


Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Oikeudellinen pohja rekisteröinti- ja merkintävelvollisuudelle on luotu lailla eläinten 
tunnistusjärjestelmästä (238/2010) ja sen perusteella annetuissa asetuksissa.

Lain vaatima velvollisuus rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja merkitä eläimet on, 
jos pidät jotain seuraavista eläimistä:

• nautaeläimet
• sikaeläimet
• lampaat
• vuohet
• siipikarja
• hevoseläimet
• kameli- ja hirvieläimet (paitsi poro)
• turkiseläimet
• kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
• mehiläiset ja kimalaiset

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238


Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on

• seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotanto-
ketjun alusta loppuun 

• varmistaa eläinten hyvinvointia
• eläinten jäljitettävyys eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi  

Näistä syistä eläinluettelon ja rekisterin on oltava ajan tasalla.

Ajan tasalla oleva eläinluettelo ja rekisteri nopeuttavat 
jäljitettävyyttä, jotta esimerkiksi eläintautitilanteessa saadaan 
nopeasti selville eläinmäärät kussakin pitopaikassa ja eläimet 
voidaan jäljittää ja erottaa muista eläimistä.  



Rekisteröinti eläinten pitäjäksi 
& pitopaikkarekisteröinti 

• Tulosta lomakkeet etukäteen www.ruokavirasto.fi –sivuilta ja täytä 
ne valmiiksi

• Käy kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen luona rekisteröimässä 
eläintenpitopaikka ja rekisteröitymässä eläintenpitäjäksi

• Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen rekisteröi henkilön 
eläintenpitäjäksi, rekisteröi eläinten pitopaikat ja antaa 
pitopaikkatunnukset 

• Pitopaikat tarvitsevat osoitteen (ja koordinaatit)

• Tämän jälkeen voi hankkia eläimet ja ilmoittaa ne rekisteriin
• Huom. myös esim. lemmikkilampaiden ja pihakanojen pitäjien 

tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja rekisteröidä 
eläintenpitopaikka

http://www.ruokavirasto.fi/


Rekisteröinti  NAUDAT

• Ilmoita vasikan syntymä nautarekisteriin 7 vuorokauden kuluessa

• Ilmoita samoin nautarekisteriin muut tapahtumat, kuten ostot, poistot 
ja siirrot 7 vuorokauden kuluessa

• Ilmoitukset voit tehdä sähköisesti (Minun maatilani -ohjelma) tai 
puhelimitse nautarekisterin asiakaspalveluun

• Jos ilmoitukset tehdään muuta kuin sähköistä sovellusta käyttäen, 
tulee tilalla olla paperinen ajantasainen eläinluettelo, johon merkintä 
on tehtävä 3 vrk kuluessa tapahtumasta

Katso tarkemmin Ruokaviraston sivuilta:  
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/


• Merkitse syntynyt vasikka 20 vuorokauden kuluessa syntymästä

• 1.1.2021 lähtien e-merkit ovat pakollisia 1.1.2021 jälkeen syntyneille
• Huom. jos tilalla on jäljellä vanhoja vapaita merkkejä, niin niihin voi tilata

korvausmerkkinä elektronisen merkin (siis ei tarvitse tilata kahta uutta merkkiä) 
• Elektronisten merkkien tarkoitus on parantaa jäljitettävyyttä ja vähentää 

virheitä
• Mahdollistaa myöhemmin teurastamon tekemään poistoilmoituksen 

teuraseläimistä
• Pudonneen merkin/merkkien tilalle on viipymättä tilattava korvausmerkit, ja 

merkit on kiinnitettävä korviin

• Rekisteröimätön tai merkitön eläin ei saa liikkua pitopaikasta

Merkintä  NAUDAT    



• Tilojen välisissä eläinten ostoissa ostajan kannattaa 
tarkistaa, ettei eläimiin kohdistu siirtorajoituksia 

• Sen voi tehdä osoitteessa: 

https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2
tai googleta hakusanalla naudan rekisterikysely

• Käyttäjätunnus ja salasana on 
sama kuin Minun maatilani –sovelluksessa

Naudan rekisterikysely

https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2




Rekisteröinti ja merkintä   
SIAT 

• Eläintenpitäjän pitää tehdä pitopaikkakohtaisesti 
eläinmääräilmoitukset sikarekisteriin kolme kertaa vuodessa
• tammikuussa (syys-joulukuulta), toukokuussa (tammi-huhtikuulta) ja 

syyskuussa (touko-elokuulta)
• ilmoitetaan kunkin kuukauden ensimmäisen päivän lukumäärät 

eläintyypeittäin
• ilmoitetaan myös kuolleet ja syntyneet siat kuukausittain

• Tapahtumailmoitukset tehdään 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta 
sikarekisteriin: syntymät, ostot, poistot, siirrot 

• Viljelijä voi sopia teurastamon kanssa siitä, että teurastamo tekee 
teurasilmoitukset ja teurastamolta ostettujen eläinten ostoilmoitukset

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/


Rekisteröinti ja merkintä   
SIAT 

• Syntyneet siat merkitään pitopaikkakohtaisella merkintätunnuksella
• tatuoinnilla 

• tai käyttäen korvamerkkiä 

• Merkintätunnus on oltava luettavissa siasta koko sen elinajan
• Mikäli merkintätunnus on vaurioitunut, tuhoutunut tai muuttunut 

lukukelvottomaksi, sika on merkittävä uudelleen
• Sioista ja tapahtumista on pidettävä pitopaikkakohtaista ajan tasalla olevaa 

eläinluetteloa: syntymät, ostot, poistot, siirrot sekä kadonneen, 
vahingoittuneet tai muuten lukukelvottomaksi muuttuneen merkinnän 
korvaaminen ja korvattu merkintätunnus 

Merkinnät on hyvä tehdä viipymättä tapahtuman jälkeen! 



Rekisteröinti ja merkintä  
LAMPAAT  

• Syntyneet karitsat on ilmoitettava rekisteriin 6 kk sisällä syntymästä
• Karitsat pitää merkitä kahdella merkillä 6 kk kuluessa syntymästä, ja aina 

ennen kuin eläin siirretään syntymäpitopaikalta, koskee myös karitsan 
siirtoa tilan omaan pitopaikkaan (MMM:n asetus 356/2008, 8§)
• eläimelle riittää yksi korvamerkki, jos se laitetaan teuraaksi alle vuoden ikäisenä 

eikä sitä siirretä syntymäpaikastaan ennen sitä
• Poistot, ostot ja siirrot pitää ilmoittaa 7 vrk kuluessa lammasrekisteriin 

sovelluksella, lomakkeella tai puhelimitse
• Jos ilmoitukset tehdään muuta kuin sähköistä sovellusta käyttäen, tulee 

tilalla olla paperinen ajantasainen eläinluettelo, johon merkintä on tehtävä 
3 vrk kuluessa tapahtumasta

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/


Rekisteröinti ja merkintä  
SIIPIKARJA

• Rekisteröidytään eläintenpitäjäksi

• Rekisteröidään pitopaikka

• Eläimistä tulee pitää ajantasaista 
tapahtumakohtaista paperista tai sähköistä 
luetteloa (esim. oma Excel-taulukko)

• lukumäärät, syntyneet, kuolleet ja 
päivämäärät 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siipikarja/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siipikarja/


Rekisteröinti 
HEVOSET

• Hevosenomistaja (tai sopimuksen mukaan haltija) 
rekisteröityy eläintenpitäjäksi ja rekisteröi eläimensä 
pitopaikkaan 

• Rekisteröidään pitopaikka kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen luona (jatkossa sähköisesti)

• Siirtymäaika rekisteröitymiseen päättyy 31.12.2020 
• Huom! Jos et ole tuohon mennessä rekisteröitynyt, 

hoida asia kuntoon mahdollisimman pian!



Rekisteröinti ja merkintä
HEVOSET

• Hevosista tulee pitää ajantasaista tapahtumakohtaista paperista tai 
sähköistä luetteloa (esim. oma Excel-taulukko)
• lukumäärät, syntyneet, kuolleet ja päivämäärät 

• Joka hevosella on oltava tunnistusasiakirja eli hevospassi viimeistään 12 
kuukauden kuluttua syntymästä, ja jo aikaisemmin, jos hevonen 
siirretään syntymätilalta

• Tunnistusasiakirja on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä 
eläintä pidetään, ja on oltava mukana kun eläintä kuljetetaan

• Kun hevonen kuolee, hevospassi palautetaan sen myöntäneelle taholle

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/


Tilojen välinen eläinkauppa

Tee kirjallinen kauppakirja, josta käy ilmi
• eläinlaji
• eläimen EU-tunnus
• sukupuoli
• myyjä (tilatunnus)
• ostaja (tilatunnus)
• eläimen siirtopäivä (huom. ilmoita tämä 

tapahtumapäivä rekisteriin)
• paikka ja aika sekä myyjän ja ostajan 

allekirjoitukset

Muista naudoilla rekisterikysely!
https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2

Hyödynnä valmiita asiakirjapohjia
esim. http://www.kaseka.fi/?page_id=6

https://nautarekisteri.mloy.fi/Alkupera/login.asp?Lang=2
http://www.kaseka.fi/?page_id=6


Eläinten merkinnän 
ja rekisteröinnin 
yleisimmät puutteet
Eläinrekisteripuutteet

• ilmoittamattomat tai väärin ilmoitetut tapahtumat 
• eläintä ei ole ilmoitettu rekisteriin tai eläimen poistoa ei ole 

ilmoitettu 
• poistot/ostot eivät täsmää 
• kuolleen eläimen poistopäivä pitää olla kuolinpäivä, ei raadon tilalta 

noutopäivä
• rekisterissä eläin on väärässä pitopaikassa, siirrot pitää ilmoittaa
• sikarekisteriin on tehtävä eläinmääräilmoitukset

Korvamerkkipuutteet
• korvausmerkki/merkit tilataan heti kun on havaittu niiden 

pudonneen, ei valvonnasta ilmoittamisen jälkeen - silloin se on 
myöhäistä
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