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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTEN TUNNISTAMISESTA JA 

REKISTERÖINNISTÄ 

 

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädetty pakolliseksi suurimmassa osassa EU-jäsenvaltioista. 

Velvoitteella pyritään vähentämään löytöeläinten määrää, sekä ennaltaehkäisemään raivotaudin leviämistä ja 

laitonta eläinten tuontia. Suomessa koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tällä hetkellä vapaaehtoista, ja 

tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon koiria Suomessa on, ei ole saatavissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa 

suomalaisista koirista on jo tunnistusmerkitty ja rekisteröity johonkin rekisteriin. Suomessa raivotautia levittävät ja 

vailla omistajaa olevat irtokoirat eivät aiheuta vastaavia ongelmia kuin monissa Euroopan maissa. Sen sijaan 

koirien laitonta tuontia ja pentutehtailua esiintyy meilläkin. Ehdotettujen säännösten myötä jokainen Suomessa 

myytävä tai muutoin luovutettava koira olisi tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava koirarekisteriin ennen koiran 

luovutusta uudelle haltijalleen. Säännös koskisi myös ulkomailta Suomeen myytäväksi tuotavia koiria. Säännöksen 

myötä koirien jäljitettävyys parantuisi nykyisestä, koska koiran kasvattajan tai tuojan tiedot löytyisivät 

koirarekisteristä. Tämä helpottaisi pentutehtailuun ja laittomaan tuontiin liittyvien tapausten selvittelyä sekä 

parantaisi osaltaan myös kuluttajan suojaa. Joissain tapauksissa tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisi 

helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä. Eläinten tunnistusmerkintä ja ajan tasalla olevat 

rekisteritiedot vähentäisivät oletettavasti myös löytöeläinten hoidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Karanneen 

tai muuten omille teilleen lähteneen lemmikin omistajan löytyminen onkin paljon todennäköisempää, jos eläin on 

tunnistusmerkitty ja rekisteröity. Koirien pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin voidaan lisäksi olettaa 

auttavan vaarallisten koirayksilöiden jäljittämisessä. 

 

Koirarekisterin perustaminen on käytännössä tarpeen myös eläinsuojelulainsäädännössä säädettyjen eläinten 

jalostusta koskevien säännösten valvonnan tehostamiseksi. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia 

(29/2000) on tarkoitus muuttaa siten, että jatkossa eläinlääkäreiden olisi tehtävä ilmoitus koiralle perinnöllisten 

vikojen takia tehdyistä toimenpiteistä. Tällaista koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. Käytännössä tieto koiralle 

tehdystä toimenpiteestä ilmoitettaisiin koirarekisteriin, jotta viranomaiset voisivat valvoa jalostuskiellon 

noudattamista. Lista ilmoitettavista toimenpiteistä säädettäisiin eläinten hyvinvointilain nojalla annettavalla 

asetuksella.  

 

Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä selvityksessä koira- ja kissarekisterin perustamisesta Suomeen 

arvioitiin koiran tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin hinnan voivan olla alhaisimmillaan 30 euron luokkaa eläintä 

kohden. Maksullisen rekisteröinnin arvioitiin selvityksessä osaltaan voivan vaikuttaa myös 

rekisteröintiaktiivisuuteen, ja näin ollen rekisterin kattavuuteen. Selvityksen mukaan kohtuullinen hinta edistäisi 

osaltaan rekisteröintien määrää. Virallisen rekisteröintimaksun tulisikin määräytyä todellisten kustannusten 

mukaisesti, ja olla näin ollen kustannusvastaavaa.  

  

 

1 § Soveltamisala. Eläintunnistusjärjestelmälain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalaan kuuluisi 

canis lupus familiaris – alalajin eläimet.  

 

2 § Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin tarkemmin asetuksessa käytettäviä termejä. Koiran haltijalla 

tarkoitetaan Ruokaviraston tai sen valtuuttaman tahon ylläpitämään rekisteriin merkittyä koiran omistajaa tai muuta 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä jonka hallinnassa koira on. Lisäämällä oikeushenkilö osaksi koiran haltijan 

määritelmää saataisiin mukaan mm. eläinsuojeluyhdistykset ja muut löytöeläintoimintaa harjoittavat toimijat, sekä 

poliisi. Mikrosirulla tarkoitettaisiin eläimen nahan alle injektoitavaa sähköistä tunnistinta, transponderia. 

Mikrosirun asettamiseen pätevällä henkilöllä henkilöä jolla olisi eläinsuojelulaissa (247/1996) ja sen nojalla 

annetussa eläinsuojeluasetuksessa määritelty pätevyys mikrosirun asettamiseen koiralle. 

 

Määritelmien osalta pykälässä säädettäisiin myös koiran haltijuuden yhteisvastuullisuudesta niissä tapauksissa, kun 

koiralla olisi enemmän kuin yksi haltija. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki koiran haltijat olisivat 

yhdessä vastuussa asetuksessa säädetyistä vaatimuksista ja velvoitteista. 

 

3 § Tunnistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen määräaika. Määriteltäisiin Suomessa 1.1.2023. jälkeen 

syntyneiden koirien osalta sekä mikrosirulla tehtävän tunnistusmerkinnän, että rekisteriin vaadittavien tietojen 

ilmoittamisen osalta määräajat. Molempien edellä mainittujen toimintojen osalta määräaika olisi viimeistään 

  

 

Asetuksella täydennettäisiin eläinterveyssäännöstöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 

(EU) 2016/429 sekä lakia eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Vuoden 2022 alusta voimaan tuleva laki 

eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä kumoaa eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain. Samalla 

kumoutuvat vanhan lain nojalla annetut MMM:n asetukset. Tällä uuden lain nojalla annettavalla MMM:n 

asetuksella annettaisiin nyt eräiden ilmoitusten määräajat, ja EU-säädösten mahdollistamat poikkeukset 

eräiden eläinten tunnistamiseen, pitopaikkojen rekisteröintiin, sekä kirjanpitovaatimuksiin.  

 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevat vaatimukset tulevat muilta osin suoraan EU:n 

eläinterveyssäännöstöstä ja sen nojalla annetuista delegoiduista asetuksista ja täytäntöönpanoasetuksista.  

 

 

1 § Toimijan kirjanpitovelvollisuuden määräajat. Pykälässä tarkennettaisiin eläinten tunnistamisesta ja 

rekisteröinnistä annetun lain 7 § 1 momentin mukaisten tietojen kirjaamisen määräaika. Kirjaamisen 

määräaika olisi viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta. Tiedot kirjattaisiin joko sähköisessä muodossa 

tai paperilla. Kirjaamisvelvoitetta ei kuitenkaan vaadittaisi, jos toimija ilmoittaisi vastaavat tiedot suoraan 

rekisteriin siinä määräajassa, jossa vastaavat tiedot tulee rekisteriin ilmoittaa. 

 

2 § Poikkeukset vesiviljelypitopaikan rekisteröinnistä ja kirjanpitovelvollisuudesta. Pykälä perustuu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä vesiviljelypitopaikkojen 

rekisteröintiä sekä tietojen kirjaamista ja säilyttämistä koskeviin toimijoiden velvoitteisiin sovellettavien 

poikkeusten osalta annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/2037. 

 

Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa säädetään vesiviljelypitopaikkatyypeistä, jotka jäsenvaltiot voivat 

vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta, jos niiden aiheuttama riski eläintautien leviämiselle on merkityksetön.  

 

Ehdotetaan vapautettavaksi rekisteröintivaatimuksesta seuraavat vesiviljelypitopaikat, jotka ovat suljettuja 

tiloja tai jotka eivät päästä poistovesiä luonnonvesiin ja jotka eivät siirrä vesiviljelyeläimiä muihin 

vesiviljelypitopaikkoihin tai päästä niitä luontoon: 

 

1. tilat, joissa koristevesieläimiä pidetään esillä akvaarioissa tai lammikoissa lemmikkieläiminä 

(täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan i alakohta) 

 

Poikkeus koskisi muita kuin kotitalouksia, esimerkiksi ravitsemusliikkeitä, majoitusliikkeitä tai muita 

kaupallisia tiloja, jotka pitävät koristevesieläimiä akvaariossa. Koristevesieläimiä akvaariossa pitävät 

kotitaloudet eivät sisälly pitopaikan määritelmään, eikä niille tarvitse säätää poikkeusta 

rekisteröintivaatimuksesta. 

 

2. Ravintolat, joissa vesiviljelyeläimiä pidetään esillä akvaarioissa tai lammikoissa ennen 

ihmisravinnoksi käyttämistä (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan ii alakohta) 

 

Poikkeus koskisi ravintoloita, jotka säilyttävät eläviä vesiviljelyeläimiä, esimerkiksi viljeltyjä nilviäisiä tai 

äyriäisiä, ennen tarjoilua. Luonnonvaraisten vesieläinten säilyttämistä ilman ruokintaa ennen ihmisravinnoksi 
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käyttämistä ei pidetä vesiviljelynä, ja siten tällaisten eläinten säilyttämiselle elävänä ravintolassa ennen 

tarjoilua ei tarvitse säätää poikkeusta pitopaikan rekisteröintivaatimuksesta.  

 

3. Pitopaikat, joissa vesiviljelyeläimiä pidetään terveydenhuoltoa ja muita samankaltaisia tarkoituksia 

varten (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan iii alakohta) 

 

Poikkeus koskisi esimerkiksi kylpylöitä, jotka pitävät punaimubarbia (Garra rufa) jalkojen hoitoon. 

 

4. Ulkovirkistysalueet, joissa vesiviljelyeläimiä pidetään lammikoissa esteettisiin tarkoituksiin tai veden 

laadun parantamiseksi ja joihin vesieläimet toimitetaan suoraan hyväksytystä vesiviljelypitopaikasta 

(täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan v alakohta) 

 

Poikkeus koskisi esimerkiksi golfkenttiä ja muita ulkovirkistysalueita, jotka pitävät vesiviljelyeläimiä alueen 

lammikoissa.  

 

Lisäksi ehdotetaan vapautettavaksi rekisteröintivaatimuksesta täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 b 

kohdassa tarkoitetut vesiviljelypitopaikat, jotka muodostuvat verkkoaltaista tai muista rakenteista, joissa 

aiemmin luonnonvaraisia vesieläimiä pidetään väliaikaisesti luonnonvedessä, samassa epidemiologisessa 

yksikössä kuin mistä ne on pyydetty, odottamassa keruuta ihmisravinnoksi. Poikkeus koskisi esimerkiksi 

rapusumppuja, joissa säilytetään väliaikaisesti samalta vesistöalueelta kerättyjä rapuja.  

 

Poikkeusta rekisteröintivaatimuksesta ei ehdoteta seuraaville vesiviljelypitopaikoille, jotka luetellaan 

täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa: 

 

1. vähittäismyyntiliikkeet, joissa pidetään koristetarkoituksiin tarkoitettuja vesiviljelyeläimiä, jotka 

toimitetaan suoraan asetuksen (EU) 2016/429 176 tai 177 artiklan mukaisesti hyväksytystä 

vesiviljelypitopaikasta tai vesiviljelypitopaikkojen ryhmästä, jäljempänä ’hyväksytyt 

vesiviljelypitopaikat’, ja myydään suoraan lopulliselle lemmikkieläinten pitäjälle 

(täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan iv alakohta) 

 

Poikkeusta ei ehdoteta akvaariokaupoille sen takia, että lemmikkieläinten vähittäismyyntiliikkeet on 

eläinterveyssäännöstön nojalla joka tapauksessa rekisteröitävä eläintenpitäjärekisteriin. Lisäksi 

eläinsuojelulaissa (247/1996) edellytetään vähittäismyyntiliikkeiden rekisteröimistä, jos ne myyvät mihin 

tahansa eläinlajiin kuuluvia seura- ja harrastuseläimiä, koristevesieläimet mukaan lukien. 

Täytäntöönpanoasetuksen poikkeukseen liittyy vesiviljelyeläinten hankintaan ja myyntiin liittyviä ehtoja, 

joiden valvonta olisi käytännössä hankalaa, jos liikkeitä ei rekisteröidä.  

 

2. kotitaloudet, joissa vesiviljelyeläimiä pidetään ulkona lammikoissa tai säiliöissä yksinomaan 

henkilökohtaista kulutusta varten ja joihin vesiviljelyeläimet toimitetaan suoraan hyväksytystä 

vesiviljelypitopaikasta (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 a kohdan vi alakohta) 

 

Poikkeusta ei ehdoteta kotitalouksille, jota pitävät esimerkiksi kirjolohia omaan kulutukseen lammikoissa. 

Kirjolohista voi aiheutua eläintautien leviämisen riskiä, ja lammikoita on jouduttu tyhjentämään 

taudinpurkausten yhteydessä. Lammikot ovat usein yhteydessä ympäröivään vesistöön ainakin osan aikaa 

vuodesta, vaikka niiden ilmoitetaan olevan suljettuja.  

 

Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklassa säädetään vesiviljelypitopaikkatyypeistä ja kuljettajista, jotka 

jäsenvaltiot voivat vapauttaa tietyistä tietojen kirjaamis- ja 

säilyttämisvaatimuksista, jos niiden aiheuttama riski eläintautien leviämiselle on merkityksetön.  
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Ehdotetaan vapautettaviksi tietyistä tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksista kotitaloudet, joissa 

vesiviljelyeläimiä pidetään ulkona lammikoissa tai säiliöissä yksinomaan henkilökohtaista kulutusta varten ja 

joihin vesiviljelyeläimet toimitetaan suoraan hyväksytystä vesiviljelypitopaikasta, esimerkiksi kirjolohia 

omaan kulutukseen pitävät kotitaloudet. Kyseisiä pitopaikkoja ei ehdoteta vapautettaviksi 

rekisteröintivaatimuksista, koska niiden toimintaan saattaa liittyä eläintautien leviämisen riskiä. Riskiä 

pidetään kuitenkin siinä määrin vähäisenä verrattuna kaupallisiin pitopaikkoihin, että tietojen kirjaamis- ja 

säilyttämisvaatimusta voidaan pitää tarpeettomana ja hallinnollisesti raskaana yksittäiselle kotitaloudelle.  

 

Ehdotetaan myös vapautettavaksi tietyistä tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksista yksinomaan 

koristevesieläimiä kuljettavat kuljettajat täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyin 

edellytyksin. Kohdassa edellytetään, että vesieläimet siirretään sinetöidyissä, tiiviissä säiliöissä, jotka pysyvät 

avaamattomina ja vahingoittumattomina niiden lastauksesta niiden purkamiseen lopullisessa määräpaikassa. 

Koristevesieläimiin liittyvä eläintautien leviämisen riski on vähäisempi kuin muihin vesiviljelyeläimiin 

liittyvä riski, koska niitä pidetään suljetuissa akvaarioissa.  

 

Poikkeusta tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksista ei sen sijaan ehdoteta täytäntöönpanoasetuksen 4 

artiklan 2 kohdassa b alakohdassa tarkoitetuille kuljettajille, jotka kuljettavat mätimunia ja sukusoluja 

vesiviljelytarkoituksiin tai luontoon päästettäviksi. Näihin tuotteisiin liittyvä eläintautien leviämisen riski on 

suurempi kuin koristevesieläimiin liittyvä riski, ja tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksella varmistetaan, 

että mahdollinen tartunta on tarvittaessa myöhemmin jäljitettävissä.   

 

3 § Ilmoitukset rekisteriin ja määräajat. Pykälässä määriteltäisiin EU:n eläinterveyssäännöstön 2016/429, 

sen nojalla annettujen alempiasteisten säädösten, sekä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin lain mukaisten 

rekisteriin vaadittavien ilmoitusten määräajat. Pykälässä tarkennettaisiin lisäksi kansallisesti tiettyjen 

rekisteriin tehtävien ilmoitusten sisältöä niiltä osin mitä tietoja toimijoiden tulisi rekisteriin ilmoittaa. 

 

Komission täytäntöönpanoasetuksen 520/2021 artiklan 3 mukaan jäsenvaltioiden tulee asettaa määräajat 

pidettävien nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten siirtojen, syntymien ja kuolemien osalta. Toimijoiden 

rekisteriin ilmoittamisen määräajoiksi asetettaisiin: 

 

- nautaeläinten syntymien ja kuolemien osalta seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. 

- lammas- ja vuohieläinten syntymien osalta 90 päivän kuluessa tapahtumasta, sekä kuolemien osalta 

seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. 

- nauta-, lammas- ja vuohieläinten sekä sikaeläinten siirroista, eläinten hallinnan muutoksesta ja 

kuolleen eläimen hävitystavasta seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. 

 

Lisäksi nautojen sekä lammas- ja vuohieläinten osalta tarkennettaisiin syntymäilmoituksen yhteydessä 

rekisteriin ilmoitettavaksi myös eläimen sukupuoli, rotu, emän tiedot ja eläimen käyttötarkoitus tai 

tuotantomuoto. 

 

Vastaavat vaaditut ilmoitukset koskisivat myös eläinvälittäjiä. 

 

Eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain §:n 19 mukaisten laitosten tulisi ilmoittaa rekisteriin 

tiedot kuolleiden märehtijöiden vastaanottamisesta laitoksiin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta.  

 

Teurastamoiden osalta säädettäisiin vaatimuksesta ilmoittaa eläimen noutopäivä pitopaikasta, eläinten 

tunnistimien tunnistuskoodi, sekä päivä jona eläin on teurastettu. Ilmoituksen yhteydessä ilmoitettaisiin myös 

eläimen ruhopaino rekisteriin. Laissa Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 193/2013 ruhopainon 

ilmoittaminen on tukien maksun edellytys 20 §:n mukaisesti lypsylehmä- ja nautapalkkion osalta, sekä 22 §:n 

mukaisesti lammas- ja vuohipalkkion osalta. Ilmoitukset tulisi tehdä seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. 
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4 § Sikaeläinten pitopaikkakohtaisen eläinmäärän ilmoittaminen rekisteriin. Pykälässä säädettäisiin 

asetuksen 3 §:n tietojen ilmoittamisen ja ilmoitettavien tietojen määräaikojen lisäksi kansallisesti tarkemmin 

sikaeläinten eläinmäärien ilmoittamisesta rekisteriin. Eläinmäärien ilmoittamisesta rekisteriin säädettäisiin 

eläinten jäljittämisen turvaamiseksi, sekä eräiden tukien maksujen ehtojen varmistamiseksi. EU –lainsäädäntö 

ei edellytä sikaeläinten syntymien ja kuolemien ilmoittamista rekisteriin. Sikaeläinten siirtojen ilmoittamisen 

määräajasta on säädetty 3 §:ssä. 

 

Eläinmäärät ilmoitettaisiin vuosikolmanneksittain seuraavasti: 

1) tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun osalta viimeistään 31.5.; 

2) touko-, kesä-, heinä- ja elokuun osalta viimeistään 30.9.; 

3) syys-, loka-, marras- ja joulukuun osalta viimeistään 31.1. 

 

Jokaisen kalenterikuukauden osalta ilmoitettaisiin pitopaikkakohtaisesti seuraavat tiedot rekisteriin:  

 

1) pitopaikassa elävänä tai kuolleena syntyneiden porsaiden yhteismäärä; 

2) pitopaikassa kuolleiden porsaiden yhteismäärä, kuolleena syntyneet mukaan luettuna;  

3) pitopaikassa kuolleiden emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen ja lihasikojen lukumäärä; 

4) pitopaikassa olevien emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen ja porsaiden tai 

minisikojen lukumäärät ryhmittäin. 

 

Eläinmäärien ilmoittamisesta vastuussa olisi pitopaikan toimija.   

 

5 § Toiminnan muutoksista ilmoittamisen määräaika. Pykälässä säädettäisiin toimijan, kuljettajan ja 

pitopaikasta riippumattoman kokoamista toteuttavan toimijan määräajasta ilmoittaa rekisteriin tiedot 

muutoksista lain 3-6 §:n mukaan ilmoitettuihin tietoihin ja toiminnan lopettaminen. Määräaika olisi 

viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.  

 

EU:n eläinterveyssäännöstössä 2016/429 vaatimuksesta ilmoittaa kyseisistä muutoksista säädetään artikloissa 

84 (2), 87 (2), 90 (2) ja 172 (2).    

 

6 § Biisonin merkitsemisen määräaika. Pykälässä säädettäisiin poikkeus biisonien (Bison bison) 

merkitsemisen määräajasta. Määräaika olisi 9 kuukautta eläimen syntymästä. Eläinten tunnistamisesta ja 

rekisteröinnistä annetun lain 9 §:ssä säädetään nautaeläinten merkitsemisen määräajaksi 20 päivää eläimen 

syntymästä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa 2021/520 artiklassa 13 (3) säädetään jäsenvaltioiden 

mahdollisuudesta säätää poikkeus pidentää merkitsemisen määräaikaa tietyin edellytyksin 9 kuukauteen. 

Artikla mahdollistaa määräajan pidentämisen koskemaan vain tiettyjä nautaeläinten lajeja tai rotuja. 

Kansallisesti on katsottu Suomessa tarpeelliseksi säätää poikkeus määräajan pidentämiseen koskemaan vain 

pidettäviä biisoneita lajin tyypillisten laajaperäisten kasvatusolosuhteiden, ja vasikoiden emänsä luona 

pysymisen johdosta. 

 

7 § Hevoseläimen tunnistaminen. Pykälässä säädettäisiin hevoseläimen tunnistamisen, sekä hevoseläimille 

haettavan tunnistusasiakirjan hakemisen määräajasta. Eläimet olisi tunnistettava viimeistään 12 kuukauden 

kuluessa eläimen syntymästä, ja joka tapauksessa ennen kuin eläin lähtee syntymäpitopaikastaan yli 30 päivän 

ajaksi. Tunnistusasiakirjaa olisi puolestaan haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä mainittua 

määräaikaa. Vastaavat määräajat ovat olleet käytössä Suomessa jo useita vuosia ja todettu meillä sopiviksi, 

eikä näin ollen nähdä syytä lähteä kyseisiä määräaikoja muuttamaan. 
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Lisäksi säädettäisiin rekisteriin hevoseläimistä ilmoitettavien tietojen määräajasta. Määräaika olisi seitsemän 

päivän kuluessa hevosen tavanomaiseen pitopaikkaan saapumisesta. Ilmoittamisesta vastuussa olisi pitopaikan 

toimija. 

 

Rekisteriin ilmoitettavien tietojen sisällöstä säädetään komission delegoidun asetuksen 2019/2035 artiklassa 

64 kohdat b) ja c).  

 

8 § Korvaavat tunnistimet. Pykälässä säädettäisiin tiettyjen eläinlajien pudonneiden, vaurioituneiden tai 

lukukelvottomien tunnistimien korvaamisesta. Nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, kameli- ja hirvieläinten osalta 

edellytyksistä korvata tunnistin säädetään komission täytäntöönpanoasetuksen 2021/520 artiklassa 19. 

Korvaaminen ei saisi vaarantaa eläinten jäljitettävyyttä tai niiden syntymäpitopaikan jäljitettävyyttä. 

Tunnistimet tulisi aina korvata viivytyksettä. Puutteellisesti tunnistettua eläintä ei saisi siirtää toiseen 

pitopaikkaan. 

 

Myös hevoseläimen toimimaton tunnistin tulisi korvata mahdollisimman pian, ja joka tapauksessa viimeistään 

30 päivän kuluessa havaitusta toimintahäiriöstä, ja ennen kuin hevoseläin poistuu tavanomaisesta 

pitopaikastaan. 

 

Pykälässä säädettäisiin lisäksi mahdollisuudesta käyttää teuraaksi lähteville nauta- ja lammas- ja 

vuohieläimille tilapäismerkkiä. Tilapäismerkki olisi väriltään punainen ja merkin uros- ja naarasosaan tulisi 

ennen tilapäismerkin kiinnittämistä eläimeen kirjoittaa eläimen alkuperäinen tunnistuskoodi. Lisäksi tiedot 

tilapäismerkin kiinnittämisestä olisi ilmoitettava rekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä 

kiinnittämistapahtumasta. 

 

Tilapäismerkin käyttäminen olisi mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa teurastettavaksi lähtevän nauta-, 

lammas- ja vuohieläimen eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain 9 ja 10 §:ssä säädetyistä 

tunnistimista vain toinen on pudonnut, vaurioitunut tai tullut lukukelvottomaksi ajallisesti niin lähellä 

teuraskuljetuksen lähtöä pitopaikasta, että edellä 1 momentin mukaisen korvaavan tunnistimen toimittaminen 

perille pitopaikkaan ei olisi enää mahdollista. Tilapäismerkkiä ei kuitenkaan saisi käyttää, jos eläimellä ei ole 

ainuttakaan edellä mainitun lain 9 ja 10 §:ssä säädettyä tunnistinta.  

 

9 § Käyttämättä jääneet tunnistimet. Pykälässä säädettäisiin toimijoiden velvollisuudesta mitätöidä ja 

hävittää käyttämättä jääneet tunnistimet. Eläintenpidon lopettamisen johdosta tai muusta syystä käyttämättä 

jääneet, pudonneet tai irrotetut tunnistimet tulisi hävittää siten, että niitä ei voisi enää käyttää uudelleen. 

 

Lisäksi säädettäisiin luokan 1 ja 2 luokkaan kuuluvaa ainesta käsittelevien käsittelylaitosten ja polttamalla 

hävittävien laitosten velvollisuudesta hävittää laitoksiin vastaanotettujen kuolleiden eläinten tunnistimet. 

 

Jo kertaalleen eläimiin kiinnitettyjen tunnistimien uudelleen käyttäminen aiheuttaisi välittömän vaaran 

eläinten jäljitettävyyden ja tunnistamisen osalta. 

 

10 § Rekisterikysely. Pykälässä säädettäisiin rekisterikyselyn tekemisestä eläinten tunnistamisen ja 

jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tunnistamatonta, puutteellisesti tunnistettua tai siirtokiellossa olevaa eläintä 

ei saisi siirtää eikä vastaanottaa pitopaikkaan, eläinvälitykseen, kuljetettavaksi tai teurastettavaksi. 

Rekisterikysely tehtäisiin eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain 31 §:n mukaisesti nauta-, 

lammas- ja vuohieläimestä yksilöittäin. Sikaeläimestä rekisterikysely tehtäisiin pitopaikan rekisterinumerolla. 

 

Rekisterikyselyä ei kuitenkaan tehtäisi eläimestä, joka tuodaan Suomeen Euroopan unionin jäsenvaltiosta, tai 

Euroopan unionin alueen ulkopuolelta suoraan teurastamoon, ja eläin teurastetaan ennen eläimelle säädetyn 

rekisteriin ilmoittamisajan umpeutumista. 
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11 § Voimaantulo. Asetus tulisi voimaan 1.1.2022. 

 

LAUSUNNOT 

Lausunnon antoivat:  

 

 
 


