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Valitse ylävalikosta kohta Valtuudet

1. Kirjaudu suomi.fi -palveluun

Valtuudet antaa vain se henkilö, joka on rekisteröity nautaeläinpitäjäksi. 

Tiedon voi tarkistaa Eläintenpitäjärekisterin sähköisestä asiointipalvelusta 

tai maaseutuelinkeinoviranomaiselta. 
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Malli Tilallinen

https://epr.ruokavirasto.fi/front-page


2. Valitse ”Henkilökohtaiset valtuudet”
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Valtuudet annetaan aina

valitsemalla Henkilökohtaiset 

valtuudet -painike.



3. Valitse ANNA VALTUUKSIA -toiminto
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Näytön keskeltä näet, jos olet antanut jo jollekin yritykselle valtuudet. 

Samasta kohdasta pääset myös poistamaan valtuudet painamalla Mitätöi valittujen valtuudet.



4. Klikkaa LISÄÄ YRITYS –painiketta
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Painiketta klikkaamalla avautuu kenttä, 

mistä voit hakea 

nimellä HKScan Finland Oy tai

y-tunnuksella 1951458-9. 

Klikkaa avautuvalta listalta

HKScan Finland Oy 1951458-9

Huom! On tärkeää valita juuri tämä 

yritys. Valinta näkyy listalla alhaalla.

Voit hakea ja lisätä myös 

Mtech Digital Solutions Oy 0625796-6, 

koska molemmille yrityksille on 

annettava ilmoitus- ja katseluvaltuudet.

Kun yritys/yritykset on haettu, klikkaa

Seuraava

Malli Tilallinen, 020202-123H



5. Rajaa annettavat valtuudet 
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Kirjoita tähän kenttään hakusanaksi 

”Nauta”

Haku tuo nämä valinnat näkyviin 

➔ valitse molemmat klikkaamalla 

HKScan Finlandille ja Mtechille

annettavat valtuudet:

Nautaeläintietojen ilmoittaminen JA

Nautaeläintietojen katselu



6. Aktivoi valtuuden tarkenne
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Valtuutusten rastittamisen 

jälkeen, kenttien alle tulee 

näkyviin lisätieto.

Aktivoi Ota käyttöönvaltuuden

tarkenne siirtämällä liuku-

kytkintä oikealle, jolloin se

muuttuu vihreäksi.

Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava



7. Anna tarkenteeksi tilatunnus
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Avaa tarkenteet.

Klikkaa Avaa kaikki 

TAI avaa väkäsistä yksi 

kerrallaan. 

Tässä vaiheessa tarvitaan 

tilatunnus - kannattaa etsiä se  

valmiiksi esille!



8. Lisää tilatunnus
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Tilatunnus syötetään tähän. 

Syötä tilatunnus myös tähän

Jos olet eläintenpitäjänä useammalla tilalla, paina Lisää

ja anna tarkenteeksi myös toinen tilatunnus. 

Tilatunnus on aina 9 merkkiä pitkä,  

joten muista kirjata myös etunollat.

Kaikki 2 tarkoittaa, että annat samalla tilatunnuksen 

sekä HKScan Finlandille että Mtechille.

Tilatunnus tulee syöttää katselu-

oikeuteen erikseen!

Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava



9. Valitse valtuuden voimassaoloaika
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Valitse kuinka kauan haluat 

valtuuden olevan voimassa. 

Oletus on 5 vuotta. 

Hyvä tietää:

• Suomi.fi –palvelu ei hälytä 

voimassaoloajan päättymisestä. 

• Tilanteen muuttuessa valtuuden voi 

käydä milloin tahansa poistamassa tai 

lyhentämässä sen voimassaoloaikaa.

Suosittelemme antamaan 

valtuudet pitkäksikin aikaa.

Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava



10. Tarkista ja vahvista valtuudet
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Tehdyistä valtuuksista näytetään yhteenveto, josta 

kannattaa tarkistaa:

Muistuihan tarkistaa, että valtuuttaja on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin (eläin-
vastuuhenkilöksi). Tarvittaessa tarkista oikea henkilö eläintenpitäjärekisteristä
tai maaseutuasiamieheltäsi.

Malli Tilallinen, 020202-123H

Jos tiedot ovat oikein, hyväksy valtuudet painamalla 

Vahvista

Jos huomaat virheen, klikkaa Edellinen ja käy 

korjaamassa tiedot.

• Valtuutettu yritys (HKScan Finland 1951458-9 ja 

Mtech Digital Solutions Oy 0625796-6) 

• Annetut valtuudet (ilmoittaminen & katselu)

• Tilatunnus

• Valtuuttajana on henkilö OMALLA 

henkilötunnuksella, ei y-tunnuksella

https://epr.ruokavirasto.fi/front-page


11. Anna ETT:lle katseluvaltuudet
Aloita valtuuttaminen uudelleen kohdasta 3 (ANNA VALTUUKSIA)

ja toimi kohtien 4-6 kohdalla seuraavasti:   
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Lisää yritys 

Eläinten terveys ETT ry 0985041-5

Malli Tilallinen, 020202-123H

• Kirjoita 

hakusanaksi 

”Nauta”

• Valitse valtuudeksi 

”Nautaeläin tietojen 

katselu”

• Ota käyttöön 

valtuuden tarkenne

• Jatka painamalla 

Seuraava

• Lisää tilatunnus 

ja jatka 

seuraamalla  

uudelleen ohjeen 

kohdat 7-10



Voimassaolevat valtuudet näkyvät kohdassa 
ANNETUT VALTUUDET
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Tarkista vielä, että valtuudet 

menivät oikeille yrityksille 

(yrityksen nimi ja y-tunnus) 

sekä tilatunnus. 

Näet tilatunnuksen kun 

napsautat ko. yrityksen 

nimeä.

Jos huomaat virheen, 

esim. tilatunnus puuttuu, 

täytyy valtuutus poistaa ko. 

yritykseltä ja tehdä uudelleen.

Täältä pystyt myös tarvittaessa 

mitätöimään antamiasi 

valtuutuksia.

Valtuuksien hyväksymisen jälkeen päädyt tähän näyttöön.



Voimassaolevat valtuudet näkyvät kohdassa 
”Annetut valtuudet”
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Hyväksymisen jälkeen 

päädyt tähän näyttöön. 

Tarkista vielä, että valtuudet 

menivät oikeille yrityksille:

yrityksen nimi ja y-tynnus

Täällä pystyt myös 

tarvittaessa mitätöimään 

antamiasi valtuutuksia

Muistathan  antaa 
katseluvaltuutuksen 
myös ETT:lle

HKSCAN FINLAND - Nautatiimi

Valmista tuli!

Kiitos


