Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

Rekisterin nimi

Alkioiden keräysryhmät ja
alkioiden tuotantoryhmät

Rekisterinpitoperuste/Lainsääd
äntö

1 (60)

Toimiala

441/2013 Eläintautilaki 46§, 49§,
51§ 96 §
Eläin
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

Tietojen käsittelyn
tarkoitukset

Rekisterissä hallinnoidaan
alkioiden keräys- ja alkioiden
tuotantoryhmien
Alkioiden keräysryhmät
hyväksyntään liittyviä tietoja. ja alkioiden
Tietoja käytetään
tuotantoryhmät
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

eläimille annetut pakolliset
441/2013 Eläintautilaki 98§
rokotukset

Eläin

Rekisterissä hallinnoidaan
eläintautilain 441/2013
nojalla määrättyjen
rokotusten työmääräyksiä ja
valvotaan toteutumista

Eläinjalostustoiminnan
valvonta

Eläin

Eläinjalostustoiminnan
valvonta

319/2014 Laki
eläinjalostustoiminnasta 12 §

Kohdejoukko

Eläinten pitopaikat

Rekisterin tietosisältö
Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
Eläinlaji, pitopaikka,
pitopaikan yhteystiedot,
eläinluettelo, rokote,
rokotuspäivämäärä,
virkaeläinlääkäri
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Eläinkuljettajarekisteri

Laki eläinten kuljetuksesta
1429/2006 36 §

Eläinkuljetusten valvonta

Laki eläinten kuljetuksesta
1429/2006 28 § ja 29 §
Lainsäädännön noudattamista
Eläin
on valvottava. Valvontaa
liittyvän rekisterin ylläpitäjästä ei
ole säädetty

Eläin

Eläinten kuljettajien
valvontaan

Kaupallisten
eläinkuljetusten
eläinkuljettajaluvan
haltijat sekä eläinten
kuljettajat ja hoitajat

Eläinten kuljettajien
valvontaan

Kaupallisten
eläinkuljetusten
eläinkuljettajaluvan
haltijat sekä eläinten
kuljettajat ja hoitajat

Eläinkuljettajan nimi tai
toiminimi, Y-tunnus (yritys- ja
yhteisötunnus), osoite sekä
muut tarvittavat
yhteystiedot;
eläinkuljettajaluvan numero;
kuljetettavia eläinlajeja tai
kuljetusmuotoja koskevat
rajoitukset; luvan myöntänyt
aluehallintovirasto
yhteystietoineen;
eläinkuljetusasetuksen
liitteen III luvussa III
tarkoitetut kuljettajan tai
hoitajan
pätevyystodistukseen
sisältyvät tiedot ja tieto
pätevyystodistuksen
tilapäisestä peruuttamisesta;
eläinkuljetusasetuksen
liitteen III luvussa IV
tarkoitetut
maantiekuljetusvälineen
hyväksymistodistukseen
sisältyvät tiedot sekä
kuljetusvälineiden yksilöintiin
tarvittavat tiedot; muuta
valvontaa varten tarvittavaa
tietoa.
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Eläinlääkärirekisteri

Eläinrekisteri

Laki eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta 21.1.2000/29
32§
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Eläin

Laki eläintunnistusjärjestelmästä
Eläin
9.4.2010/238 12§

Eläinlääkäreiden valvonta

Eläinlääkärit ja
väliaikaisten oikeuksien
haltijat

Eläinlääkärin
ammatinharjoittamisesta
annettu laki 32 §

1) eläimestä vastuussa
olevan toimijan
tietojärjestelmälain 4 §:n 3
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) eläimen tunnistuskoodi,
tunnistin, tunnistamiseen
liittyvä asiakirja ja muut
eläimen tunnistamisen
kannalta oleelliset tiedot
3) eläimen syntymä tai
Tallennettuja tietoja
kuoriutuminen tai niihin
käytetään eläinten sekä niistä
verrattava tapahtuma
valmistettujen
Eläintenpitäjät,
4) eläimen tuonti Suomeen ja
elintarvikkeiden
eläinvälittäjät,
eläimen alkuperätiedot
jäjitettävyyden
teurastamot ja luokan 1 5) eläimen eläinlaji sekä
varmistamiseen sekä
käsittelylaitokset (nauta, käyttötarkoitus tai
eläinvalvonnan (eläinsuojelu, sika, lammas ja vuohi)
tuotantomuoto
eläintaudit, merkintä ja
6) eläimen pitopaikka
rekisteröinti) tarpeisiin.
7) eläimen omistuksen ja
hallinnan sekä pitopaikan
muutokset
8) eläimen vienti Suomesta ja
eläimen määränpää Lisäksi
korvamerkkien
tilausjärjestelmä.
9) eläimen kuolema ja
hävitystapa
10) eläimen teurastaminen ja
siihen liittyvät oleelliset
tiedot
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11) vastaanottaminen luokan
1 käsittelylaitokseen

Eläinsuojelulain mukaiset
ilmoituksenvaraiset
toimijat

Eläinsuojelulain mukaiset
luvanvaraiset toimijat

Eläinsuojelulaki 247/1996 21 §,
23 §, 24 §, 33 c §. Laissa säädetty
toimijan velvollisuudesta tehdä Eläin
ilmoitus AVIin, rekisterinpidosta
ei ole säädetty.
Eläinsuojelulaki 247/1996 20 §,
20 a §. Laissa säädetty toimijan
velvollisuudesta hakea lupaa
Eläin
AVIsta, rekisterinpidosta ei ole
säädetty.

Tallennettuja tietoja
käytetään eläinsuojelu- ja
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.
Tallennettuja tietoja
käytetään eläinsuojelu- ja
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.
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Eläintautiepäilyt ja tapaukset

441/2013 Eläintautilaki 16 § ja
98§

5 (60)

Eläin

441/2013 Eläintautilaki 60§ 97§
Eläintautilain 60§ toimijat

Eläin

Eläintautivalvonta ja raportointi, eläintautien
hallinta

Rekisterissä hallinnoidaan
sisämarkkinakaupan
toimijoiden tietoja. Tietoja
käytetään eläintautialvonnan
tarpeisiin.

Kaikki eläinten
pitopaikat ja eläimet
(ml. Luonnonvaraiset)

Epäilty tai todettu eläintauti,
pitopaikan yhteystiedot,
toimivaltainen viranomainen,
tiedot tutkimuksista ja
rajoituksista,
kontaktipitopaikat

sisämarkkinakaupan
toimijat eli jotka
siirtävät eläviä eläimiä,
alkioita tai sukusoluja
toisista jäsenvaltioista
Suomeen tai Suomesta
toisiin jäsenvaltioihin

Eläintautilain 97 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus tai
laitoksen hyväksymisnumero,
tiedot siitä, mitä toimintaa
rekisteröinti koskee sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
rekisteröinnin
peruuttamisesta.
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441/2013 Eläintautilaki 61§ 96 §
Eläintautilain 61§n toimijat hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

Eläinten hyvinvoinnin
valvonta

6 (60)

Eläin

Eläinsuojelulaki 247/1996 39 § ,
48 §. Täydentävät ehdot:
Neuvoston ja parlamentin
asetuksen 1306/2013 art. 68, 96.
Eläin
Lainsäädännön noudattamista
on valvottava. Valvontaan
liittyvän rekisterin ylläpitäjästä ei
ole säädetty.

Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
Siipikarjapitopaikat,
hyväksyminen tai lupa
joista toimitetaan
koskee, tiedot hyväksymistä
Rekisterissä hallinnoidaan
siipikarjaa ja siitosmunia
tai lupaa koskevista
Eläintautilain 61 § mukaisten toisiin jäsenvaltioihin
rajauksista ja ehdoista,
toimijoiden tietoja. Tietoja
sekä eläinten
mahdollinen toiminnasta
käytetään eläintautialvonnan keräyskeskukset,
vastaava eläinlääkäri,
tarpeisiin.
eläinvälittäjät,
Euroopan unionin
eläintarhat ja koelainsäädännössä edellytetty
eläinlaitokset
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
Eläinpitäjän tai MTY:n nimi,
tilatunnus (tai muu tunniste,
kuten LY- tai asiakastunnus),
osoite sekä muut tarvittavat
yhteystiedot; tarkastettava
Eläinten pitäjien valvontaan. Tuotantoeläintilat
eläinlaji; tarkastuksen
tehneen aluehallintoviraston
virkailijan tiedot; muita
valvontaa varten tarvittavia
tietoja sekä valvontatulokset
ja mahdolliset toimenpiteet.
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Eläinten merkinnän ja
rekisteröinnin valvonta

Laki eläintunnistusjärjestelmästä
9.4.2010/238 26§ Täydentävät
ehdot: Neuvoston ja parlamentin
asetuksen 1306/2013 art. 68, 96.
Eläin
Lainsäädännön noudattamista
on valvottava. Ei säädöstä
valvontaan liittyvän rekisterin
ylläpitäjästä

7 (60)
Valvontakohteen
tunnistetiedot, valvonnan
ajankohta, tarkastuksen
suorittaneet
Rekisterissä hallinnoidaan
viranomaiset,tarkastuksesssa
eläinten merkinnän ja
läsnä olleet tilan edustajat,
rekisteröinnin
otannassa olevat nauta-, valvonta-ajo ja
otantavalvontojen tietoja (sis.
sika-, lammas- ja
otantaperuste, valvottavat
Laajennusvalvonnat) ja
vuohieläinten pitäjät
eläin-, eläinrekisteri- ja
tuenhakija-eläintenpitäjien
pitopaikkatiedot,
täydentävien ehtojen
substanssivalvonnan
valvontatuloksia
johtopäätökset, täydentävien
ehtojen johtopäätökset ja
seuraamukset ID- valvonnan
osalta, johtopäätösten tekijä
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Eläintenpitäjä- ja
pitopaikkarekisteri

Laki eläintunnistusjärjestelmästä
Eläin
9.4.2010/238 8§

8 (60)

Tallennettuja tietoja
käytetään eläinten
jäjitettävyyden
varmistamiseen ja
eläinvalvonnan (eläinsuojelu,
eläintaudit, merkintä ja
rekisteröinti) tarpeisiin.
Eläintenpitäjärekisteriin
tallennetaan
rekisteröityminen
eläintenpitäjäksi seuraaville
eläinlajeille: nauta, sika,
lammas, vuohi, siipikarja,
turkiseläimet, hirvi- ja
kamelieläimet sekä
mehiläiset ja kimalaiset.
Samojen eläinlajien
pitopaikat rekisteröidään.
Muutokset ja toiminnan
lopettaminen tallennetaan
myös rekisteriin.
Haaskaruokintapaikat ja
niihin liittyvät muutokset
tallennetaan
pitopaikkarekisteriin.

Eläintenpitäjästä talletetaan
seuraavat tiedot:
1) tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) toiminnan kohteena olevat
eläinlajit
3) toiminnan aiottu
aloittamisajankohta
4) eläintenpitäjän osalta
eläinten pitämisen tarkoitus
tai eläinten tuotantomuoto
5) oleelliset muutokset
toiminnassa;
6) toiminnan lopettaminen.
Eläintenpitäjät, eläinten
pitopaikkojen ja
haaskaruokintapaikkoje
n haltijat

Pitopaikkarekisteriin
talletetaan seuraavat tiedot
pitopaikasta:
1) vastuussa olevan toimijan
tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) sijainti
3) pitopaikkaan luetut
laitokset, rakennukset,
rakennelmat sekä maa- ja
vesialueet
4) pitopaikassa pidettävät
eläinlajit ja eläinten
käyttötarkoitus tai
tuotantomuoto
5) pitopaikan eläinmäärä ja
kapasiteetti
6) toiminnan aiottu
aloittamisajankohta
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7) oleelliset muutokset
toiminnassa
8) toiminnan lopettaminen
Haaskaruokintapaikasta
rekisteriin talletetaan
seuraavat tiedot:
1) vastuussa olevan toimijan
tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) sijainti
3) aiottu aloittamisajankohta
4) eläimistä peräisin olevan
sivutuotteen laji tai laatu
5) sivutuotteen keräysalue tai
-paikka
6) oleelliset muutokset
toiminnassa
7) toiminnan lopettaminen
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Eläinvälittäjärekisteri

Hyväksytyt laboratoriot,
Eläintautilaki

10 (60)

Laki eläintunnistusjärjestelmästä
Eläin
9.4.2010/238 8§

Rekisterissä hallinnoidaan
eläinvälitystoimintaan
liittyvien toimijoiden tietoja.
Tietoja käytetään eläinten
jäljitettävyyden ylläpitoon.

441/2013 Eläintautilaki 96 §

Eläintautilain mukaan Eviran
on pidettävä hyväksytyistä
laboratorioista rekisteriä.
Rekisterin tarkoituksena on,
että keskusviranomaisen
tiedossa on
eläintautitutkimuksia tekevät
Hyväksytyt laboratoriot
laboratoriot mm. niiden
ohjausta varten.
Viranomaistutkimuksissa ja
lakisääteisissä
omavalvontatutkimuksissa on
käytettävä hyväksyttyä
laboratoriota.

Eläin

Eläinvälittäjät

Eläinvälittäjärekisteriin
talletetaan seuraavat tiedot:
1) tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) toiminnan kohteena olevat
eläinlajit
3) toiminnan aiottu
aloittamisajankohta
4) eläinvälittäjän osalta
eläinvälitystoiminnan
pääasiallinen toiminta-alue ja
toiminnassa käytettyjen
eläinkuljetusvälineiden
tunnistustiedot, toimiminen
eläinkuljettajana ja
elintarvikealan toimijana;
5) oleelliset muutokset
toiminnassa;
6) toiminnan lopettaminen.
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Hyväksytyt laboratoriot,
sivutuotelaki

Hyväksytyt lokerot

Ilmoitettavia eläintauteja
tutkivat laboratoriot

517/2015 Sivutuotelaki 54 §

441/2013 Eläintautilaki 42§ 96 §
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

11 (60)

Eläin

Eläin

Eläin
-Eläintautilaki 441/2013 81§ 97§

Sivutuotelain mukaan Eviran
on pidettävä hyväksytyistä
laboratorioista rekisteriä.
Rekisterin tarkoituksena on,
että viranomaisten ja
kansalaisten saatavilla on
tieto hyväksytyistä
vaatimustenmukaisista
laboratorioista.
Viranomaistutkimuksissa ja
lakisääteisissä
omavalvontatutkimuksissa on
käytettävä hyväksyttyä
laboratoriota.
Tallennettuja tietoja
käytetään eläintautien
valvonnan ja hallinnan
apuvälineenä määritettäessä
pitopaikkaan
eläintautitilanteessa
kohdistuvia rajoituksia.
Tietoja käytetään myös
viennin edistämiseen.
Eläintautilain mukaan Eviran
on pidettävä ilmoitettavia
eläintauteja tutkivista
laboratorioista rekisteriä.
Rekisterin tarkoituksena on,
että keskusviranomaisen
tiedossa on
eläintautitutkimuksia tekevät
laboratoriot mm. niiden
ohjausta varten.

Hyväksytyt laboratoriot

Pitopaikka tai
pitopaikkojen verkosto,
joka on hakenut
hyväksymistä lokeroksi

Rekisteröidyt
laboratoriot

Hakija, pitopaikka tai
pitopaikat yhteystietoineen,
hakemuksen päivämäärä,
hyväksynnän päivämäärä,
eläinlaji (t) ja eläintauti jonka
hallintaan lokero liittyy,
toimintaa valvova
viranomainen
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Karanteenit

Kuljetusajoneuvojen
desinfiointipaikat

441/2013 Eläintautilaki 57§ 96 §
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

441/2013 Eläintautilaki 76§ 96 §
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

12 (60)

Eläin

Rekisterissä hallinnoidaan
Eläintautilain 57 § mukaisia
karanteeneja ylläpitävien
toimijoiden tietoja. Tietoja
käytetään
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

Eläin

Rekisterissä hallinnoidaan
kuljetusajoneuvojen
desinfiointipaikkoja
ylläpitävien toimijoiden
tietoja. Tietoja käytetään
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
Karanteeneja ylläpitävät rajauksista ja ehdoista,
toimijat
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
kuljetusajoneuvojen
koskee, tiedot hyväksymistä
desinfiointipaikkoja
tai lupaa koskevista
ylläpitävät toimijat
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
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tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.

Kuljetussäiliöiden
vedenvaihtopaikat

441/2013 Eläintautilaki 76§ 96 §
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

Eläin

Listat siipikarjatiloista
lintuinfluenssaseurannan
suunnittelua varten sekä
lista tutkittavista tiloista

ETL 441/2013, 98§?

Eläin

Rekisterissä hallinnoidaan
kuljetussäiliöiden
vedenvaihtopaikkoja
ylläpitävien toimijoiden
tietoja. Tietoja käytetään
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

kuljetussäiliöiden
vedenvaihtopaikkoja
ylläpitävät toimijat

Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
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Eläinlääkäreiden valvonta
lääkitsemislain nojalla

Lääkitsemisen valvonta
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Laki eläinten lääkitsemisestä
Eläin
(387/2014) 27 § ja 28 § (ja 33 §?)

Laki eläinten lääkitsemisestä
(387/2014) 27 §

Eläin

Pitopaikat, joissa
toteutetaan vapaaehtoista
terveysvalvontaa ja joissa
441/2013 Eläintautilaki 98§
Eläin
se on lopetettu sekä
pitopaikkojen
terveysluokitus
Pitopaikka- ja
haaskaruokintapaikkarekist
eri. Sisällytetty nyt samoin Laki eläintunnistusjärjestelmästä
Eläin
kuin ennenkin
9.4.2010/238 10§
eläintenpitäjärekisterin
yhteyteen
eläinlääkinnällisestä
Rajaeläinlääkärit
rajatarkastuksesta annetun lain Eläin
1996/1192 8 a § nojalla

Eläinlääkäreiden valvonta:
Seurataan eläinlääkäreiden
hankkimia lääkevalmisteita ja
tietojen perusteella valitaan
eläinlääkärit valvontaan,
valvonnan tietojen tilastointi
Eläinlääkärit
raportointia varten.
Valvonnassa havaittujen
puutteiden koostaminen
ohjausta, koulutusta ja
valvonnan kohdentamista
sekä raportointia varten.
AVIen (tulevaisuudessa
maakuntien) suorittaman
valvonnan tietojen tilaistointi
raportointia varten.
Valvonnassa havaittujen
Tuotantotilat
puutteiden koostaminen
ohjausta ja koulutusta sekä
valvonnan kohdentamista
varten.

Eläinlääkärin/eläinlääkäriase
man nimi, lääkkeen nimi ja
hankittu määrä, valvontaan
valitun ja valvotun
eläinlääkärin nimi,
yhteystiedot, valvontatulos.

Drno, tweb-id, AVI,
tuotantomuoto, TH-tila,
valvonnan syy, keskeiset
valvonnnassa havaitut
puutteet, vapaat kommentit
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Rekisteri elävien eläinten ja
eläimistä saatujen
441/2013 Eläintautilaki 70§
tuotteiden viejistä. Siirretty
MITU/VIEN

Rekisteri kantakirjaa
pitävistä yhteisöistä

319/2014 Laki
eläinjalostustoiminnasta 16 §

Rekisteri mehiläistautien
ETL 441/2013, 98§
valtuutetuista tarkastajista

Sivutuotetoimijat

Sivutuoteasetus (EY) 1069/2009
art 47; Laki eläimistä saatavista
sivutuotteista 24.4.2015/517
33§
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Eläin

Eläin

Lakisääteinen rekisterinpito

Eläin

Rekisteriä käyttävät KELt ja
LEL:t tarvitessaan
valtuutettua tarkastajaa
mehiläistautien vuoksi
tehtäville tarkastuksille ja
näytteenottoon.

Eläin

Hyväksyttyjen kantakirjaa
pitävien yhteisöjen nimi,
hyväksymispvm,
yhteystiedot, rotu/rodut
joille pidetään kantakirjaa,
hevosten osalta myös tieto
jäsenvaltiosta, jossa pidetään
rodun alkuperää koskevaa
kantakirjaa.
Valtuutetut
mehiläistautien
tarkastajat

Sivutuotetoimijoiden
valvonta: Pidetään yllä listaa
sivutuotetoimijoista
valvonnan mahdollistamiseksi Sivutuotetoimijat
(viranomaisvalvonta,
sisämarkkinakauppa,
vienti/tuonti).

Valtuutettujen
mehiläistautitarkastajien
nimi, toiminta-alue ja
yhteystiedot
Jokaisen jäsenvaltion on
laadittava luettelo alueellaan
sijaitsevista laitoksista ja
toimijoista, jotka on
hyväksytty tai rekisteröity
tämän asetuksen mukaisesti.
(1069/2009, 49 §) Toimijan
on ennen toiminnan
aloittamista kirjallisesti
ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle laitokset ja
toiminnot rekisteröitäviksi
sivutuoteasetuksen 23
artiklan mukaisesti tai
haettava hyväksyntää 24
artiklan mukaisesti siten kuin
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tässä luvussa säädetään.
(517/2015, 33 §)

Sivutuotevalvonta

Sivutuotelaki § 49

Eläin

Sperman keräysasemat

441/2013 Eläintautilaki 46§, 47§
51§, 96 §
Eläin
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

Sivutuotetoimijoiden
valvonta:
Sivutuotevalvontasuunnitelm
an mukainen valvonta. Listan
Sivutuotetoimijat
avulla koordinoidaan
laitosten tarkastuksia ja
esimerkiksi niissä havaittuja
puutteita.

Rekisterissä hallinnoidaan
spermankeräysasemien
hyväksyntään liittyviä tietoja.
Sperman keräysasemat
Tietoja käytetään
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto
n on laadittava vuosittainen
riskiperusteinen
valtakunnallinen
valvontasuunnitelma
sivutuotevalvonnan
järjestämiseksi.
Suunnitelmassa on esitettävä
valvontakohteiden
riskinarvioinnin ja
suunnitelman toteutumisen
arvioinnin perusteet.
(517/2017, 49 §)
Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
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Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.

Spermavarastot

441/2013 Eläintautilaki 46§, 53,
96 §
hyväksytyt tai luvan saaneet
toimijat

Täydentävien ehtojen
valvonta

Laki maatalouden tukien
toimeenpanosta 192/2013, 22 §

Eläin

Rekisterissä hallinnoidaan
spermavarastojen
hyväksyntään liittyviä tietoja.
Spermavarastot
Tietoja käytetään
eläintautivalvonnan
tarpeisiin.

Eläin

Avien ja Elyjen tilavalvontojen
tulokset Maville
Viljelijät (tuenhakijat)
tuenhakijoiden tukien
maksamista varten sekä

Eläintautilain 96 § mukaan
rekistereihin merkitään
toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
Tuenhakijan nimi, osoite,
puhelinnumero, tilatunnus,
valvontaperuste,
valvontatulokset (puutteet),
seuraamusehdotukset
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valvontatulosten raportointia
varten komissiolle.

Vesiviljelyeläinten
terveysluparekisteri, ml.
pitopaikat, joissa
toteutetaan vapaaehtoista
terveysvalvontaa ja joissa
se on lopetettu sekä
pitopaikkojen
terveysluokitus

441/2013 Eläintautilaki 61§ 96 §
97§
hyväksytyt tai luvan saaneet
Eläin
toimijat + 98§ vapaaehtoisen
BKD-terveysvalvontaan kuuluvat
ja niiden terveysluokat

Rekisterissä hallinnoidaan
vesiviljelylaitoksilta
vaadittavia terveyslupatietoja
ja BKD-taudin
terveysvalvonnan tietoja.
Vesiviljelyä harjoittavat
Rekisterin tietoja käytetään
toimijat
vesiviljelyeläinten
eläintautivalvonna tarpeisiin.
Toimijat voivat käyttää
nettirekisteriä kaupanteon
apuna.

Toimijan ja toimitilojen
yhteystiedot ja mahdollinen
pitopaikkatunnus, tiedot
siitä, mitä toimintaa
hyväksyminen tai lupa
koskee, tiedot hyväksymistä
tai lupaa koskevista
rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta
vastaava eläinlääkäri,
Euroopan unionin
lainsäädännössä edellytetty
hyväksymisnumero, jos
sellainen on annettu, sekä
tiedot toiminnan
lopettamisesta ja
hyväksynnän tai luvan
peruuttamisesta.
Vesiviljelyeläinten
kasvattamiseen ja
perkaamiseen luvan saaneita
toimijoita koskevaan
rekisteriin merkitään lisäksi
pitopaikka- tai
perkaamokohtaisesti tiedot
toimipaikan sijainnista,
kasvatustiloista,
sijaintialueen
tautitilanteesta,
tuotantosuunnasta sekä
kasvatettavien tai
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perattavien
vesiviljelyeläinten lajeista.

Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

Vesiviljelyrekisteri

1009/2013 Maa- ja
metsätalousministeriön asetus
vesiviljelyeläinten
tunnistamisesta 2§ Ilmoitukset
eläintenpitäjä-, eläinvälittäjä- ja
pitopaikkarekistereihin

20 (60)

Eläin

Eläintenpitäjästä talletetaan
seuraavat tiedot:
1) tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) toiminnan kohteena olevat
eläinlajit
3) toiminnan aiottu
aloittamisajankohta
4) eläintenpitäjän osalta
eläinten pitämisen tarkoitus
tai eläinten tuotantomuoto
5) oleelliset muutokset
Tallennettuja tietoja
toiminnassa;
käytetään ainakin eläinten
6) toiminnan lopettaminen
jäljitettävyyden
1) vastuussa olevan toimijan
varmistamiseen,
tietojärjestelmälain 4 §:n 2
Eläintenpitäjät, eläinten
eläinvalvonnan (eläinsuojelu,
momentissa tarkoitetut
pitopaikkojen haltijat
eläintaudit, merkintä ja
tunnistetiedot
(vesieläimet)
rekisteröinti),
2) sijainti
vierasainevalvonnan,
3) pitopaikkaan luetut
tutkimuksen ja tilastoinnin
laitokset, rakennukset,
tarpeisiin.
rakennelmat sekä maa- ja
vesialueet
4) pitopaikassa pidettävät
eläinlajit ja eläinten
käyttötarkoitus tai
tuotantomuoto
5) pitopaikan eläinmäärä ja
kapasiteetti
6) toiminnan aiottu
aloittamisajankohta
7) oleelliset muutokset
toiminnassa
8) toiminnan lopettaminen
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Haaskaruokintapaikasta
rekisteriin talletetaan
seuraavat tiedot:
1) vastuussa olevan toimijan
tietojärjestelmälain 4 §:n 2
momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot
2) sijainti
3) aiottu aloittamisajankohta
4) eläimistä peräisin olevan
sivutuotteen laji tai laatu
5) sivutuotteen keräysalue tai
-paikka
6) oleelliset muutokset
toiminnassa
7) toiminnan lopettaminen
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Yksityisten
eläinlääkäripalvelujen
tuottajat

Rajoittavat määräykset

Luettelo päätöksistä
laittomasti maahan
tuoduista
lemmikkieläimistä
Alkutuotantopaikat

Eläinlääkintähuoltolaki
16.10.2009/765
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Rekisteriä käytetään
eläinlääkäripalvelujen
valvontaa varten

Yksityiset
eläinlääkäripalvelujen
tuottajat

Laki eläintunnistusjärjestelmästä
32§, Laki eläinten
Eläin
lääkitsemisestä 41§,
Eläintautilaki 23 §

Rekisterissä hallinoidaan
rajoittavien määräuysten
kohteena olevia pitopaikkoja
ja eläimiä

Eläinten pitäjät,
pitopaikkojen haltijat

komission asetus 576/2015
artikla 35 implementoitu
kansallisella tasolla laki
eläinlääkinnällisestä
rajatarkastuksesta 1192/1996
18§
Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§

Rekisterissä hallinnoidaan
laittomasti lemmikit maahan
tuoneiden henkilöiden
yhteystietoja ja lemmikkien
maasta palauttamispäätösten
noudattamista

Eläin

33 §

Eläin

Elita

Rekisteriin merkitään
yksityisen
eläinlääkäripalvelun
tuottajan yhteystiedot sekä
tiedot palveluista,
henkilökunnasta ja kiinteästä
toimipaikasta. Rekisteriin
merkitään myös erikseen
tieto vastaavasta
eläinlääkäristä. (Elh 26 ja 27§
sekä Vna
eläinlääkintähuollosta 4§)
Rajoitukseen asetetun
toimijan tiedot, rajoituslaji,
rajoituksen syy ja laajuus,
rajoitukseen asetettu
pitopaikka ja yksilöidyt
eläimet
Palautuspäätökset saaneiden
henkilöiden yhteystiedot,
lemmikkien tunnistustiedot,
palautuspäätösten myöntöja toteutusajat
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Henkilötoimija

Elintarvikehuoneistorekiste
Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§
ri

Elita

Elintarvikelain mukaisten
valvontakohteiden asiakas- ja Elintarvikealan toimijat
toimijatietojen hallinta.

• Toimijatunnus
• Henkilötunnus
• Henkilötunnuksen
voimassa olo
• Syntymäaika
• Sukunimi
• Etunimi
• Kutsumanimi
• Kuolinpäivä
• Kotikunta
• Kotikunnan muuttopäivä
• Äidinkielen kielikoodi
• Asiointikieli
• Osoite/osoitteet
• Kotimainen postinumero
• Maa
• Ulkomainen postinumero/toimipaikka
• Puhelinnumero(t)
• Sähköpostiosoite
• Markkinointikielto
• Tutkimus- ja
neuvontakielto
• Lisätiedot
Yritystoimija
• Toimijatunnus
• Y-tunnus
• Yrityksen virallinen nimi
• Yrityksen aputoiminimi/nimet
• Yrityksen
rinnakkaistoiminimi
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• Yrityksen tilanne
• Yritysmuoto
• Toimialaluokitus
• Yrityksen omistajuustieto
• Kotikunta
• Yrityksen kieli
• Osoite/osoitteet
• Puhelinnumero(t)
• Www-osoite
• Sähköpostiosoite
• Markkinointikielto
• Tutkimus- ja
neuvontakielto
• Lisätiedot
Yhdistystoimija
• Toimijatunnus
• Ry-tunnus
• Nimi
• Kotikunta
• Yhdistyksen kieli
• Osoite/osoitteet
• Puhelinnumero(t)
• Www-osoite
• Sähköpostiosoite
• Markkinointikielto
• Tutkimus- ja
neuvontakielto
• Lisätiedot

Ensisaapumispaikkarekister Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§,
Elita
i
MMMa 118/2006, 8 §

Valvonnan toteuttaminen

Ensisaapumistoimijat

Sekä kaikkien kohteiden
valvontatiedot
Ensisaapumispaikan
yhteystiedot ja
vastuuhenkilön yhteystiedot
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Ensisaapumistoimijarekiste Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§,
Elita
ri
MMMa 118/2006, 8 §
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Valvonnan toteuttaminen

Ensisaapumistoimijat

Ensisaapumistoimijan nimi ja
yhteystiedot, vastuuhenkilö,
ensisaapumispaikka/-paikat
ja sen/niiden yhteystiedot,
elintarvikkeiden laji,
toiminnan laajuus, lähetysten
vastaanottotiheys, toiminnan
aloitus.
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Rekisteri aosaamistestaajista
on seuraavissa paikoissa ja
muodoissa. Tietoja
käsitellään valvontaa ja
ohjausta varten.
Rekisteriä pidetään
elintarvikelain (23/2006) 27 a
§:n mukaisen
osaamistodistuksen
myöntämiseksi.

Hyväksytyt
osaamistestaajat

Evira hyväksyy elintarvikelain
23/2006 28 §:n nojalla
osaamistestaajat hakemuksesta,
jotka täyttävät 28 §:ssä asetetut
vaatimukset. Ennen 13.1.2006
Elintarvikevirasto hyväksyi
Elita
osaamistestaajia, jotka täyttivät
terveydensuojelulain 763/1994
40 §:n ja sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa
1115/2001 asetetut vaatimukset

Eviran ylläpitämän rekisterin
tietojen käsittelijöitä ovat
Eviran hyväksymät
osaamistestaajat,
Kysymyspankki-tietokannan
ylläpitäjä ja
osaamistodistukset painava
taho. Kysymyspankkitietokanta on järjestelmä,
jonka avulla osaamistestaajat
järjestävät osaamistestejä ja
myöntävät
osaamistodistuksia.
Rekisterin ylläpito perustuu
henkilötietolain 8 § 1
momentin kohtaan 4.

1. Kysymyspankkitietokannan ylläpitäjä
(sähköinen)
- henkilön hakemus
osaamistestaajaksi

Hyväksytyt
osaamistestaajat ja
osaamistestaajaksi
hakeneet henkilöt

2. Eviran kansio (sähköinen)
- hyväksytty päätös
osaamistestaajaksi
- hylätty päätös
osaamistestaajaksi
3. Eviran kansio
(paperiversio)
- henkilön hakemus
osaamistestaajaksi
- hyväksytty päätös
osaamistestaajaksi
- hylätty päätös
osaamistestaajaksi
4. Osaamistodistukset
painava taho (sähköinen)
- osaamistestaajan tekemät
osaamistodistustilaukset ja
niissä esiintyvät
testaajatiedot

Rekisteriin osaamistestaajista
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ja testaajaksi hakeneista
henkilöistä merkitään kunkin
henkilön osalta seuraavat
tiedot
Kysymyspankki-tietokanta:
1. Hyväksytty
osaamistestaajaksi
- etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- testaajan tunnus
- käyttäjätunnus ja salasana
tietokantaan
- ammatti
- koti- ja työyhteystiedot
- laskutusosoitetiedot
- taustakoulutus
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän täyttää
elintarvikelaissa testaajille
asetetut vaatimukset
pätevyyden suhteen
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän arkistoi
järjestämiensä
osaamistestien
testilomakkeet.
- hakijan ilmoituksen siitä,
saako yhteystiedot julkaista
Eviran internetsivuilla
olevassa hyväksyttyjen
testaajien luettelossa.
- Järjestetyt ja suunnitellut
osaamistestitilaisuudet
(paikka, ajankohta,
testattujen ja testin
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läpäisseiden määrät),
erityistilanneilmoitukset,
yhteydenotot Eviraan
2. Hylätyn päätöksen saanut
hakija
- etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- koti- ja työyhteystiedot
- taustakoulutus
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän täyttää
elintarvikelaissa testaajille
asetetut vaatimukset
pätevyyden suhteen
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän arkistoi
järjestämiensä
osaamistestien
testilomakkeet.
- hakijan ilmoituksen siitä,
saako yhteystiedot julkaista
Eviran internetsivuilla
olevassa hyväksyttyjen
testaajien luettelossa.
Eviran kansio (sähköinen):
1. Hyväksymispäätös
- etu- ja sukunimi
- testaajan tunnus
. käyttäjätunnus tietokantaan
- koti- tai työosoite
- päätöksen ajankohta
2. Hylätty päätös
- etu- ja sukunimi
- koti- tai työosoite
- päätöksen ajankohta
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Eviran kansio (paperinen):
1. Hyväksytty
osaamistestaajaksi
- etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- testaajan tunnus
- käyttäjätunnus tietokantaan
- ammatti
- koti- ja työyhteystiedot
- taustakoulutus
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän täyttää
elintarvikelaissa testaajille
asetetut vaatimukset
pätevyyden suhteen (liitteinä
tutkintotodistuksia,
työtodistuksia sekä
osaamistodistuksia).
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän arkistoi
järjestämiensä
osaamistestien
testilomakkeet.
- hakijan ilmoituksen siitä,
saako yhteystiedot julkaista
Eviran internetsivuilla
olevassa hyväksyttyjen
testaajien luettelossa.
2. Hylätyn päätöksen saanut
hakija
- etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- ammatti
- koti- ja työyhteystiedot
- taustakoulutus
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- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän täyttää
elintarvikelaissa testaajille
asetetut vaatimukset
pätevyyden suhteen (liitteinä
tutkintotodistuksia,
työtodistuksia sekä
osaamistodistuksia).
- hakijan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän arkistoi
järjestämiensä
osaamistestien
testilomakkeet.
- hakijan ilmoituksen siitä,
saako yhteystiedot julkaista
Eviran internetsivuilla
olevassa hyväksyttyjen
testaajien luettelossa.
Osaamistodistukset painava
taho:
- testaajan nimi ja tunnus
- tilattujen
osaamistodistusten määrät ja
myöntämisajankohdat
Sähköisessä muodossa
olevan Kysymyspankkitietokannan rekisteriä
päivitetään tietojen
muuttuessa.
Rekisteri hylätyn päätöksen
saaneista henkilöistä on
sähköisessä muodossa
olevassa Kysymyspankki-
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tietokannassa niin kauan kuin
päätöksen valitusaika on
täyttynyt. Tämän jälkeen
tiedot poistetaan sähköisestä
tietokannasta. Tiedot Eviran
sähköisessä tiedostossa ja
paperiarkistossa säilytetään
vastaavalla tavalla kuin tiedot
hyväksytyn päätöksen
saaneista henkilöistä. Hylätyn
päätöksen saaneista
henkilöistä merkitään
rekisteriin samat tiedot kuin
hyväksytyistäkin lukuun
ottamatta seuraavia tietoja:
testaajatunnus ja
käyttäjätunnus tietokantaan.
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Hyväksytyt laboratoriot,
elintarvikelaki

Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§

Elita

Hyväksytyt laboratoriot,
rehulaki

Rehulaki 86/2008, 36§

Elita

Elintarvikelain mukaan Eviran
on pidettävä hyväksytyistä
laboratorioista julkista
luetteloa (rekisteriä).
Luettelon tarkoituksena on,
että viranomaisten ja
kansalaisten saatavilla on
tieto hyväksytyistä
Hyväksytyt laboratoriot
vaatimustenmukaisista
laboratorioista.
Viranomaistutkimuksissa ja
lakisääteisissä
omavalvontatutkimuksissa on
käytettävä hyväksyttyä
laboratoriota.
Rehulain mukaan Eviran on
pidettävä hyväksytyistä
laboratorioista julkista
luetteloa (rekisteriä).
Luettelon tarkoituksena on,
että viranomaisten ja
kansalaisten saatavilla on
tieto hyväksytyistä
Hyväksytyt laboratoriot
vaatimustenmukaisista
laboratorioista.
Viranomaistutkimuksissa ja
lakisääteisissä
omavalvontatutkimuksissa on
käytettävä hyväksyttyä
laboratoriota.
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Hyväksytyt laboratoriot,
terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulaki 763/1994,
49 b§
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Elita

Elita

Kontaktimateriaalitoimijoiden
yhteystietojen ja
valvontatietojen rekisteri
Kontaktimateriaalimahdollistaa tehokkaan
toimijat
valvonnan sekä
valvontatietojen keruun ja
analysoinnin.

Elita

Luomuvalvonnassa
olevat toimijat

Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§
Kontaktimateriaalitoimijoid elintarvikkeen kanssa
en rekisteri
kosketukseen joutuvia
tarvikkeita markkinoille
saattavat toimipaikat

Luomutoimijarekisteri

Laki luonnonmukaisen
tuotannon valvonnasta
294/2015

Terveydensuojelulain mukaan
Eviran on pidettävä
hyväksytyistä laboratorioista
julkista luetteloa (rekisteriä).
Luettelon tarkoituksena on,
että viranomaisten ja
kansalaisten saatavilla on
Hyväksytyt laboratoriot
tieto hyväksytyistä
vaatimustenmukaisista
laboratorioista.
Viranomaistutkimuksissa on
käytettävä hyväksyttyä
laboratoriota.
2019 alkaen: Toimijan nimi,
toimipaikan osoite, Y-tunnus,
toimintaluokka,
toimintatyyppi,
tyyppikohtaiset tiedot,
toiminnan tarkennukset,
riskiluokitukseen tarvittavat
tiedot (materiaalilaadut,
liikevaihto, tuotantomäärä,
henkilöstömäärä, tuotantoja varastoti),
tarkastusajankohdat ja
tarkastuksen tulos
(tarkastuskertomukset)
1. Testaajan nimi, muut
yhteystiedot ja hakemuksen
saapumispäivämäärä.
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metsästäjien
hygieniakoulutuksen
suorittaneet henkilöt

Rehualan toimijarekisteri alkutuottajat

Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§
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2. Testaajan antama selvitys
siitä, millä tavoin hän täyttää
hygieniaosaamisasetuksessa
testaajille asetetut
vaatimukset pätevyyden
suhteen (liitteinä
tutkintotodistuksia,
työtodistuksia sekä
hygieniaosaamistodistuksia).

Elita

Rehuhygienia-asetus 183/2005,
Rehulaki 86/2008 18§
MMMa 548/2012 luku 2,
Elita
Sivutuotelaki 517/2015 11§, TSEasetus (EY) N:o 999/2001

Euroopan parlamentin ja
neuvoston ns. rehuhygieniaasetuksen (EY/183/2005)
mukaan koko rehuketjun
alkutuotanto mukaan lukien
on rekisteröidyttävä rehualan
toimijoiksi. Rekisteröinnin
tarkoitus on taata rehuketjun
jäljitettävyys.
Rekisteröityminen on
toiminnan edellytys rehua
tuottaville, sekoittaville ja/tai
käyttäville viljelijöille ja
kotieläintuottajille. Rehujen
käyttäjien on varmistuttava
siitä, että rehut on hankittu
rekisteröidyiltä toimijoilta.
Rekisteröitymisvaatimus
elintarviketuotantoeläinten
ruokkimiseen eräillä
maitopohjaisilla sivutuotteilla
on osa eläimistä saatavien
sivutuotteiden rehukäyttöä
koskevaa lainsäädäntöä ja se
liittyy tartuntatautien
ehkäisemiseen. Tiettyjen
aivorappeumasairauksien

Rehua tuottavat,
sekoittavat ja/tai
käyttävät viljelijät ja
kotieläintuottajat.

Yritysnimi/viljelijän nimi,
paikkakunta, tilatunnus/Ytunnus/henkilötunnus sekä
lomakkeella F, I tai J kerätyt
rehualan toimintaan liittyvät
tiedot
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(mm. hullunlehmäntauti)
ehkäisemiseksi annetun TSEasetuksen (EY) N:o 999/2001
mukaisesti eräitä
eläinperäisiä valkuaisrehuja
tuotantoeläinten ruokinnassa
käyttävien tilojen tulee
rekisteröityä tai hakea
hyväksyntää.
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Rehualan toimijarekisteri
pl. alkutuottajat

Rehuhygienia-asetus 183/2005,
Rehulaki 86/2008 18§
MMMa 548/2012 luku 2,
Sivutuoteasetus 1069/2009, TSE- Elita
asetus (EY) N:o 999/2001, Laki
eläimistä saatavista
sivutuotteista 517/2015, luku 4
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Euroopan parlamentin ja
neuvoston ns. rehuhygieniaasetuksen (EY/183/2005)
mukaan koko rehuketjun
alkutuotanto mukaan lukien
Muut rehualan toimijat
on rekisteröidyttävä rehualan
kuin rehualan
toimijoiksi. Rekisteröinnin
alkutuotannon toimijat.
tarkoitus on taata rehuketjun
jäljitettävyys.
Rekisteröityminen on
edellytys toiminnan
harjoittamiselle.

"Valvontarekisteriin
merkittävät tiedot (RL 37 §):
1) rehualan toimijan nimi ja
osoite sekä muut
yhteystiedot;
2) toimipaikkojen osoitteet ja
yhteystiedot;
3) rehualan toimijan yritys- ja
yhteisötunnus, tai jos sitä ei
ole, henkilötunnus tai
tilatunnus;
4) toiminnan kuvaus;
5) hyväksyntänumero, jos
kyseessä on rehuhygieniaasetuksen mukainen
hyväksyntä;
6) tieto toimijalle rehulain
40―42, 45 tai 46 §:n taikka
rehuhygienia-asetuksen
14―16 artiklan nojalla
annetusta määräyksestä,
kiellosta, rangaistuksesta tai
muusta seurauksesta;
7) suoritetut
valvontatoimenpiteet sekä
vastaavat muut tämän lain
taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten
mukaiset valvonnan kannalta
tarpeelliset tiedot."
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Elintarvikelaki 13.1.2006/23 83§

Rekisteri sikojen
tunnustetuista pitoolosuhteista

Rekisteri elintarvikkeiden
tai veden välityksellä
levinneistä epidemoista.

eCert -tietojärjestelmään
muodostuva(t) rekisteri(t)

Rekisteri sellaisista
alkutuotantopaikoista ja
Elita
alkutuotantopaikkojen ryhmistä,
joiden virasto on tunnustanut
täyttävän trikiiniasetuksessa
tarkoitettujen valvottujen pitoolosuhteiden vaatimukset
Valtioneuvoston asetus
elintarvikkeiden ja veden
välityksellä leviävien
epidemioiden selvittämisestä
(1365/2011), säädetty
Elita
elintarvikelain (23/2006) 45 §:n 2
momentin sekä
terveydensuojelulain (763/1994)
20 a §:n 3 momentin ja 32 §:n 3
momentin nojalla.
Work plan for Finland-China
cooperation on electronic
certification for food and
agricultural products. Lisäksi
Vientiasetuksen 832/2013
perusteella Suomen ja
ELITA
kohdemaan sopimat
todistusmallit, jotka on
ilmoitettu/sovittu
myönnettäväksi kansallisessa
eCert-järjestelmässä.

Rekisterit muodostavat
järjestelmän käyttäjät. Lisäksi Eläinten ja eläimistä
eCertiin muodostuu osa
saatujen tuotteiden
Eviran ylläpitämästä
viejät EU:n ulkopuolelle
viejärekisteristä.

ks. Viejärekisterin osalta
"Viejärekisteri"n tiedot.
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Viejärekisteri

Vientikoulutuksiin
osallistuneet valvojat ja
toimijat

Eläintautilaki 441/2013 70§
MMMa 832/2013 4§
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ELITA

ELITA

Eläimiä ja eläimistä saatuja
tuotteita, joista voi aiheutua
vähäistä suurempaa
eläintutien leviämisen vaaraa,
saa toimittaa muuhun kuin
jäsenvaltioon vain toimija,
joka on rekisteröitynyt
Elintarviketurvallisuusvirasto
n pitämään rekisteriin.
Eläinten ja eläimistä
saatujen tuotteiden
Rekisteri mahdollistaa
viejät EU:n ulkopuolelle
rekisteriin ilmoittautuneiden
toimijoiden ja rekisterin
pitäjän välisen kohdennetun
ja tehokkaan tiedonkulun
sekä tiedottamisen eläinten
ja eläimista saatujen
tuotteiden viennissä EU:n
ulkopuolelle
Eläintautilain 441/2013
mukaan Eviralla on
viranomaisten
koulutusvelvollisuus. Lisäksi
joidenkin vientimaiden
kanssa on sovittu
vientikoulutusten
järjestämisestä vientimaan
Vientivalvontaviranomai
erityisvaatimusten osalta.
set ja vientitoimijat
Mm. virallisten
terveystodistusten
myöntäminen vientiin
edellyttää kouluttamista ja
perehdyttämistä.
Rekisterissä ylläpidetään
tietoja vientikoulutuksiin

Toimijan nimi ja yhteystiedot,
eläimiä vietäessä
mahdollinen
pitopaikkatunnus ja tuotteita
vietäessä mahdollinen
laitoksen hyväksymisnumero
sekä tiedot siitä mitä eläimiä
tai tuotteita
rekisteröityminen koskee ja
mihin valtioon eläimiä tai
tuotteita aiotaan viedä.
Reisteröinti on voimassa
kolme vuotta ilmoituksen
tekemisestä, ja rekisteröinti
voidaan uusia.

Koulutukseen osallistuneen
henkilön nimi,
valvontayksikkö/yritys,
sähköpostiosoite,
koulutusajankohta,
tenttitulos (vain viranomaiset
ja mikäli koulutus sisältänyt
tentin)
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osaltuneista vientivalvonnan
viranomaisista ja toimijoista.

Rekisteri ulko- ja
lattiakanaloista
Vanhempaispolven
siipikarjarekisteri
Kasvisten
laadunvalvontarekisteri

589/2008/EU

ELITA

617/2008/EU

ELITA

543/2011/EU; 10 artikla

ELITA

Toimijat, jotka pitävät
Toimijatietokanta kasvisten
kaupan tuoreita
vaatimustenmukaisuusvalvon kasviksia (kokonaiset
nan toteuttamiseen
hedelmät, marjat,
vihannekset)

Toimijan nimi, toimipaikan
osoite, Y-tunnus,
toimintatyyppi,
valvontasektori
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Rekisteri osaamistestiin
osallistuneista ja
osaamistodistuksen saaneista
henkilöistä on seuraavissa
paikoissa ja muodoissa:
Rekisteriä pidetään
elintarvikelain (23/2006) 27 a
§:n mukaisen
osaamistodistuksen
myöntämiseksi.

Osaamistesteihin
osallistuneet ja
osaamistodistuksen
saaneet henkilöt

(Elintarvikelaki 13.1.2006/23
27§)

Elita

Eviran ylläpitämän rekisterin
tietojen käsittelijöitä ovat
Eviran hyväksymät
osaamistestaajat,
Kysymyspankki-tietokannan
ylläpitäjä ja
osaamistodistukset painava
yritys. Kysymyspankkitietokanta on järjestelmä,
jonka avulla osaamistestaajat
järjestävät osaamistestejä ja
myöntävät
osaamistodistuksia.
Rekisterin ylläpito perustuu
henkilötietolain 8 § 1
momentin kohtaan 4.

Osaamistesteihin
osallistuneet ja
osaamistodistuksen
saaneet henkilöt

1. Eviran hyväksymät
osaamistestaajat
(paperiversio)
- henkilön hyväksytty tai
hylätty osaamistestilomake
- mallitestilomake jokaisesta
osaamistestistä
- henkilön oikeaksi todistettu
kopio tutkinto- tai
koulutustodistuksesta, jos
osaamistodistus on
myönnetty tutkinnon tai
koulutuksen perusteella
- osaamistodistuksen
uusintatilauksen yhteydessä
virallinen todistus, josta
henkilön nimen tai
syntymäajan muutokset
käyvät ilmi
- osaamistodistuksen
uusintatilauksen yhteydessä
testaajalle palautetut
henkilön alkuperäiset
osaamistodistuksen osiot
(hygieniaosaamiskortti ja/tai
paperinen osaamistodistus)
- joka kerta Kysymyspankkitietokannasta
osaamistodistusten
myöntämisen (tilauksen)
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yhteydessä tulostettu
nimilista henkilöistä, joille
osaamistodistukset on
myönnetty
Osaamistestaajilla on
velvollisuus arkistoida edellä
lueteltuja osaamistodistusten
myöntämisen perusteena
olevia asiakirjoja
elintarvikelain 28 §
mukaisesti vähintään 3
vuotta.
2. Kysymyspankkitietokannan ylläpitäjä
(sähköinen)
- luettelo henkilöistä, joille
osaamistestaajat ovat
myöntäneet
osaamistodistuksia
3. Painotalo, joka painaa
osaamistodistukset
(sähköinen)
- luettelo henkilöistä, joille
osaamistestaajat ovat
myöntäneet
osaamistodistuksia
Painotalo säilyttää tietoja 1
kuukauden siitä lähtien, kun
tilaustieto on tullut painoon.
4. Evira, jonne
osaamistestaajat ovat
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toimittaneet
paperiarkistonsa sen jälkeen,
kun Evira on peruuttanut
osaamistestaajan oikeudet
(paperiversio)
- henkilön hyväksytty tai
hylätty osaamistestilomake
- mallitestilomake jokaisesta
osaamistestistä
- henkilön oikeaksi todistettu
kopio tutkinto- tai
koulutustodistuksesta, jos
osaamistodistus on
myönnetty tutkinnon tai
koulutuksen perusteella
- osaamistodistuksen
uusintatilauksen yhteydessä
virallinen todistus, josta
henkilön nimen tai
syntymäajan muutokset
käyvät ilmi
- osaamistodistuksen
uusintatilauksen yhteydessä
testaajalle palautetut
henkilön alkuperäiset
osaamistodistuksen osiot
(hygieniaosaamiskortti ja/tai
paperinen osaamistodistus)
- joka kerta Kysymyspankkitietokannasta
osaamistodistusten
myöntämisen (tilauksen)
yhteydessä tulostettu
nimilista henkilöistä, joille
osaamistodistukset on
myönnetty

Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

43 (60)

Osaamistestaajat toimittavat
Eviraan paperiarkiston, jolla
on vielä lakisääteistä
arkistointiaikaa jäljellä. Evira
arkistoi asiakirjoja vastaavasti
niin kauan, kuin lakisääteistä
arkistointiaikaa on vielä
jäljellä.

Rekisteriin osaamistestiin
osallistuneista ja
osaamistodistuksen saaneista
henkilöistä merkitään kunkin
henkilön osalta seuraavat
tiedot:
Eviran hyväksymät
osaamistestaajat:
1. Henkilö on osallistunut
osaamistestiin
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Ammattiryhmä
- Testiajankohta (pvm ja klo)
- Testaajan nimi ja tunnus
- Tarkastusmerkinnät ja
pistemäärä
2. Henkilö saa
osaamistodistuksen
tutkinnon tai koulutuksen
perusteella
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Ammattiryhmä
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- Tutkinnon/koulutuksen taso
- Tutkinnon/koulutuksen nimi
- Tutkinnon/koulutuksen
suorittamispäivämäärä
- Osaamistodistuksen
myöntämisajankohta (pvm)
- Testaajan nimi ja tunnus
Kysymyspankki-tietokannan
ylläpitäjä:
1. Henkilö on suorittanut
osaamistestin hyväksytysti:
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Ammattiryhmä
- Testiajankohta (pvm ja klo)
- Testaajan nimi ja tunnus
2. Henkilö saa
osaamistodistuksen
tutkinnon tai koulutuksen
perusteella
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Tutkinnon/koulutuksen taso
- Tutkinnon/koulutuksen nimi
- Tutkinnon/koulutuksen
suorittamispäivämäärä
- Osaamistodistuksen
myöntämisajankohta (pvm)
- Testaajan nimi ja tunnus
Osaamistodistukset painava
taho:
1. Henkilö on suorittanut
osaamistestin hyväksytysti:
- Etu- ja sukunimi
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- Syntymäaika
- Testiajankohta (pvm)
- Testaajan nimi ja tunnus
2. Henkilö saa
osaamistodistuksen
tutkinnon tai koulutuksen
perusteella
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Osaamistodistuksen
myöntämispäivämäärä
- Testaajan nimi ja tunnus
Evira (osaamistestaajien
Eviraan toimittamat arkistot):
1. Henkilö on osallistunut
osaamistestiin
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Ammattiryhmä
- Testiajankohta (pvm ja klo)
- Testaajan nimi ja tunnus
- Tarkastusmerkinnät ja
pistemäärä
2. Henkilö saa
osaamistodistuksen
tutkinnon tai koulutuksen
perusteella
- Etu- ja sukunimi
- Syntymäaika
- Ammattiryhmä
- Tutkinnon/koulutuksen taso
- Tutkinnon/koulutuksen nimi
- Tutkinnon/koulutuksen
suorittamispäivämäärä
- Osaamistodistuksen

Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

46 (60)
myöntämisajankohta (pvm)
- Testaajan nimi ja tunnus

Ravintolisien
toimijarekisteri

EPNDir 2002/46/EY, artikal 10,
MMMAs 78/2010, 7 §

ELITA

Toimijatietokanta
ravintolisien valvonnan
toteuttamiseen

Elinkeinoharjoittajat,
joka valmistavat,
valmistuttavat tai tuovat
maahan ravintolisiä.
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Täydennettyjen
elintarvikkeiden
toimijarekisteri

Äidinmaidonkorvikkeiden
toimijarekisteri

Kliinisten
ravintovalmisteiden
toimijarekisteri

Luontaisten
kivennäisvesien
toimijarekisteri

Hyväksytyt laboratoriot,
kasvinterveys
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Elinkeinonharjoittajat,
jotka valmistavat,
valmistuttavat tai tuovat
maahan asetuksen (EY)
N:o 1925/2006
soveltamisalaan
kuuluvia elintarvikkeita.

Toimijan nimi, osoite, puh.
nro, sähköpostiosoite, yToimijatietokanta
tunnus, täydennetyn
EPNAs (EY) N:o 1925/2006,
täydennettyjen
ELITA
elintarvikkeen nimi, lisätyt
artika 15, KTMAs 726/2007, 2 §
elintarvikkeiden valvonnan
vitamiinit ja/tai
toteuttamiseen
kivennäisaineet ja niiden
määrät
Toimijan nimi, osoite, puh.
Elinkeinonharjoittajat,
Toimijatietokanta
nro, sähköpostiosoite, yKomDir 2006/141/EY, artikla 9,
jotka saattavat
ELITA
äidinmaidonkorvikkeiden
tunnus,
KTMSAs 1216/2007, 18 §
markkinoille
valvonnan toteuttamiseen.
äidinmaidonkorvikkeen nimi
äidinmaidonkorvikkeita.
ja koostumistiedot
Toimijatietokanta Suomessa Elinkeinonharjoittajat,
valmistetun kliinisen
jotka ensimmäistä
ravintovalmisteen
kertaa tuovat
Toimijan nimi, osoite, puh.
valmistajista ja Euroopan
markkinoille Suomessa nro, sähköpostiosoite, yKTMAs 406/2000, 11 §
ELITA
talousalueen ulkopuolella
tai Euroopan
tunnus, kliinisen
valmistetun valmisteen
talousalueen
ravintovalmisteen nimi ja
suomalaisista maahantuojista ulkopuoella valmistetun koostumus
kliinisten ravintovalmisteiden kliinisen
valvonnan toteuttamiseen.
ravintovalmisteen.
Toimijan nimi, osoite, puh.
Elinkeinonharjoittajat,
Toimijatietokanta luontaisen
nro, sähköpostiosoite, yEPNDir 2009/54/EY, artiklat 1 ja
jotka tuottavat
ELITA
kivennäisveden valvonnan
tunnus, luontaisen
2, MMMAs 166/2010, 4 §
tunnustettua luontaista
toteuttamiseksi
kivennäisvesilähteen nimi ja
kivennäisvettä
osoite
Toimijan nimi, toimipaikan
osoite, toimialaa koskevat
Laki kasvinterveyden
tiedot, yhteyshenkilön tiedot,
suojelemisesta 18.7.2003/702, 2
Kasvinterveyslain (702/2003)
yritys- ja yhteisötunnus,
Luku 15a, 15b ja 15c§
Laboratoriopalvel mukaista valtuutetun
rekisterinumero,
Valtuutetut laboratoriot
Tällä hetkellä ei yhtään
ut
laboratorion hyväksyntää ja
hyväksynnän perustaksi
hyväksyttyä laboratoriota
valvontaa varten.
tehtyjen auditointien tiedot,
Rekisterin hallinta ELITA/MITU
tiedot toiminnan
mahdollisesta
akkreditoinnista.
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lannoitevalmisteet

Lannoitevalmistelaki 539/2006,
19§
Rekisterin hallinta ELITA/MITU
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Kasvi

22.12.2009/1279
Kasvinjalostajanoikeusrekis
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
teri
22§

Kasvi

Kasvinjalostajanoikeuksien
Laki
vuosittaisten
kasvinjalostajanoikeudesta
ylläpitomaksujen hallinnoiti,
22§
yleisölle tiedotus. Laki
: 22.12.2009/1279
kasvinjalostajanoikeudesta
Eviran pitämään
22§
kasvinjalostajanoikeusrekiste
: 22.12.2009/1279
riin merkitään hyväksytyistä
Eviran pitämään
kasvinjalostajanoikeuksista
kasvinjalostajanoikeusrekister
seuraavat tiedot:
iin merkitään hyväksytyistä
1) kasvinjalostajanoikeuden
kasvinjalostajanoikeuksista
rekisterinumero;
seuraavat tiedot:
2) kasvinjalostajanoikeuden
1) kasvinjalostajanoikeuden
haltijan ja mahdollisen
rekisterinumero;
asiamiehen nimi ja
2) kasvinjalostajanoikeuden
yhteystiedot, yritys- ja
haltijan ja mahdollisen
yhteisötunnus, kotipaikka,
Lajikkeiden omistajat ja
asiamiehen nimi ja
ilmoitus asiamiehen
edustajat
yhteystiedot, yritys- ja
vaihtumisesta sekä jalostajan
yhteisötunnus, kotipaikka,
nimi ja yhteystiedot;
ilmoitus asiamiehen
3) mihin kasvisukuun ja -lajiin
vaihtumisesta sekä jalostajan
lajike kuuluu sekä
nimi ja yhteystiedot;
lajikekuvauksen
3) mihin kasvisukuun ja -lajiin
tunnistetiedot;
lajike kuuluu sekä
4) hyväksytty lajikenimi,
lajikekuvauksen
lajikenimiehdotuksen
tunnistetiedot;
päivämäärä ja jalostajan
4) hyväksytty lajikenimi,
tunnus;
lajikenimiehdotuksen
5) hakemuspäivämäärä,
päivämäärä ja jalostajan
hakemusnumero ja
tunnus;
julkaisupäivämäärä sekä
5) hakemuspäivämäärä,
kasvinjalostajanoikeuden
hakemusnumero ja
hyväksymispäivämäärä;
julkaisupäivämäärä sekä
6) myönnetty etuoikeus ja
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kasvinjalostajanoikeuden
hyväksymispäivämäärä;
6) myönnetty etuoikeus ja
valtio, jossa lajiketta koskeva
aikaisempi hakemus on tehty,
sekä hakemuspäivä, jolloin
hakemus on tehty;
7) vuosimaksun maksaminen;
8) myönnetty pakkolupa tai
vastavuoroinen pakkolupa ja
käyttölupa;
9) panttioikeus;
10) Eviran lainvoimaa vailla
olevat päätökset,
muutoksenhaut,
ulosmittaukset,
takavarikkoon asettamiset ja
tuomioistuinten asiassa
tekemät päätökset;
11) kasvinjalostajanoikeuden
päättymispäivä.
Jos merkinnän tekemistä
rekisteriin ei voida
välittömästi ratkaista, tulee
rekisteriin merkitä, että
merkinnän tekemistä on
pyydetty.
Kasvinjalostajanoikeusrekiste
riin ja rekisterin asiakirjoihin
sovelletaan muilta osin
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä annettua
lakia.
Maa- ja
metsätalousministeriön
asetuksella voidaan antaa

valtio, jossa lajiketta koskeva
aikaisempi hakemus on
tehty, sekä hakemuspäivä,
jolloin hakemus on tehty;
7) vuosimaksun maksaminen;
8) myönnetty pakkolupa tai
vastavuoroinen pakkolupa ja
käyttölupa;
9) panttioikeus;
10) Eviran lainvoimaa vailla
olevat päätökset,
muutoksenhaut,
ulosmittaukset,
takavarikkoon asettamiset ja
tuomioistuinten asiassa
tekemät päätökset;
11) kasvinjalostajanoikeuden
päättymispäivä.
Jos merkinnän tekemistä
rekisteriin ei voida
välittömästi ratkaista, tulee
rekisteriin merkitä, että
merkinnän tekemistä on
pyydetty.
Kasvinjalostajanoikeusrekiste
riin ja rekisterin asiakirjoihin
sovelletaan muilta osin
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä annettua
lakia.
Maa- ja
metsätalousministeriön
asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä
rekisteriin tehtävien 1
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tarkempia säännöksiä
rekisteriin tehtävien 1
momentin mukaisten
merkintöjen sisällöstä.

momentin mukaisten
merkintöjen sisällöstä.
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Kasvinsuojelurekisteri

18.7.2003/702 Laki
kasvinterveyden suojelemisesta
2 Luku 4§
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Kasvi

Lain kasvinterveyden
valvonnasta (702/2003)
mukaista rekisteriin
hyväksyntää ja
kasvinterveyden valvontaa
varten

Toimijat, joiden
toiminnan seurauksena
kasvintuhooja voi
helposti levitä.

1) toimijan nimi ja
toimipaikan osoite
2) toimijan toimialaa
koskevat tiedot
3) tiedot toimijan tuotantoja toimipaikoista
4) toimijan yritys- ja
yhteisötunnus taikka
henkilötunnus ja tilatunnus
5) kasvinterveydestä
vastaavan henkilön nimi
6) rekisterinumero
7) toimijalle tämän lain
nojalla annetut
torjuntapäätökset ja niiden
keskeinen sisältö.
Kasvinsuojelurekisteriin
merkitään lisäksi kasvipassin
tai tässä laissa tarkoitetun
merkinnän käyttöoikeus.
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Kylvösiementen
markkinoijien elinkeinonharjoittajarekisteri

Siemenkauppalaki 4.8.2000/728
12§ 24§
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Kasvi

Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran siemenkauppalain
(728/2000) 12§ ja 24 §
mukainen valtakunnallinen
rekisteri on Eviran toimialan
viranomaisille tarkoitettu
suljettu rekisteri, jonka
tietoja käytetään ainoastaan
viranomaisvalvontaa varten.
Siemenkauppalain mukaan
Evira voi valvonnassa käyttää
apunaan ELY-keskuksia ja
kuntien
maaseutuelinkeinoviranomai
sia sekä Tullia. Nämä
viranomaiset käyttävät
tarvittaessa tietoja
rekisteristä siemenkauppalain
mukaisessa
viranomaisvalvonnassa.

Kylvösiementen
markkinoijat,
maahantuojat,
maastaviejät

Rekisteriin merkitään: 1)
pakkausluvan saaneen tai
ilmoitusvelvollisen
elinkeinonharjoittajan nimi ja
osoite sekä muut
yhteystiedot 2)
toimipaikkojen osoitteet ja
yhteystiedot 3) toimiala; 4)
pakkausluvan numero ja
voimassaoloaika tai numero,
jolla ilmoitusvelvollinen
elinkeinonharjoittaja on
merkitty rekisteriin; 5)
siemenkauppalain 29-31 ja
34 §:n nojalla määrätyt
kiellot, rangaistukset ja muut
toimenpiteet. Lisäksi
rekisteriin merkitään
toiminnan luonne ja laajuus.
Toiminnan luonne tarkoittaa
markkinoitavia,
maahantuotavia ja maasta
vietäviä siemenkauppalain
mukaisia kasvilajiryhmiä ja
laajuus tarkoittaa toiminnan
vuosittaista volyymia eli
paljonko kylvösiementä
markkinoidaan,
maahantuodaan ja maasta
viedään.
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Lajikeluettelo (peltokasvit)

Siemenkauppalaki 4.8.2000/728
11§ 5§
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Kasvi

Siemenkauppalain ja
4.8.2000/728 ja Maa- ja
metsätalousministeriön
asetuksen (51/04) mukainen
rekisteri kasvilajikkeista ja
niiden ylläpitäjistä.

MMM 51/04, 10 §
Kasvilajikeluettelon
julkaiseminen: Luetteloon on
merkittävä lajikkeen
ylläpidosta vastaavan
elinkeinonharjoittajan nimi.
Jos jonkin lajikkeen
Toimijat, jotka hakeneet ylläpidosta on vastuussa
lajiketta lajikeluetteloon useampi
ja ylläpitävät lajiketta
elinkeinonharjoittaja, ei
nimien julkaiseminen ole
välttämätöntä. Jos nimiä ei
julkaista, on
tarkastuskeskuksen pidettävä
julkista luetteloa lajikkeiden
ylläpidosta vastaavista
elinkeinonharjoittajista.
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Lajikeluettelo
(taimiaineistot)

1205/1994 Taimiaineistolaki 5§
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Kasvi

Taimiaineistolain 1205/1994
mukainen lajikeluettelo.

Taimiaineistolaki
5a§:Elintarviketurvallisuusvir
asto pitää puutarhakasvien
taimiaineiston lajikkeista
kasvilajikeluetteloa.
Luetteloon merkitään
lajikkeen nimi ja sen
synonyymit, tiedot lajista ja
lajikkeesta, rekisteröintipäivä
ja rekisteröinnin
voimassaolon päättyminen
sekä muut lajikkeen
yksilöimiseksi tarpeelliset
tiedot.
Maa- ja
metsätalousministeriön
asetuksella annetaan
Toimijat, jotka hakeneet
tarkemmat säännökset
lajiketta
luetteloon merkittävistä
rekisteröitäväksi
lajikkeista ja luetteloon 2
momentin mukaan
talletettavista tiedoista
noudattaen, mitä
puutarhakasvien
taimiaineistoa koskevassa
Euroopan unionin
lainsäädännössä ja
kansallisesti säädetään.
MMM 5/17, 7§
Kasvilajikeluettelo
Liitteen 1 A osan
kasvisukujen tai -lajien
lajikkeen hyväksymiseksi
kasvilajikeluetteloon on
taimiaineiston toimittajan
esitettävä hakemuksessa
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liitteen 3 mukaiset tiedot.
Kasvilajikeluetteloon
merkitään liitteen 4 mukaiset
lajikkeen yksilöintiä koskevat
tiedot ja luetteloon
hyväksymisen
voimassaoloaika.
Kasvilajikeluettelon
ylläpitäjän on ilmoitettava
Euroopan unionin
jäsenvaltioiden asiasta
vastaaville virallisille elimille
ja komissiolle tiedot, joita
vaaditaan kasvilajikeluettelon
käyttämiseksi. ....
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Lannoitevalmisteiden
valvontarekisteri

Lannoitevalmistelaki 539/2006
29§
Sivutuotelaki 517/2015 33§

Metsänviljelyaineiston
toimijarekisteri

Laki metsänviljelyaineiston
kaupasta 241/2002 21§ Maa- ja
metsätalousministeriön asetus
metsänviljelyaineiston kaupasta
(1055/2002) Luku 2 4§

18.7.2003/702 Laki
Puisen pakkausmateriaalin
kasvinterveyden suojelemisesta
merkinnänhaltijarekisteri
2 Luku 7a§
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Kasvi

Lain lannoitevalmisteista
539/2006 29 §:n mukaista
valvontaa varten
ylläpidettävä rekisteri 11 §:n
1 momentin mukaisista
ilmoitusvelvollisista
toimijoista sekä sivutuotelain
517/2015 34§:n 2 mom.
kohdan 3 mukaiset laitokset.

Toimijat, jotka
valmistavat,
markkinoivat tai
maahantuovat
lannoitevalmisteita tai
niiden raaka-aineita.

Kasvi

Lain metsänviljelyaineiston
kaupasta (241/2002)
mukaista toimijoiden
rekisteriin hyväksyntää ja
valvontaa varten.

Toimijat, jotka
tuottavat, markkinoivat
tai tuovat maahan
metsänviljelyaineistoa.

Kasvi

Lain kasvinterveyden
valvonnasta (702/2003)
mukaisten ISPM 15 merkinnän käyttöoikeuksien
haltijoiden valvontaa varten.

Toimijat, jotka
merkitsevät puutavaraa
ja puupakkauksia ISPM
15 -merkinnällä.

Evira pitää valvontaa varten
LL 29 §:n mukaista
valtakunnallista 11 §:n 1
momentissa tarkoitettua
rekisteriä ilmoitusvelvollisista
toimijoista. Rekisterissä on
seuraavat tiedot:
1) toimijan nimi ja osoite
sekä muut tarvittavat
yhteystiedot
2) toimipaikkojen osoitteet ja
yhteystiedot
3) toimijan toimiala
4) LL §14:n mukaisten
hyväksyttyjen laitosten
rekisterinumero
5) toimijaa koskevat
valvonnan tulokset,
päätökset ja kiellot
Jos lajikkeen kylvösiementä
ja lisäysaineistoa
markkinoidaan muussa
valtiossa muulla kuin
lautakunnan hyväksymällä
nimellä, myös tämä nimi on
ilmoitettava lajikeluettelossa.

6
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Siemenpakkaamorekisteri

Taimiaineistorekisteri

Siemenkauppalaki 4.8.2000/728
11§ 24§

1205/1994 Taimiaineistolaki 3§
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Kasvi

Kasvi

Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran siemenkauppalain
(728/2000) 12§ ja 24 §
mukainen valtakunnallinen
rekisteri on Eviran toimialan
viranomaisille tarkoitettu
suljettu rekisteri, jonka
tietoja käytetään ainoastaan
viranomaisvalvontaa varten.
Toimijat, jotka
Siemenkauppalain mukaan
pakkaavat
Evira voi valvonnassa käyttää
kylvösiementä
apunaan ELY-keskuksia ja
kuntien
maaseutuelinkeinoviranomai
sia sekä Tullia. Nämä
viranomaiset käyttävät
tarvittaessa tietoja
rekisteristä siemenkauppalain
mukaisessa
viranomaisvalvonnassa.

Taimiaineistolain 1205/1994
mukainen valtuutus
taimiaineiston toimittajille.

Toimijat, jotka
toimittavat
puutarhakasvien
taimiaineistoa.

Luetteloon on merkittävä
lajikkeen ylläpidosta
vastaavan
elinkeinonharjoittajan nimi.
Jos jonkin lajikkeen
ylläpidosta on vastuussa
useampi
elinkeinonharjoittaja, ei
nimien julkaiseminen ole
välttämätöntä. Jos nimiä ei
julkaista, on
tarkastuskeskuksen pidettävä
julkista luetteloa lajikkeiden
ylläpidosta vastaavista
elinkeinonharjoittajista.

1) taimiaineiston toimittajan
nimi ja osoite sekä muut
tarvittavat yhteystiedot
2) toimipaikkojen osoitteet ja
yhteystiedot
3) taimiaineiston toimittajan
toimiala ja tuotantosuunta
4) edellä 3 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitetun
vastuullisen henkilön nimi
5) numero, jolla
taimiaineiston toimittaja on
merkitty rekisteriin
6) taimiaineiston toimittajan
hyväksymisen ajankohta
7) jäljempänä 10–14 §:n
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nojalla määrätyt kiellot,
rangaistukset ja muut
toimenpiteet.

Laboratoriotoiminnan
liiketaloudellisen
toiminnan asiakasrekisteri

HetiL 523/1999 8 §
Rekisteröidyllä on asiakas- tai
Asiakassuhteen hoitaminen,
Laboratoriopalvel
palvelussuhteen, jäsenyyden tai
lähetetään tulokset ja
ut
muun niihin verrattavan suhteen
lähetetään laskut. Kytkentä
vuoksi asiallinen yhteys
pitopaikkarekisteriin.
rekisterinpitäjän toimintaan
Eläintautien seurantaan
(yhteysvaatimus)
liittyvä tiedonkeruu.

HARA-hanke - tukirekisteri

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

HARA-hanke peltolohkorekisteri

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

HARA-hanke - tuotannon
sijaintitiedot

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

Tuotantoeläintilat,
yksityiset eläinten
omistajat

Asiakkaan nimi ja
osoitetiedot. Rooli Omistaja,
haltjia, laskun maksaja,
Tiedoksisaaja.
Näytteeseen liittyvät tiedot
(näytteen osoite, kunta,
paikkatieto, tuotantoeläimet,
pitopaikat, tunnukset
tutkimuksesta riippuen)
Tiedot eri viljelykasvien
tuotantopaikoista vuosien
2006-2017 ajalta. Tiedoissa
viljelykasvi,
peltolohkotunnus, tilatunnus.
Tiedot eri peltolohkojen
sijainneista vuosilta 2012,
2015, 2016 ja 2017
Tiedot eri viljelykasvien
tuotantopaikkojen
sijainneista vuosien 20062017 ajalta. Rekisterissä
tukirekisterin tiedot ovat

Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

59 (60)
yhdistetty
peltolohkorekisterin
tietoihin.

HARA-hanke - viljelijöiden
yhteystiedot

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

FINRAVINTO 2007/2012

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

DAGIS

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

CoHa

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

RITI

Tieteellinen tutkimus ja
riskinarviointi

Haittaeläin-hanke

Tieteellinen tutkimus

RITI

Tieteellinen tutkimus

Haittaeläinhanke/paikkatieto

Tieteellinen tutkimus

RITI

Tieteellinen tutkimus

LÄKÄ-hanke

Tieteellinen tutkimus

RITI

Tieteellinen tutkimus

Viljelijöiden yhteystiedot
vuodelta 2016. Tiedoissa
nimi, osoite, puh. s-posti ja
tilatunnus.
Ruoankäyttötiedot, ikä
vuosina, alue,
Ruoankäyttötiedot, ikä
vuosina, asuinkunta, paino ,
pituus
Ruoankäyttötiedot, ikä
vuosina
Haittaeläin-hankkeseen
osallistuvat maatilat. Sisältää
eläintenpitäjät (vain
sijaintititiedot, haastattelun
Haittaeläin-hankkeseen
ja tilalta pyydystettyjen
osallistuvat maatilat)
haittaeläinten
tutkimustulokset.
Salmonellapositiiviset
eläintenpitäjät
eläintilat vuosilta 2015-2017.
(Salmonellapositiiviset
MAVin eläintukien saajat
eläintilat vuosilta 2015vuosilta 2015-2017.
2017. MAVin eläintukien
Maankäyttörekisterin tiedot.
saajat vuosilta 2015Luonnonvarakeskuksen
2017.)
myyräkannan seurantatiedot.
LÄKÄ-hankkeseen osallistuvat
sikatilat. Sisältää
eläintenpitäjät (LÄKÄsijaintititiedot, haastattelun,
hankkeseen osallistuvat
sikalan lääkitystiedot 1,5 v
sikatilat)
ajalta ja tilalta otettujen
näytteiden tutkimustulokset.

Liite Eviran rekisterit 24.5.2018

Rescuekoirat-projekti

Siipikarja-projekti

Eviran tilattavat
uutiskirjeet ja tiedotteet
(jotka kaikki välitetään
MailChimp-järjestelmällä)

Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus

Suostumus

60 (60)

Tieteellinen tutkimus

eläintenpitäjät
(Rescuekoirathankkeseen
osallistuvien koirien
omistajat)

RITI

Tieteellinen tutkimus

eläintenpitäjät
(Siipikarja-kyselyyn
vastanneet lintujen
pitäjät)

Viestintä

MailChimp: tilaajarekisteri
Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran verkkosivuilla on
mahdollista tilata
sähköpostiin Eviran
uutiskirjeet, kuten Tiedotteet,
Takaisinvedot, Saparouutiskirje eläinlääkäreille,
Ajankohtaistaviennistä,
Vertailulaboratorion
Uutiskirjeen tilaajat
uutiskirje. Lomakkeella
kerätään tilaajan
sähköpostiosoite näiden
lähettämistä varten. Tietoja
ei käytetä muuhun
tarkoitukseen. Tietoihin on
lisätty myös aiemmin
vastaavan aiemman
järjestelmän sisältämät
sähköpostiosoitteet.

RITI

Rescuekoirat-hankkeseen
osallistuvien koirien
omistajat. Sisältää koiran
tiedot ja koiralta otettujen
näytteiden tutkimustulokset.
Siipikarja-kyselyyn
vastanneet lintujen pitäjät.
Sisältää lintujen/omistajan
sijaintitiedon ja kyselyn
vastaukset

Sähköpostiosoite

