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Ruokaviraston uuden nautarekisterin valtuudet
Ruokaviraston uuden nautarekisterin käyttöönottoaika on maaliskuu 2022. Suosittelemme tekemään valtuudet
mahdollisimman pian. Valtuudet astuvat voimaan vasta uuden nautarekisterin käyttöönottohetkellä. Tekemällä
valtuudet eläintenpitäjän lakisääteisten ilmoitusten tekeminen jatkuu keskeytyksettä yhden luukun periaatteella.
Yritysmuodosta tai tilatunnuksen omistajuudesta riippumatta valtuuksien tekijän tulee olla sama, joka on
rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin
(eläinvastuuhenkilöksi). Mikäli eläinvastuuhenkilöksi on merkitty yksi henkilö, tämän henkilön tulee tehdä
valtuudet henkilökohtaisesti. Jos eläinvastuuhenkilöksi on merkitty yritys, valtuudet tekee joko toimitusjohtaja
tai muu henkilö, jolla on yksin yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Mikäli tällaista henkilöä ei löydy, kaikkien
osakkaiden tulee tehdä valtuudet yrityksen puolesta.
Tilatunnuksen osalliset voivat tarkistaa eläinvastuuhenkilön osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.
Eläinvastuuhenkilöksi rekisteröityä henkilöä voi myös kysyä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, jonka voi
etsiä täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/.


Mtech Digital Solutionsin valtuutetaan sekä nautaeläintietojen ilmoittamiseen että
nautaeläintietojen katseluun.



Eläinten terveys ETT valtuutetaan nautaeläintietojen katseluun.



Oman teurastamon valtuudet kannattaa varmistaa suoraan teurastamolta, varmuuden vuoksi voi
valtuuttaa sekä nautaeläintietojen ilmoittamiseen että nautaeläintietojen katseluun.

Muita valtuuksia näille toimijoille ei tule antaa oikeusturvasyistä.
Oma meijeri ei tarvitse valtuuksia, sillä he saavat tarvittavat tiedot Nasevan kautta.
Valtuudet voi tehdä Suomi.fi -palvelimella, kunhan eläinvastuuhenkilöllä on käytössä henkilökohtaiset sähköisen
tunnistautumisen tunnukset. Valtuutushakemus tehdään osoitteessa: https://www.suomi.fi/valtuudet/.
Annathan kaikille tarkenteeksi tilatunnuksen (kts. Mtechin ohje kohta 7). Huom! Tilatunnus tulee antaa
jokaiselle valtuudelle erikseen! Tarkista tilatunnuksen oikeinkirjoitus, lisää myös alkunollat. Jos annetuissa
valtuuksissa on virheitä, virheelliset valtuudet tulee mitätöidä ja tehdä alusta uudelleen. Tarkenteen
tallennustapa on muuttunut tietojärjestelmän kehitystyön vuoksi. Mikäli tilalla on useampia tilatunnuksia, tulee
tilatunnukset tallentaa yksitellen Suomi.fi valtuuksissa Lisää-painiketta käyttäen. Mikäli olet jo ehtinyt antamaan
valtuuksiin liittyen tarkenteen pilkulla erotettuna, tulee valtuudet korjata uuden ohjeistuksen mukaan. Ohjeet
valtuuksien tekemiseen https://www.minunmaatilani.fi/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Valtuuta-MtechSuomi.fi-palvelussa.pdf
Uuden nautarekisterin käyttöönottoon saakka nykyiset ilmoituskanavat ovat edelleen voimassa. Paperisista
ilmoituslomakkeista luovutaan uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä. Uuden nautarekisterin
käyttöönoton jälkeen nautarekisteri-ilmoituksia voi tehdä MinunMaatilani -ohjelmalla, soittamalla Ruokaviraston
asiakaspalveluun tai Ruokaviraston asiointisovelluksella.
Tuotosseurannan asiakaspalvelu 09 8566 5980 ja Mtechin ohjelmistotuki 09 9566 5959 neuvovat valtuuksien
teossa. Yleistä Suomi.fi-valtuuksien käytön neuvontaa tarjoaa Kansalaisneuvonta:
https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI palvelunumerot ovat 0295 000 yksityisille ja 0295 53 5115 yrityksille.
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