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Uusi eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin
asiointipalvelu julkaistiin 23.8.2021

• https://epr.ruokavirasto.fi

• Kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun kautta
• Ilmoitukset voidaan liittää henkilötunnukseen, y-tunnukseen tai tilatunnukseen
• Toimijat pystyvät ilmoittamaan pitopaikat, eläintenpidon sekä haaskapaikat itse

• Eläintenpitotietojen ja tehtyjen ilmoitusten tarkastelu, muokkaaminen ja 
eläintenpidon lopettaminen/pitopaikan poistaminen

• Tarvittaessa saat lisätietoa ja käyttäjätukea oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta

• Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille

https://epr.ruokavirasto.fi%E2%80%8B
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/


Uusi eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin
asiointipalvelu

• Eläintenpitoilmoitus ja pitopaikkailmoitus tehdään erikseen. Vaikka ilmoitukset ovat erilliset, muodostavat
ne kuitenkin yhtenäisen kokonaisuuden. Toisin sanoen eläintenpitoilmoitusta ei voi tehdä ilman tietoa
pitopaikasta, jossa eläimiä pidetään, ja vastaavasti eläinten pitopaikkaa ei voi ilmoittaa ilman tietoa, millaista
eläintenpitoa pitopaikassa harjoitetaan.

Kuinka pitopaikat ja eläintenpito ilmoitetaan Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin:
• 1. Tee pitopaikkailmoitus kaikille käytössäsi oleville eläinten pitopaikoille.
• 2. Kun eläinten pitopaikka on rekisteröity, ilmoita pitopaikassa pidettävät eläinlajit ja eläintenpidon
aloittamispäivämäärä eläintenpitoilmoituksella.
• 3. Jos pidät nautoja, sikoja, vuohia tai lampaita, tulee tämän jälkeen tehdä
tarkemmat tapahtumailmoitukset (muun muassa eläinten ostot, poistot ja siirrot) erillisiin nauta-, sika-, 
lammas- ja vuohirekistereihin.



Tilatunnukselle rekisteröidyn eläintenpitäjän 
tarkistaminen

1. Tilatunnuksen osallinen, kirjaudu Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun
omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteessa: https://epr.ruokavirasto.fi/

2. Eläintenpitäjärekisterin etusivulla näkyy maatila, mihin henkilö on liitetty (tilatunnuksen
osallisena) Etusivulta pääset näkemään tilatunnukselle rekisteröidyn eläintenpitäjän Omat 
tiedot osiosta.

3. Omat tiedot -osiosta siirry Maatilat -välilehdelle

4. Maatilat -välilehdellä näkyy maatila, maatilan eläintenpitäjäksi ilmoitettu henkilö ja 
mahdollisuus vaihtaa eläintenpitäjä osalliset alasvetovalikosta.



EU:n eläinterveyssäännöstö (EU 2016/429) astui 
voimaan 21.4.2021

• Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut 21.4.2021, 
jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 (Animal Health Law)ja sen 
nojalla annettujen säädösten soveltaminen.

• Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki on muuttumassa. Uusi 
eläintunnistuslaki astuu voimaan myöhemmin tänä vuonna.

• Pitopaikan rekisteröintivelvoite laajeni kattamaan mm tuotantokanit, paliskuntien 
ulkopuolella pidettävät porot, tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat sekä koirien ja 
kissojen kaupallinen siirto jäsenvaltioiden välillä



Lain vaatima velvollisuus rekisteröidä eläinten pitopaikat 
koskee seuraavia eläimiä, sukusoluja ja alkioita:

nautaeläimet (myös 
vesipuhvelit ja biisonit)

sikaeläimet (myös villisiat 
sekä mini- ja mikrosiat)

lammaseläimet (myös 
muflonit)

vuohieläimet (myös 
kääpiövuohet)

siipikarja ja vankeudessa 
pidettävät linnut (tarhattavat 

riistalinnut, tuotanto- ja 
harrastelinnut)

hevoseläimet (hevoset, ponit, 
aasit, seeprat ja niiden 

risteytykset)

hirvieläimet (hirvet, peurat, 
kauriit ja paliskuntien 

ulkopuolella pidettävät porot)

kamelieläimet (kamelit, 
alpakat ja laamat)

turkiseläimet (ketut, minkit, 
supikoirat, soopelit ja hillerit)

tuotantokanit (turkis- ja 
lihantuotantokanit)

kalat, äyriäiset ja nilviäiset 
(ilmoitetaan 

vesiviljelyrekisteriin. Ei koske 
koristevesieläimiä eli 

lemmikkikaloja, -äyriäisiä tai -
nilviäisiä akvaariossa)

mehiläiset ja kimalaiset

sukusolujen ja alkioiden 
varastointi (sukusolujen ja 
alkioiden pitopaikat, jotka 

eivät vaadi erillistä 
hyväksyntää)

muut maaeläimet (ei koske 
lemmikkieläinlajeja pitäviä 

kotitalouksia, eläinlääkärien 
vastaanottoja tai klinikoita)



Tuotantokanit

Eläinterveyssäännösten myötä 
tuotantokanien pitopaikat on 

nyt rekisteröitävä

Eläintenpitäjärekisteriin on viety 
uusina tuotantomuotoina 
kaneille lihantuotanto ja 

turkistuotanto

Lemmikkikanien pitoa ei 
tarvitse edelleenkään 

rekisteröidä, ellei se ole 
eläinsuojelulain 24§ mukaista 
ammattimaista tai muutoin 

laajamittaista seura- ja 
harrastuseläinten pitoa



Sukusolut ja alkiot 1/2

• Eläinterveyssäännöstö edellyttää 21.4.2021 lähtien myös sellaisten sukusolujen ja 
alkioiden pitopaikkojen rekisteröintiä, joilta ei edellytetä erillistä hyväksyntää

• Mitä rekisteröidään?
•Pidempiaikainen, käytännössä pakastesperman ja alkioiden varastointi 
kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla

• Vaatimus ei koske eläinlääkäriasemia eikä pitopaikkoja, joissa kerätään, tuotetaan, 
käsitellään tai varastoidaan sukusoluja tai alkioita käytettäväksi ainoastaan saman
pitopaikan eläinten keinollista lisäämistarkoitusta varten.
•Hevosten sperman varastointi ns. sperman vastaanottoasemilla



Sukusolut ja alkiot 2/2

Miten sukusolujen ja 
alkioiden pitopaikat 

rekisteröidään?

• Periaatteessa samoin kuin 
muutkin pitopaikat

Mikäli pitopaikassa on myös 
eläviä eläimiä

• Naudat, lampaat, vuohet, 
siat, hevoset: 
toimintamuoto sukusolujen 
ja alkioiden varastointi

• Koirat ja kissat: 
toimintamuoto sukusolujen 
tai alkioiden keräys, 
tuotanto, käsittely tai 
varastointi

Mikäli pitopaikassa ei ole 
lainkaan eläviä eläimiä

• Valitaan eläinlajiksi 
"sukusolut ja alkiot", jonka 
alle sitten tarkemmat 
toimintamuodot 
eläinlajeittain



Kameli- ja hirvieläimet

• 21.4.2021 lähtien sovelletun EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan jokainen kamelieläin, 
kuten laama ja alpakka, sekä hirvieläin, kuten peurat ja poro, on merkittävä Ruokaviraston 
hyväksymillä yksilöllisillä korvamerkeillä tai mikrosirulla. (pitopaikat myös rekisteröitävä)

• Porojen osalta vaatimus koskee kaikkia muita kuin poronhoitoalueella pidettäviä 
paliskunnan osakkaiden poroluetteloon merkittyjä poroja. Paliskunnan alueella 
olevien, paliskunnan poroluetteloon merkittyjen porojen tunnistamisen osalta 
sovelletaan poronhoitolain säännöksiä.

• Ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkejä sekä mikrosiruja on mahdollista tilata 
jatkossa Ruokaviraston tilausjärjestelmästä.

• https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/kameli--ja-hirvielaimet/ täältä löytyy lisää tietoa toimijoille

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


Kirjaamisvelvoite 1/2

• Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite.
• Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, 

eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista.

• Kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on 
käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero sekä siirron 
päivämäärä.

• Kirjaa on pidettävä myös pitopaikassa kuolleista, ja tiettyjen eläinlajien osalta pitopaikassa 
syntyneistä eläimistä.

• Eläinlajikohtaiset kirjanpitovaatimukset voi tarkistaa osoitteesta 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/



Kirjaamisvelvoite 2/2

• Eläimet tulee rekisteröidä siihen pitopaikkaan, jossa ne sijaitsevatkin. Jos siirrät eläimiä 
pitopaikasta toiseen, tulee kirjanpitoon kirjata lähtö- ja tulopitopaikan pitopaikkatunnus ja 
siirron päivämäärä kirjanpitoon. Näin toimitaan, vaikka molemmat pitopaikat olisivat 
saman toimijan hallinnoimia.

• Rekisterieläimillä nauta-, sika- tai lammas- ja vuohirekisteri ilmoitusten voidaan katsoa 
vastaavan kirjaamisvelvoitteen vaatimuksia

• Toimijan säilytettävä kirjanpitoa 3 vuotta



Eläinrekistereiden 
asiakaspalvelu



Eläinrekistereiden asiakaspalvelu/lammas- vuohi- ja 
sikarekisteri

• Huomioikaa että lammas- ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot 
muuttuvat 1.1.2022 lähtien.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas- ja vuohirekisteri
• lammasvuohi@mtech.fi (1.1.2022 alkaen lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi)
• puh. 09 85 666 002 (1.1.2022 alkaen: 0295 205 302)
• Postiosoite: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 VANTAA. (1.1.2022 alkaen: postiosoite: Lammas-

ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI)

Sikarekisteri
• sikarekisteri@mtech.fi (1.1.2022 alkaen sikarekisteri@ruokavirasto.fi)
• puh. 09 85 666 003 (1.1.2022 alkaen: 0295 205 303)
• Postiosoite: Sikarekisteri, PL 63, 01301 

VANTAA. (1.1.2022 alkaen: postiosoite: Sikarekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI)

mailto:lammasvuohi@mtech.fi
mailto:lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi
mailto:sikarekisteri@mtech.fi
mailto:sikarekisteri@ruokavirasto.fi


Eläinrekistereiden asiakaspalvelu/nautarekisteri

• Nautarekisteri
• NRLomakepalautus@mtech.fi
• puh. 09 85 666 000

• Nautarekisterin asiakaspalvelu siirtyy maaliskuussa 2022 Mtechiltä Ruokaviraston
hoidettavaksi, jolloin yhteystiedot asiakaspalveluun muuttuvat

• Ilmainen nautarekisterin käyttösovellus otetaan uudistuksen yhteydessä käyttöön
• Nautarekisterin lomakkeet poistuvat uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä

mailto:NRLomakepalautus@mtech.fi
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