoimisesti-suomi-fi-valtuuksissa-siirtyminen-katsosta-helpottuu?fbclid=IwAR3zpGOLETesxTGjLZ8j-zbRbbZMezXBxb9xzZrBHRZqiv72wmgkaOSNwGA&logout=true
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen


https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/

Mtechin koostama ohje  Mtech valtuutus Suomi.fi -palvelussa nautarekisterin käyttöön.pdf

Mtechin opastusvideo valtuutuksen tekemiseen:
https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/

Tietoa hakemuksella valtuuttamisesta https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-
valtuuttaminen

Tietoa verotusyhtymien valtuutuksista https://www.suomi.fi/uutiset/verotusyhtymat-voivat-nyt-
valtuuttaa-omatoimisesti-suomi-fi-valtuuksissa-siirtyminen-katsosta-
helpottuu?fbclid=IwAR3zpGOLETesxTGjLZ8j-
zbRbbZMezXBxb9xzZrBHRZqiv72wmgkaOSNwGA&logout=true

Ohjelinkkejä
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Ruokaviraston sivuilta löytyy ohje valtuutuksen tekemiseen

m-files://show/C1F95AD4-2D73-415A-B747-B8AF5B98E341/0-288546?object=000A630C-782F-40EC-A3E0-E634DEC15176
https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/
https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen
https://www.suomi.fi/uutiset/verotusyhtymat-voivat-nyt-valtuuttaa-omatoimisesti-suomi-fi-valtuuksissa-siirtyminen-katsosta-helpottuu?fbclid=IwAR3zpGOLETesxTGjLZ8j-zbRbbZMezXBxb9xzZrBHRZqiv72wmgkaOSNwGA&logout=true


Kansalaisneuvonnasta
Palveluajat (Näet poikkeukset palveluajoissa eri asiointikanavien lisätiedoissa)

•Maanantai–perjantai klo 8.00–21.00

•Lauantai klo 9.00–15.00

•Suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä

Asiointikanavat

•Sähköinen lomake

•Puhelinpalvelu 0295 000

•Chat

•Tekstiviestipalvelu erityisryhmille 

Sähköposti: palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi

Lisätietoa Kansalaisneuvonnan palveluista löydät osoitteestakansalaisneuvonta.fi.

Apua valtuutusten tekoon maatilayrittäjälle
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https://kansalaisneuvonta.fi/fi-FI/Kansalaisneuvonta_Kysy_julkisista_palvel(57056)
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/kansalaisneuvonnan-puhelinpalvelu-digi-ja-vaestotietovirasto/9eaa0960-7df6-480d-8eee-83a9e18a5637
https://www.suomi.fi/palvelut/verkkoasiointi/kansalaisneuvonnan-chat-digi-ja-vaestotietovirasto/aacf50e4-142d-44a2-aeb3-23b32b5c5bbf
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/kansalaisneuvonnan-tekstiviestipalvelu-digi-ja-vaestotietovirasto/d775f279-0512-401b-a5eb-ed66def4923c
https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI


Organisaatioiden asiakaspalvelu neuvoo yrityksiä ja yhteisöjä Suomi.fi-palvelujen 
käytössä. Saat tukea esimerkiksi Suomi.fi-valtuuksien ja Suomi.fi-viestien käyttöön.

Sähköposti: organisaatiopalvelut@dvv.fi

Puhelinpalvelu 0295 53 5115 (pvm/mpm)

Arkisin klo 10.00–15.00

Poikkeukselliset palveluajat ja lisätietoa puheluhinnoista  

Organisaatioiden asiakaspalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lisätietoa Organisaatioiden asiakaspalvelusta 
https://www.suomi.fi/palvelut/organisaatioiden-asiakaspalvelu-digi-ja-
vaestotietovirasto/8acdd3d4-3516-4857-be98-6f98e51ff37f

Apua yrityksille ja yhteisöille
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https://www.suomi.fi/palvelut/organisaatioiden-asiakaspalvelu-digi-ja-vaestotietovirasto/8acdd3d4-3516-4857-be98-6f98e51ff37f


• Valtuutuksen voi tehdä vain eläintenpitäjärekisteriin rekisteröity eläinvastuuhenkilö.
o Tarkistaminen https://epr.ruokavirasto.fi/

• Valtuutukset tekee eläinvastuuhenkilö. Jos eläinvastuuhenkilöksi on merkitty yritys, 
valtuutus tehdään yrityksen nimissä.
o https://www.suomi.fi/valtuudet

• Mtech Digital Solutions valtuudet
o Nautaeläintietojen ilmoittaminen
o Nautaeläintietojen katselu

• ETT eläinten terveys (Naseva) valtuudet
o Nautaeläintietojen katselu

• Oma teurastamo valtuudet
o Nautaeläintietojen ilmoittaminen
o Nautaeläintietojen katselu

Yhteenveto
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https://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.suomi.fi/valtuudet


Kiitos! 
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