
Pitopaikkarekisterin sähköinen 
asiointipalvelu

Ruokavirasto kannustaa toimijoita kir-
jautumaan palveluun ja tarkistamaan 
pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa 

ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudu-
taan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi. 

Ajantasaiset tiedot eläinten pidosta ja 
pitopaikoista ovat välttämättömiä esimer-
kiksi eläintaudin puhjetessa. Pitopaikko-
jen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia 
maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamat-
ta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläi-
miä tai eläinlääkärien vastaanottoja. He-
voseläinten kohdalla ilmoitusvelvollisuus 
koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja 

seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten 
muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitus-
velvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen 
pitoa ja ilmoitus vaaditaan myös, vaikka 
hevosia pidettäisiin harraste-eläiminä tai 
lyhytaikaisesti. 

Eläintenpitäjä- ja 
pitopaikkarekisterin 
sähköinen asiointipalvelu

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asi-
ointipalveluun kirjaudutaan tunnistautu-

malla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi 
pankkitunnuksilla. Pitopaikat ja eläinten-
pitotoiminta voidaan ilmoittaa henkilötun-
nuksella, yritystunnuksella tai maatilatun-
nuksella. Pitopaikka voidaan rekisteröidä 
omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toi-
mijan rekisteröimässä pitopaikassa. Sähköi-
sen asioinnin kautta voi myös tarkastella ja 
päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja. Ruo-
kavirasto kannustaa kaikkia hevosten pitä-
jiä kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan 
omien ilmoitustensa ajantasaisuuden, sillä 
ajantasaiset tiedot ovat olennaisia rekisterin 
toiminnassa sekä elintärkeitä eläintautien 

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 
23.8.2021. Asiointipalvelun avulla eläintenpitäjät pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten pitopaikoista, 
eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. 

Hevosenomistaja 5/202136



torjuntatyössä.
Myös eläinsuojelulain edellyttämä, 

aluehallintovirastoon tehtävä ilmoitus am-
mattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa 
tapahtuvasta hevosten pidosta voidaan 
tehdä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekis-
terin sähköisen asiointipalvelun kautta. 
Tällöin eläinsuojelulain mukaiset lisätiedot 
toiminnasta annetaan joko liitetiedostossa 
tai tekstinä Lisätieto-kentässä. Aluehallin-
toviraston lomake on myös mahdollista 
täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen 
asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen.

Ennen asiointipalvelun avaamista eläin-
tenpitäjät ovat tehneet eläinten pitoon ja 
pitopaikkoihin liittyvät toimintailmoituk-
sensa lomakkeella kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle, sekä  eläinsuojelulain 
mukaan ilmoitusta vaativan toiminnan 
ilmoitukset aluehallintovirastoon. Halutes-
saan ilmoitukset voi jatkossakin tehdä lo-
makkeella viranomaisille. Samat viranomai-
set myös neuvovat ja ohjaavat ilmoitusten 
tallentamisessa.

Hevosten pitopaikoista on 
pidettävä nyt myös kirjaa
Huhtikuusta 2021 lähtien koko EU:n alueella 
on noudatettu yhtenäistä eläinterveyssään-
nöstöä, joka toi uusia vaatimuksia myös he-
vosten pitäjille. Hevosten pitopaikasta vas-
taavan toimijan on jatkossa pidettävä kirjaa 
pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja 
sieltä lähtevistä eläimistä.

Pitopaikkojen kirjanpitoa koskevan 

vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa 
eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläin-
tautitilanteissa. Kirjanpidosta on käytävä 
ilmi pitopaikassa olevien hevoseläinten 
lukumäärä ja tunnistetiedot sekä siirrot 
pitopaikkaan ja sieltä pois. Tiedot voidaan 
kirjata ja säilyttää joko paperilla tai sähköi-
sessä muodossa. Kukin pitopaikasta vas-
taava toimija siis pitää kirjaa itsenäisesti, 
mutta kirjanpitotiedot tulee olla esitettä-
vissä pyynnöstä viranomaisille, ja tietoja on 
säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

Eläinsuojelulain mukaista ammattimais-
ta tai muutoin laajamittaista hevoseläinten 
pitoa harjoittavia toimijoita on jo aiemmin 
koskenut eläinsuojelulain mukainen vaa-
timus pitää luetteloa toiminnan kohteena 
olevista eläimistä. Eläinterveyssäännöstön 
myötä kirjanpitovaatimus laajentui koske-
maan myös pienempiä hevosten pitopaik-
koja.

Iina Valkeisenmäki

Ylitarkastaja, Eläinten hyvinvoinnin ja 
tunnistamisen yksikkö, Ruokavirasto

• Eläintenpitäjä- ja pitopaikka-
rekisterin sähköinen asioin-
tipalvelu löytyy osoitteesta            
https://epr.ruokavirasto.fi/ 

• Ruokaviraston sivut he-
voseläinten merkinnäs-
tä ja rekisteröinnistä:                                  
https://www.ruokavirasto.fi/
viljelijat/elaintenpito/elainten-
merkinta-ja-rekisterointi/hevo-
selaimet/

• Tietoa Eläintenpitäjä- ja 
pitopaikkarekisteristä:           
https://www.ruokavirasto.fi/
viljelijat/elaintenpito/elainten-
merkinta-ja-rekisterointi/elain-
tenpitajarekisteri/

Lisätietoa: 

Kuvat: Pixabay
Kun olet rekisteröinyt 

pitopaikan, 
hevoskirjanpidosta voit 

jatkossa huolehtia helposti 
OmaTallissa. Tästä lisää 

seuraavalla sivulla e Kirjaudu sovellukseen
osoitteessa 
epr.ruokavirasto.fi

Kilpailu- ja valmennusmatkat

Kysyimme Ruokavirastosta Iina Valkeisenmäel-
tä, kuinka kirjanpitoa tulee hoitaa kilpailu- ja 
valmentautumismatkoilla. 

- EU:n eläinterveyssäännöstö velvoittaa kir-
jaamaan siirrot pitopaikkojen välillä eli lähtö-
kohtaisesti siirrot tulee kirjata myös kilpailu- ja 
valmentautumismatkoilla. Tässäkin tarkka kir-
janpito on kaikkien etu nimenomaan tautien 
vastustamisen kannalta. Siirrot merkitään aina 
lähtö- ja määränpääpitopaikkojen kirjanpitoi-
hin, ja niistä vastaa kummastakin pitopaikasta 
vastuussa oleva toimija.

-Ihannetapauksessa kilpailujen ja valmen-
nusten järjestäjät kertovat automaattisesti 
näihin tapahtumiin osallistuville kilpailuihin 
tai valmennuksiin käytettävien pitopaikkojen 
pitopaikkatunnukset, jotka kukin voi sitten 
merkitä haluamallaan tavalla omien pitopaik-
kojensa kirjanpitoon tai antaa oman pitopaik-
kansa kirjanpidosta vastuussa olevalle henki-
lölle kirjanpitoon lisättäväksi. 
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Lain vaatiman hevoskirjanpidon voi nyt 
tehdä helposti Oma Tallissa

Suomen Hippos on kehittänyt hevosten 
pitopaikan kirjanpidon helpottamista 
yhteistyössä määräyksistä vastaavan 

Ruokaviraston kanssa. Jatkossa tavoitteena 
on rakentaa Heppa-järjestelmän ja Ruokavi-
raston välille rajapinta, joka helpottaa hevo-
senpitäjien kirjanpitoa entisestään.

Ensin tulee rekisteröidä 
pitopaikka Ruokavirastoon
Jokaisen hevoseläintä pitävän tulee rekiste-
röidä pitopaikka Ruokavirastoon. Pitopaik-
ka on rekisteröitävä, vaikka hevoseläimiä 
pitäisi vain lyhytaikaisesti. Pitopaikan on 
voinut rekisteröidä Ruokavirastoon sähköi-
sesti elokuusta 2021 alkaen.

Kirjanpitoon tulee merkitä kaikki 
tallilla tapahtuva hevosliikenne
Pitopaikan lisäksi tallinpitäjällä on kirjapi-
tovelvoite hevosten olinpaikoista. Kirjaa on 
pidettävä pitopaikassa olevista, saapuvista 
ja lähtevistä sekä syntyneistä ja kuolleista 

eläimistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähin-
tään kolme vuotta. Pitopaikkakohtaisesta 
kirjanpidosta on käytävä ilmi:

• Pitopaikassa kulloinkin olevien he-
voseläinten lukumäärä ja tunniste-
tiedot

• Eläimen yksilöllinen koodi (tunnis-
tusnumero, UELN-numero)

• Eläimen tunnistimen näyttämä tun-
nistuskoodi (mikrosirun numero)

• Toisesta pitopaikasta tulevien 
eläinten osalta lähtöpitopaikan pi-
topaikkatunnus (pitopaikan rekis-
terinumero) ja siirron päivämäärä

• Toiseen pitopaikkaan siirrettävien 
eläinten osalta määränpäänä ole-
van pitopaikan pitopaikkatunnus 
(pitopaikan rekisterinumero) ja siir-
ron päivämäärä

• Pitopaikassa syntyvien eläinten 
osalta syntymäpäivämäärä ja edel-
lämainitut tunnistetiedot

• Pitopaikassa kuolleiden tai lopetet-
tujen eläinten osalta kuolinpäivä-
määrä

Huhtikuusta 2021 lähtien hevoseläinten pitopaikasta vastaavan toimijan on pitänyt tehdä kirjanpitoa 
pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Kirjanpito on tärkeää eläinten 
jäljittämiseksi esimerkiksi eläintaudin puhjetessa. Suomen Hippos on julkaissut Oma Talliin uuden 
ominaisuuden, pitopaikan kirjanpidon, johon lain vaatiman kirjanpidon voi tehdä helposti ilmaiseksi.

Oma Tallissa hevoskirjanpitoa voi yllä-
pitää vain muutamalla klikkauksella. Oma 
Talli vaatii vain henkilökohtaisen tunnuk-
sen, jonka voi anoa osoitteessa Oma Talli 
(hippos.fi)

Lisätietoa eläintenpitäjä- ja pitopaikka-
rekisteristä Ruokaviraston sivuilta.

Hippoksen tiedote
 

Oma Tallin monipuoliset 
sähköiset palvelut
Suomen Hippoksen Oma Talli -järjes-
telmä tarjoaa monipuolisia palveluita 
hevosihmisten käyttöön. Oma Tallissa 
voit pitää yllä viranomaisen vaatiman 
hevoskirjanpidon lisäksi esimerkiksi 
hevosen lääkityskirjanpidon. Oma 
Talli mahdollistaa myös paljon muita 
Hippoksen sähköisiä palveluita kuten 
omistajanvaihdoksen tai hallintaoi-
keuden siirron.

 p Pitopaikka-ominaisuuden löydät Oma Tallin vasemmassa laidassa sijaitsevasta 
navigaatiosta. Oma Tallissa hevoskirjanpitoa voi ylläpitää vain muutamalla 
klikkauksella. Oma Talli vaatii vain henkilökohtaisen tunnuksen.

Huom! 
Pitopaikka tulee rekisteröidä ensin, 
katso lisätietoa edelliseltä aukeamalta.
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