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Eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteri EPR
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Rekisteröinti ruokaviraston sähköisessä 
palvelussa: https://epr.ruokavirasto.fi/front-page

Pitopaikalle tulee pitopaikkanumero 
FI00123456790, tämä tulee pitopaikasta 
vastuussa olevalle toimijalle (omistaja tai haltija)

Voidaan liittää Y-tunnukseen, henkilötunnukseen 
tai tilatunnukseen

Ilmoitetaan joko: 

a) seura- ja harrastuseläinten pito

b) laajamittainen tai ammattimainen eläinten pito        
(tästä puhutaan vielä myöhemmin!)

Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva 
toimijan välillä tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa 
eläimen pitoon liittyvistä vastuista sovitaan selkeästi!

Käykää tarkastamassa omat tiedot!

Eläinten pitäjä on se joka vastaa 
päivittäisestä hoidosta.

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


Siittolatoiminta
Pitopaikkarekisteröinti myös jos

Sperman keräystä tai säilytystä 
Siittolat
Tallit, jos tulee useille tammoille siirtona

Ei tarvitse rekisteröidä jos käytetään vain omille eläimille

Tehdään EPR:ssä, valikossa vaihtoehtona sukusolujen tai 
alkioiden varastointi 
Kirjanpito:

Erän toimittaja (nimi, tunnus) 
Toimituspäivämäärä
Sukusolujen ja alkioiden tunnistetiedot 
Sukusolujen ja alkioiden varastosta poistumispäivämäärä 
(käyttö/hävitys)
Kirjanpitona voi toimia esimerkiksi lähetyslistat ja terveystodistukset 
asianmukaisesti täydennettynä
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Pitopaikan kirjanpito 
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eläimen yksilöllinen koodi (tunnistusnumero, UELN-numero)

eläimen tunnistimen näyttämä tunnistuskoodi (mikrosirun numero)

toisesta pitopaikasta tulevien eläinten osalta lähtöpitopaikan 
pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja siirron 
päivämäärä

toiseen pitopaikkaan siirrettävien eläinten osalta määränpäänä 
olevan pitopaikan pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja 
siirron päivämäärä

pitopaikassa syntyvien eläinten osalta syntymäpvm ja em. 
tunnistetiedot

pitopaikassa kuolleiden tai lopetettujen eläinten osalta kuolinpvm

Kirjanpitoa pitää pitopaikasta vastaava toimija paperilla tai 
sähköisesti

Säilytettävä 3 vuotta



Pitopaikan kirjanpito 2

Ammattimainen 
tai laajamittainen 

=

Ilmoituksenvarai-
nen toiminta
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Lääkekirjanpito
Rehukirjanpito jos saa EU-tukia
Ammattimainen tai laajamittainen toiminta (ESA 26 §):

1) koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai 
välittäminen

4) kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä 
kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai 
kouluttaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos 
täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi; sekä

5) muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito.

Ammattimaisella tai laajamittaisella toiminnalla kirjanpitovaatimus myös 
eläinsuojelulain nojalla: Toiminnan harjoittajan on pidettävä ajan tasalla 
olevaa luetteloa … mainitun toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja 
eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä 3 luvussa mainituille 
valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojalle
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa 
tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden 
eläinten lukumääristä



Tuonti ja Vienti
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Kolmasmaa (ei EU -> Suomi)
Tunnistusmerkintä
Tunnistusasiakirja
Eläinterveystodistus
Saa tulla EU:n alueelle vain hyväksytystä 
rajanylityspaikasta (Helsinki-Vantaa, Vaalimaa)
Kaikista maista ei ole sallittua

EU
Lähtöpaikassa ei surraa, astumatautia, 
näivetystautia, VEE, rabies, pernarutto
Virkaeläinlääkäri tarkastaa, sis. tunnistus 48 h ennen 
matkaa, tarkastus tehdään traces-NT järjestemään
Eläinterveystodistus voimassa 10 vrk
Määränpääpaikan pitopaikkanumero

Tarkasta suojapäätökset MMM sivuilta

Vienti
Kilpailumatkat pohjoismaissa poikkeus
30 vrk pitää ilmoittaa vientimaan (EU) 
hevosrekisteriin, poikkeus kilpailu- ja astutus, 
matkat 90 vrk (osoitettava)
Kunnaneläinlääkäri tekee Traces-todistuksen

Pohjoismainen poikkeus:
Traces-todistusta ei edellytetä 10 vrk matkalle 
kilpailuja varten
Passi
Kilpailusta todistus 
Alkuperäpitopaikan toimijan antama 
vapaamuotoinen ilmoitus: alkuperäpaikka, 
määräpaikka, kuljetusväline, kuljettaja, eläimen laji, 
eläimen luokka ja määrä, tunnistaminen ja 
rekisteröinti sekä tiedot eläinterveyttä koskevista 
vaatimuksista.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elaimet/Sorkka_ja_kavioelaimet_ja_niiden_sukusolut/hevoset-ja-niiden-sukusolut/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/hevoset-ja-niiden-sukusolut/
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset


TRACES-NT
Jos tuot tai viet hevosia EU:ssa, rekisteröidy toimijaksi 
TRACES-järjestelmään

Ohje Ruokaviraston sivuilla

Virkaeläinlääkäri tekee tarkastuksen ja antaa 
todistuksen, seurattava eläintä koko matkan ajan ja 
säilytettävä 3 vuotta

On oltava ulkomailta tuodun ostettavan hevosen mukana 
yhdessä passin kanssa -> kysytään myös Hippoksessa 
rekisteröitäessä
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Sisämarkkinatoimijoiden kirjanpito
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pitopaikassa olevien pidettävien maaeläinten lajit, luokat, lukumäärä ja tunnistetiedot

pidettävien maaeläinten siirrot niiden pitopaikkaan ja pitopaikasta, mukaan luettuna tapauksen mukaan:
niiden alkuperä- tai määräpaikka
tällaisten siirtojen päivämäärä

asiakirjat, joiden on oltava pidettävien maaeläinten mukana näiden saapuessa pitopaikkaan tai lähtiessä 
pitopaikasta

pitopaikassa olevien eläinten kuolleisuus

bioturvaamistoimenpiteet, seuranta, käsittelyt, testitulokset ja muut asiaankuuluvat tiedot sen mukaan, 
mikä on tarkoituksenmukaista seuraavien osalta:

pitopaikassa olevien pidettävien eläinten laji ja luokka
tuotantotyyppi
pitopaikan tyyppi ja koko
eläinterveyskäyntien tulokset

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa.

Pitopaikan toimijan on säilytettävä tiedot pitopaikassa vähintään 3 vuoden ajan siirron jälkeen.



Ennakkokysymyksiä 1

16.11.20219

Mitä tehdään, kun sähköiset palvelimet eivät toimi? 
Pitopaikkatunnus itselle talteen, esim. Oma-talliin, 
paperikirjanpito riittää

Tai miten toimitaan, jos edellistä tai tulevaa 
pitopaikkatunnusta ei vaan saa useista pyynnöistä 
huolimatta? 

Kirjataan kirjanpitoon, että ei saada edellisestä/seuraavasta 
paikasta pitopaikkatunnusta -> ilmoitus aviin

Miten pitkä "siirto" merkitään hevosluetteloon? Jos 
hevonen on kahden päivä kisoissa ja yöpyy kisapaikalla? 
Vai viikon laidunloma jossain muualla, kuin tallilla? 

Lainsäädäntö ei ota kantaa siirron pituuteen, myös reissut 
kirjataan

Tarttuvat taudit!
Kilpailumatkat voi tulla kirjattavaksi myös muun lainsäädännön 
perusteella

Missä saaressa pidettävien orivarsojen passia pitäisi 
säilyttää? Saaressa kassakaapissa?

Esim. saarilaitumesta vastaavan kotona, hevoset on käytävä 
tarkastamassa kerran vuorokaudessa, passit esim. sen luona 
kuka käy



Ennakkokysymyksiä 2
Mistä saan tietooni pitopaikkatunnuksen, jos 
hevosenomistaja ei sitä tiedä hevosta tuodessaan? Mites 
merkitään omaan kirjanpitoon hevonen, joka tulee tallilta, 
joka ei ole (edelleenkään) rekisteröitypitopaikkarekisteriin. 
Voinko saada sanktioita puutteellisesta kirjanpidosta, ellen 
tiedä mistä hevonen tulee tai mihin se menee (esimerkiksi 
täyshoitotallissa omistajan viedessä eläin muualle)?

Miten tulee yrittäjän toimia, mikäli hevosen omistaja ei 
suostu ilmoittamaan hevosen lähtö- tai menopaikan 
pitopaikkatunnusta? Entäs jos omistaja ei suostu 
toimittamaan hevosen passia talli, jossa hevonen asuu?

Jos ei ole pitopaikkatunnusta tiedossa ei saisi ottaa hevosta vastaan -
> uusi lainsäädäntö, ohjataan ja neuvotaan -> kirjanpitoon tieto, että 
ei saatu pitopaikkatunnusta
Älä ota hevosta tallillesi ilman passia, oltava jokatapauksessa
kuljetettaessa mukana -> hevosen tullessa jää pitopaikkaan. 
Yhteys aviin

Pitääkö joka laidunlohkolle perustaa oma pitopaikka, jos ne 
sijaitsevat eri kiinteistötunnuksen alla?

Ei tarvitse, jos ovat pitopaikasta käsin hoidettavissa ts. hevoset on 
haettavissa yöksi taluttamalla talliin ja välissä ei ole toista pitopaikkaa
Jos kesälaidun tms. kaukaisempi paikka, jolla oma pitopaikkatunnus, 
hevosten siirrot on kirjattava

Kysyvä ei tieltä 
eksy!
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Ennakkokysymyksiä 3

HOITO-
SOPIMUKSET 

KIRJALLISESTI!
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Tuleeko esim. seura joka vuokraa tallipaikkoja, oikeasti ilmoittaa 
rekisterinumeroina juuri mikä hevonen asuu tallissamme vuokralla?
Olemme yhdistys jolla on talli. Pitääkö meidän yksilötasossa rekisteröidä 
kaikki hevoset jotka tulevat ja lähtevät, tai riittääkö että viranomaiset ovat 
tietoisia meidän kokonaishevosmäärästä? Miten jakautuu meidän ja 
hevosomistajien vastuu näissä asioissa?

Kirjanpitovelvollisuus on toimijalla, joka määritellään: toimija= mikä tahansa 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on vastuullaan eläimiä tai tuotteita
Jos toimija ei ole eläimen omistaja, hänen tulee toimia eläimen omistajan puolesta 
ja yhteisymmärryksessä tämän kanssa
Pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva 
toimija. Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva toimijan välillä 
tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa eläimen pitoon liittyvistä vastuista 
sovitaan selkeästi.
Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu 
eläimen haltija. Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen 
tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. 
Samaan kohteeseen ei kuitenkaan tule perustaa useampia päällekkäisiä 
pitopaikkoja. 
Jos hevosta pidetään samassa paikassa yhden tai useamman muun toimijan 
hevosten kanssa, ja kukin vastaa itse hevosestaan eikä kyse ole ammattimaisesta 
tai muutoin laajamittaisesta toiminnasta, pitopaikasta vastuussa oleva toimija 
rekisteröi pitopaikan, ja muut eläintenpitäjät voivat hyödyntää tätä 
rekisteröintitunnusta omien toimintailmoitustensa teossa



Ennakkokysymyksiä 4
"Kuinka usein hevostalleilla tehdään lakisääteisiä 
tarkastuksia, ja koskevatko tarkastukset myös 
esimerkiksi yksityisomisteisia ”seurahevostalleja” 
vai vain liiketoimintaa sisältäviä talleja?  

Ilmoituksenvaraisia talleja valvotaan säännöllisesti 1-3 
vuoden välein riskinarvioinnin perusteella
Pieniä yksityistalleja valvotaan epäilyyn perustuen
Eu-tuensaajilla myös muita valvontoja

Mitä etuja tai rajoitteita nykyisessä 
valvontajärjestelmässä on?”

Tärkeää saada tietää missä hevoset ovat -> tarttuvien 
tautien hallinta + resurssien jakaminen
Rajoitteita monitoimijainen toimintaympäristö + resurssit

Hevostilalla järjestetään ratsastuskurssi ja sinne 
majoitetaan osallistujien hevoset kahdeksi yöksi? 
Pitääkö hevostilan kirjata jotain tietoa ylös 
vieraista hevosista omaan talli ”kirjanpitoon”?

Pitää kirjata, tarttuvien tautien riskin hallinta!

Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 

14 §:

Huolellisuus- ja selonottovelvollisuus

Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä eivät saa 
luovuttaa eivätkä siirtää pitopaikasta 

eläintä, josta 13 §:ssä tarkoitetut 
ilmoitukset eläinrekisteriin on laiminlyöty 

kokonaan tai osittain.

Eläimistä vastuussa oleva toimija ei saa 
vastaanottaa pitopaikkaan eikä 

eläinkuljettaja ottaa kuljetettavaksi eläintä, 
josta ilmoitukset eläinrekisteriin on 

laiminlyöty kokonaan tai osittain. 

16.11.202112



Lisätietoja
www.ruokavirasto.fi
www.avi.fi
www.hippos.fi
www.mmm.fi

Terhi.simonen-jokinen@avi.fi p. 040 488 0796

KIITOS! 

Kysyvä ei tieltä 
eksy

16.11.202113

http://www.ruokavirasto.fi/
http://www.avi.fi/
http://www.hippos.fi/
http://www.mmm.fi/
mailto:Terhi.simonen-jokinen@avi.fi
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