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

Tuotosseurannan
ja jalostuksen
tietokannat

Nautarekisteri
-Syntymä

- Osto
- Poisto
- Pitopaikka
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Valtuutus

Koskee kaikkia nautatiloja, jotka
• Kuuluvat tuotosseurantaan
• Käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja
• Kuuluvat Faban terveys- tai 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
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Ongelmia odotettavissa, jos valtuutus ei ole
kunnossa, esimerkkejä
▪Tietojen ilmoittaminen katkeaa Minun Maatilani kautta kaikkiin ProAgrian
palveluihin, joissa käytetään eläintietoa (syntymät, poistot, koelypsyt,
umpeenpanot, maitomäärät, roboteilta tulevat tiedonsiirrot ym)
▪Tulokset, tunnusluvut, KPI-mittarit ja raportit ovat virheellisiä, mm.
tuottoennustetta ei voida laskea
▪Ruokinnan suunnittelu ja ohjaus vaikeutuu, kun käytettävissä ei ole
oikeita eläinmääriä
▪Tuotosseurantaan kuuluminen ja kirjanpitotilana toimiminen eivät ole
mahdollisia

▪Meijereiden analyysitulokset eivät kohtaa eläintietoa (mm. maidon
pitoisuudet, tiineydet)
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esimerkkejä…
Talouspalveluiden pohjatietoina ei ole käytettävissä oikeita eläintietoja
(määrä, poistot, teuraat ym), vaatii käsityötä ja vie aikaa
Tukineuvonta vaikeutuu, kun eläinmäärät puuttuvat
Viljelysuunnitteluun tarvitaan oikeista eläinmäärästä johdettu lantamäärä

ICARin sääntöjen edellyttämä kansainvälisiin vertailuihin tarvittava
raportointi mm. tuotosseurannan peitosta tulee haasteelliseksi
(Ruokaviraston eläinmäärä lasketaan eri tavalla kuin ICARin säännöissä)
Neuvonnan rekistereihin voi jäädä ”kuolleita sieluja”, jotka vääristävät
tuloksia ja joiden poisto aiheuttaa kustannuksia
Tutkimuksella ei ole enää yhtä yhteistä ja laajaa tietovarastoa, jonka dataa
voi käyttää tutkimuskäyttöön
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Ongelmia
Osa ongelmista ilmenee heti uuden rekiserin käyttöönoton jälkeen, osa
vasta viiveellä
Yllättävät puutteet aiheuttavat yrittäjille harmia, lisätyötä ja
lisäkustannuksia
Erilaiset korjaukset ja lisäykset vaativat neuvonnalta työvoimaa ja aikaa,
aiheuttavat kustannuksia, jonka maksajana tuottajaomisteisissa
organisaatioissa yleensä on tuottaja
Virheiden määrä tietojärjestelmissä lisääntyy, koska tiedon laadun
erilaiset automaattiset varmistukset poistuvat ainakin osalta eläimistä
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Jos kaikki yrittäjät tekisivät valtuutuksen:
Viranomaisrekisteri sekä neuvonnan ja jalostuksen rekisterit eivät lähde
erkaantumaan toisistaan
Eläinten tiedot ovat mahdollisimman ajantasaiset neuvonnan ja jalostuksen
rekistereissä. Tämä mahdollistaa luotettavat pohjatiedot eläintenpitäjille ja
heidän tarvitsemille palveluille
Säästämme yhteisesti aikaa ja rahaa
Valtuutusten mahdollisimman laaja tekoon kaikkien etu!
Jos tarvitset apua valtuutuksen teossa, ota yhteyttä:
ProAgrian Tuotosseuranta asiakaspalvelu
puh. 09 856 65980 tuotosseuranta@proagria.fi
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