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1 JOHDANTO
Tämä ohje ovat tarkoitettu kaikille Ruokaviraston valtuuttamille hevosten tunnistusasiakirjoja (hevospasseja) myöntäville elimille hevosten tunnistusta sekä tunnistusasiakirjojen myöntämistä ja kirjaamista koskevan työn helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Mitä ohjeessa sanotaan hevosista, koskee myös poneja ja muita
hevoseläimiä, kuten aaseja, muuleja ja seeproja.
Ruokaviraston ohje pohjautuu hevosten tunnistusta koskevan lainsäädännön vaatimuksiin sekä Ruokaviraston näkemyksiin siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.
Hallinnon yleislainsäädännön soveltamisesta hevosten tunnistukseen liittyvissä
tehtävissä on annettu tarkempia ohjeita Ruokaviraston ohjeessa Hyvän hallinnon
vaatimukset hevoseläinten tunnistamisessa (273/04.01.00.01/2021).
Ohje on voimassa 12.11.2021 lähtien.

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OSAPUOLTEN VELVOITTEET
Hevosten tunnistusta ja siihen liittyviä toimia sääntelevät ohjeen antohetkellä
• Tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten
muuttamisesta ja kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) (jäljempänä AHL)
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien
maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 (jäljempänä delegoitu
asetus tai DA)
• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/963 Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta (jäljempänä täytäntöönpanoasetus tai TA), liitettä I sovelletaan
28.1.2022 lähtien
• Liite 1 ja artiklan 37 lääkehoitotiedot komission täytäntöönpanoasetuksesta
(EU) 2015/262 neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten
sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta
(hevospassista annettu asetus), sovelletaan 27.1.2022 asti
• Komission delegoitu asetus (EU) 2021/577 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse niiden
tietojen sisällön ja muodon täsmentämisestä, jotka tarvitaan kyseisen

4 (36)

Ohje
5992/04.01.00.01/2021

•
•
•
•

•

asetuksen 112 artiklan 4 kohdan ja 115 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi ja
jotka on sisällytettävä kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun
kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan, sovelletaan
28.1.2022 lähtien
Eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki (238/2010) (jäljempänä ETJL)
Hevoseläinten tunnistamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (222/2017) (jäljempänä MMMa)
Eläinsuojeluasetus (396/1996) (jäljempänä ESA)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012 puhdasrotuisten
jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja
polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”) (jäljempänä
EJA)
Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1940 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien jalostustodistusten
sisällön ja muodon osalta

2.1 Ruokaviraston velvoitteet
Ruokavirasto on eläinterveyssäännöstön ja eläintunnistusjärjestelmälain mukainen
toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa hevosten tunnistusasiakirjojen
myöntämisestä ja toimittamisesta, tunnistimien hyväksynnästä, atk-pohjaisesta tietokannasta ja tunnistusjärjestelmää koskevan tiedon julkisesta saatavuudesta. Ruokavirasto voi eläinterveyssäännöstön 108 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti
valtuuttaa muita elimiä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käytännön toteutusta
varten, mukaan lukien tunnistusasiakirjojen myöntäminen. Ruokaviraston valtuutus
myöntää tunnistusasiakirjoja pitää sisällään myös myönnettyjen tunnistusasiakirjojen
toimittamisen täytäntöönpanoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.2 Ruokaviraston valtuuttaman tunnistusasiakirjoja myöntävän elimen velvoitteet
Tunnistusasiakirjoja myöntävät elimet toimivat Ruokaviraston valtuuttamina ja hoitavat tunnistusasiakirjojen myöntämistä ja siihen liittyviä toimia erillisen valtuutuspäätöksen, maksujen perimiseen liittyvän hallintosopimuksen, hevosten tunnistukseen
liittyvän lainsäädännön sekä tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeesta ei tule poiketa ilman
Ruokaviraston lupaa.
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Tässä ohjeessa Ruokaviraston valtuuttamista hevosten tunnistusasiakirjoja
myöntävistä elimistä käytetään myös synonyymia valtuutettu taho.
Hevosten tunnistusasiakirjojen myöntäminen ja muut hevosten tunnistukseen kuuluvat tehtävät ovat julkisen hallintotehtävän hoitamista. Ruokaviraston valtuuttamien
tahojen on tunnistusasiakirjojen myöntämiseen ja kirjaamiseen liittyviä tehtäviä
hoitaessaan noudatettava hallintolain ja muiden hallinnon yleislakien säännöksiä ja
Ruokaviraston antamia ohjeita, sekä huolehdittava siitä, ettei menettely vaaranna
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

2.3 Hevosia pitävien toimijoiden velvoitteet
Hevosia pitävien toimijoiden on varmistettava, että kyseiset eläimet tunnistetaan
yksilöittäin yksilöllisellä koodilla (UELN- tai UELN-yhteensopiva numero), elinikäisellä
tunnistusasiakirjalla (hevospassi) sekä fyysisellä tunnistimella (injektoitava transponderi eli mikrosiru), joka yhdistää yksiselitteisesti toisiinsa kyseisen eläimen sekä
tunnistusasiakirjan. Hevosia pitävien toimijoiden on lisäksi varmistettava, että tiedot
heidän pitämistään eläimistä tallennetaan hevosen sijaintimaan tietokantaan.
Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen syntymästä, tai jo aiemmin, jos se lähtee syntymätilaltaan yli 30 vrk:n ajaksi. Vieroittamaton varsa saa kuitenkin kulkea emänsä mukana ennen oman tunnistusasiakirjan
myöntämistä. Tunnistusasiakirjan myöntämistä koskeva hakemus ja kaikki rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettava Ruokaviraston valtuuttamalle
taholle viimeistään kaksi kuukautta ennen määräaikaa.
Hevosia pitävien toimijoiden on varmistettava, että jos hevoseen kiinnitetty mikrosiru lakkaa toimimasta, se korvataan uudella mahdollisimman pian, ja joka tapauksessa 30 päivän sisällä siitä, kun toimimattomuus havaittiin, ja ennen kuin eläin siirretään pois sen tavanomaisesta pitopaikasta. Jos hevonen on merkitty toisessa jäsenvaltiossa ylläpidettävään kantakirjaan, toimijan on ilmoitettava tälle jalostusjärjestölle korvaavan mikrosirun näyttämä uusi tunnistuskoodi.
Jos hevosta ei ole sen iästä johtuen aiemmin merkitty mikrosirulla, ja virkaeläinlääkäri virkatehtävää suorittaessaan merkitsee hevosen mikrosirulla tunnistamisen
varmistamiseksi, toimijan on ilmoitettava valtuutetulle taholle mikrosirun näyttämä
tunnistuskoodi.
Hevosia pitävien toimijoiden on varmistettava, että tunnistusasiakirja on aina hevosen mukana, pois lukien delegoidun asetuksen 66 artiklan 2 kohdassa mainitut poikkeustapaukset, ja että tunnistusasiakirjaan merkityt tiedot, vähintäänkin eläimen
mikrosirun numeron ja teurastuskelpoisuuden osalta, ovat aina ajan tasalla ja oikein.
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Hevosen omistajuuden muuttuessa tunnistusasiakirja on luovutettava uudelle omistajalle.
Jos edellä mainittuihin hevosen tunnistusasiakirjan tietoihin tulee muutoksia, toimijan tulee toimittaa tunnistusasiakirja valtuutetulle taholle tietokannan päivitystä
varten. Muutos hevosen mikrosirun numerossa tai teurastuskelpoisuudessa tulee
ilmoittaa valtuutetulle taholle seitsemän päivän sisällä tapahtumasta. Toimija voi
ilmoittaa muutokset myös sähköisen asiointipalvelun kautta, jos valtuutetulla taholla
on tällainen palvelu käytössä. Jos toimija ja eläinlääkäri niin sopivat, eläinlääkäri voi
tehdä toimijan puolesta ilmoituksen hevosen teurastuskiellosta sähköisen asiointipalvelun kautta.
Hevosen kuoleman jälkeen toimijan on palautettava tunnistusasiakirja ja mahdollinen erillinen omistajatodistus tunnistusasiakirjan myöntäneelle taholle, paitsi jos
hevonen on teurastettu virallisessa teurastamossa tai tunnistusasiakirja on muutoin
luovutettu virkaeläinlääkärille. Ulkomaisen organisaation myöntämät tunnistusasiakirjat palautetaan Ruokavirastoon (hevosten yhteyspiste).
Jos hevosta pitävä toimija ei ole hevosen omistaja, hänen on toimittava eläimen
omistajan puolesta ja yhteisymmärryksessä omistajan kanssa.
Tässä ohjeessa hevosia pitävästä toimijasta käytetään myös synonyymiä hevosen
pitäjä.
(AHL artikla 114; DA artiklat 58, 66; TA artiklat 3, 9, 11, 14, 21, 29, 34, 41; MMMa 5 §)

3 TUNNISTUSASIAKIRJAN HAKEMINEN
3.1 Asian vireille tulo
Hevosia pitävien toimijoiden on toimitettava elinikäisen tunnistusasiakirjan myöntämistä koskeva hakemus ja kaikki rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat Ruokaviraston valtuuttamalle taholle viimeistään kaksi kuukautta ennen myöntämisen
määräaikaa. Valtuutetun tahon tulee tarjota toimijoille riittävä ohjeistus ja asianmukainen väylä hakemuksen ja sen liitteiden toimittamiselle joko paperilla tai sähköisesti.
Jos toimija ei ole eläimen omistaja, hänen tulee toimia eläimen omistajan puolesta ja
yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Valtuutettu taho voi halutessaan edellyttää, että
tunnistusasiakirjan, uuden tunnistusasiakirjan, tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen
tai korvaavan tunnistusasiakirjan myöntämistä tai em. asiakirjojen päivittämistä koskevan hakemuksen toimittaa hevosen omistaja tai omistajien edustaja. Jos hevosen

7 (36)

Ohje
5992/04.01.00.01/2021

omistaja on alaikäinen, huoltajan tulee tehdä hakemus omissa nimissään lapsen
edustajana.
Asian katsotaan tulleen vireille, kun toimija on toimittanut valtuutetulle taholle
tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hakemuksen (ilmoittanut varsan rekisteröitäväksi). Valtuutetun tahon tulee tallentaa vireilletulopäivämäärä rekisteriinsä.
Tunnistusasiakirjan myöntämisestä perittävä maksu on porrastettu asian vireilletulopäivämäärän mukaisesti.
Tunnistusasiakirjan myöntämisen jälkeen valtuutettu taho toimittaa tunnistusasiakirjan sille toimijalle, joka jätti hakemuksen, elleivät kyseinen toimija ja kyseisen
hevosen myöhempi haltija ole kirjallisesti muuta sopineet ja ilmoittaneet valtuutetulle taholle.
(DA artikla 58; TA artiklat 3, 22; MMMa 5 §)

3.2 Yksilöllisen koodin myöntäminen
Kun valtuutettu taho on saanut tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hakemuksen siihen liittyvine asiakirjoineen, se perustaa hevosen tiedot pitämäänsä tietokantaan, ja antaa hevoselle yksilöllisen 15-numeroisen alfanumeerisen koodin. Koodin
kuusi ensimmäistä numeroa vastaavat valtuutetun tahon käytössä olevaa UELN
numeroa: kolme ensimmäistä numeroa ilmaisevat maakoodin ja kolme seuraavaa
valtuutetun tahon tietokannan koodin. Loput yhdeksän numeroa ilmaisevat kyseisen
eläimen yksilöllisen numeron.
Ohjeistus hevosen muiden yksilöllisten tietojen tallentamisesta tietokantaan on
esitetty kappaleessa 7.1.
(TA artikla 6)

4 TUNNISTUS
4.1 Tunnistuksen ajankohta
Hevonen tulee olla tunnistettu 12 kuukauden kuluessa sen syntymästä, tai jo aiemmin, jos eläin lähtee syntymätilaltaan yli 30 vrk:n ajaksi. Lähtökohtaisesti hevosen
fyysinen tarkastus, eläimen kuvallinen ja sanallinen kuvaus sekä mikrosirun asettaminen tehdään samalla käynnillä. Alle kuuden kuukauden ikäinen vieroittamaton varsa
voidaan kuitenkin merkitä mikrosirulla ennen kuin sen tunnistuslomake täytetään
muilta osin, jos varsa siirretään emänsä mukana tilapäisesti pois syntymätilaltaan
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toiseen jäsenvaltioon alle 30 vrk:n ajaksi tai emän astutusta tai siemennystä varten
enintään 90 vrk:n ajaksi, tai EU:n ulkopuolelle.
Kantakirjaan merkittävien hevosten osalta jalostusjärjestö voi edellyttää, että tunnistus tehdään ennen vieroitusta emänsä vierellä.
(TA artikla 11, 21)

4.2 Tunnistuksen suorittaja
Tunnistusasiakirjoja myöntäväksi elimeksi valtuutettu taho vastaa myös hevosten
fyysisestä tunnistamisesta. Valtuutetun tahon tulee varmistaa, että sen käyttämillä
tunnistajilla on tarvittava osaaminen eläimen kuvallisen ja sanallisen kuvauksen tekemiseen, hevosen iän ja mahdollisten aiemmasta tunnistuksesta kertovien merkkien
arvioimiseen, ja mikrosirun asettamiseen. Hevoselle saa asentaa mikrosirun henkilö,
jolla on riittävät tiedot toimenpiteen suorittamistekniikasta ja riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.
Edellä mainitusta poiketen, lääkittävän varsan tunnistamisesta kappaleessa 4.2.1
kuvatussa tilanteessa vastaa sen hoidosta vastaava eläinlääkäri.
Valtuutetun tahon lisäksi myös virkaeläinlääkäri voi merkitä hevosen mikrosirulla
virkatehtävää suorittaessaan, jos hevosta ei ole sen iästä johtuen aiemmin merkitty
mikrosirulla, ja virkaeläinlääkäri katsoo merkitsemisen tarpeelliseksi tunnistamisen
varmistamiseksi. Hevosen pitäjän on ilmoitettava valtuutetulle taholle mikrosirun
näyttämä tunnistuskoodi.
(TA artikla 13, 14, 29; ESA 23 §)
4.2.1 Lääkittävän varsan ad hoc tunnistus
Jos tunnistamatonta varsaa joudutaan hoitamaan teurastuskiellon tai kuuden
kuukauden varoajan aiheuttavalla lääkevalmisteella, varsa tulee tunnistaa ennen
lääkitsemistä tai välittömästi lääkitsemisen jälkeen.
Lähtökohtaisesti eläimen hoidosta vastaava eläinlääkäri tunnistaa varsan lääkitsemisen yhteydessä asettamalla siihen mikrosirun ja täyttämällä tunnistuslomakkeen,
sekä merkitsee tunnistuslomakkeeseen tiedon lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta. Valtuutetun tahon tulee pyynnöstä asettaa eläinlääkärien
saataville lomakkeita, joita käyttäen lääkittävä varsa voidaan tunnistaa. Tämän
jälkeen eläinlääkäri joko toimittaa allekirjoittamansa tunnistuslomakkeen suoraan
valtuutetulle taholle, tai luovuttaa sen eläimen pitäjälle, jonka tulee hakea tunnistus-
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asiakirjaa valtuutetulta taholta seitsemän päivän kuluessa lomakkeen päiväyksestä.
Valtuutetun tahon tulee merkitä tunnistuslomakkeeseen merkitty teurastuskielto tai
kuuden kuukauden varoaika myöntämäänsä tunnistusasiakirjaan.
Poikkeustapauksissa, jos hoidosta vastaavalla eläinlääkärillä ei ole käytettävissään
maakoodillisia mikrosiruja, tai osaamista tunnistamiseen, voi hän sopia lääkittävän
varsan tunnistamisesta valtuutetun tahon tunnistajan kanssa. Tunnistaja voi tällöin
eläinlääkärin puolesta joko ennen lääkitsemistä tai mahdollisimman pian lääkitsemisen jälkeen tunnistaa varsan asettamalla siihen mikrosirun ja täydentämällä tunnistuslomakkeen, johon hoidosta vastaava eläinlääkäri merkitsee tai on merkinnyt
tiedon lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta.
Vaihtoehtoisesti tunnistaja voi pelkästään täydentää tunnistuslomakkeen, jos eläinlääkäri on itse asettanut varsaan mikrosirun, jolloin tunnistajan tulee erikseen lukulaitteella varmistaa eläimeen asetetun tunnistimen näyttämä koodi ennen tunnistuslomakkeen täyttämistä. Tämän jälkeen tunnistaja toimittaa eläinlääkärin ja itsensä
allekirjoittaman tunnistuslomakkeen valtuutetulle taholle. Valtuutetun tahon tulee
merkitä hoidosta vastaavan eläinlääkärin tunnistuslomakkeeseen merkitsemä teurastuskielto tai kuuden kuukauden varoaika myöntämäänsä tunnistusasiakirjaan.
Jos varsaan asetetaan mikrosiru vasta lääkitsemisen jälkeen, hoidosta vastaava eläinlääkäri merkitsee varsan tunnistuslomakkeeseen sen emän tunnistustiedot (emän
nimi ja yksilöllinen koodi tai mikrosirun numero). Tällöin eläinlääkäri ilmoittaa lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta suoraan sekä valtuutetulle
taholle, että valtuutetun tahon tunnistajalle, jonka kanssa on sopinut lääkityn varsan
tunnistamisesta, esimerkiksi lähettämällä molemmille valokuvan tunnistuslomakkeeseen tekemistään merkinnöistä.
(TA artikla 42)

4.3 Tunnistimien tilaaminen
Kaikkien Suomessa tunnistettavien hevosten tunnistimena käytetään maakoodillista
mikrosirua. Hevosten tunnistukseen käytettävien mikrosirujen tulee täyttää täytäntöönpanoasetuksen liitteen I 1 osassa esitetyt tekniset vaatimukset.
Mikrosirujen näyttämän yksilöllisen tunnistuskoodin tulee sisältää kolminumeroinen
maakoodi sekä 12-numeroinen yksilökoodi. Ruokavirasto myöntää tarvittavat tunnistuskoodilistat valtuutetuille tahoille näiden tekemien tilausten perusteella, jonka jälkeen tahot tilaavat tarvitsemansa määrän mikrosiruja suoraan mikrosirutoimittajilta,
joiden markkinoimat tuotteet täyttävät edellä mainitut tekniset vaatimukset.
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Tunnistuskoodilistat tulee tilata Ruokavirastolta vapaamuotoisella sähköpostilla
vähintään 14 vuorokautta ennen toivottua listojen toimituspäivää. Tilauksessa tulee
ilmoittaa tarvittava tunnistuskoodien määrä.
Suomen Hippos ry toimittaa pyynnöstä edellä kuvatulla tavalla tilaamiaan maakoodillisia mikrosiruja oman hinnastonsa mukaisesti myös muille Ruokaviraston valtuuttamille hevosten tunnistusasiakirjoja myöntäville elimille, lääkittävien varsojen
hoidosta vastaaville eläinlääkäreille varsojen tunnistamiseksi kappaleessa 4.2.1
kuvatulla tavalla sekä virkaeläinlääkäreille käytettäväksi tarvittaessa hevosen tunnistamisen varmistamiseen, jos hevosta ei ole sen iästä johtuen aiemmin merkitty mikrosirulla.
(DA artikla 2 kohta 18; TA artikla 10; ETJL 18 §)

4.4 Tunnistimen kiinnittäminen
Ennen tunnistimen kiinnittämistä tunnistajan tulee visuaalisesti ja mikrosirun lukulaitetta käyttäen varmistaa, ettei hevosesta löydy aiemmin asetettua tunnistinta, tai
merkkejä sellaisen poistamisesta tai muuttamisesta, tai muita merkkejä aiemmasta
tunnistuksesta. Tunnistajan tulee myös arvioida silmämääräisesti, vastaako tunnistettavan hevosen ikä sen ilmoitettua ikää. Toimenpiteet aiemmasta tunnistuksesta
osoittavien merkkien johdosta on esitetty kappaleessa 4.6.
Edellä mainitusta poiketen, ensimmäistä kertaa tunnistettavalla varsalla voi olla
aiemmin asetettu tunnistin, kun kyseessä on kappaleen 4.1 mukainen emänsä
mukana siirretty varsa, tai kappaleen 4.2.1 mukainen lääkityksen johdosta mikrosirulla merkitty varsa.
Tunnistaja asentaa mikrosirun injektiopaikan asianmukaisen valmistelun jälkeen
nahan alle hevosen kaulan vasemmalle puolelle, takaraivon ja sään välille kaulan
keskelle niskan nivelsiteiden alueelle, ja merkitsee mikrosirun asettamiskohdan
tunnistuslomakkeen kaavioon. Mikrosirun asettamisen jälkeen tunnistajan tulee
lukea mikrosirun koodi lukulaitteella, ja merkitä se tunnistuslomakkeeseen.
(TA artiklat 12, 13, 17)

4.5 Hevosen kuvallinen ja sanallinen kuvaus
Tunnistaja täyttää tunnistuslomakkeeseen tunnistusasiakirjan mallin 1 jakson A ja B
osien mukaisen kuvallisen ja sanallisen kuvauksen tunnistettavasta hevosesta täytäntöönpanoasetuksen liitteen ohjeistuksen mukaisesti.
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Tunnistuslomakkeen kaaviokuvan siluettia voi muokata eläinlajin mukaiseksi, jos
tunnistettavana on muu hevoseläin, kuten aasi tai seepra. Jos tunnistettavana on
yksilöllisen värityksen omaava eläin, kuten seepra, jota pidetään viranomaisen hyväksyntää edellyttävässä pitopaikassa, kuten eläintarhassa, tunnistuspiirroksen voi korvata valokuvalla.
(TA artikla 17, 22)

4.6 Toimenpiteet aiemmasta tunnistuksesta osoittavien merkkien johdosta
Mikäli tunnistaja havaitsee hevosen tarkistamisen yhteydessä aiemmin asetetun tunnistimen (eikä kyseessä ole kappaleen 4.1 mukainen emänsä mukana siirretty varsa,
tai kappaleen 4.2.1 mukainen lääkityksen johdosta mikrosirulla merkitty varsa), tai
merkkejä sellaisen poistamisesta tai muuttamisesta, tai merkkejä aiemmasta tunnistuksesta vaihtoehtoisella tunnistusmenetelmällä, tai jos tunnistajan tekemä ikäarvio
poikkeaa oleellisesti hevosen pitäjän ilmoittamasta syntymäajasta, tulee hänen
ilmoittaa havainnoistaan valtuutetulle taholle. Jos kyseessä on EU:n alueella syntynyt
hevonen ja havainnot viittaavat aiemmin asetetun mikrosirun dokumentoimattomaan poistamiseen tai muuttamiseen, tulee valtuutetun tahon ilmoittaa havainnoista valvovalle viranomaiselle. Kunnan valvontaeläinlääkärien ja aluehallintovirastojen läänineläinlääkärien yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston sivustolta Ruokavirasto.fi > Henkilöasiakkaat > Eläinlääkäripalvelut
Tiedot eri jäsenvaltioissa hyväksytyistä vaihtoehtoisista tunnistusmenetelmistä löytyvät kunkin jäsenvaltion sivustolta, joiden osoitteet on koottu komission sivustolle
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en. Suomessa ei
ole käytössä vaihtoehtoisia tunnistusmenetelmiä.
Aiemmin tunnistetulle hevoselle (pois lukien kappaleen 4.1 mukainen emänsä
mukana siirretty varsa, tai kappaleen 4.2.1 mukainen lääkityksen johdosta mikrosirulla merkitty varsa) myönnetään saatavilla olevasta tiedosta riippuen joko
korvaava tunnistusasiakirja tai tunnistusasiakirjan kaksoiskappale. Tunnistusasiakirjan kaksoiskappale voidaan myöntää, kun hevosen identiteetti voidaan varmuudella todentaa. Muussa tapauksessa, ja aina jos on aihetta epäillä luvatonta mikrosirun poistamista tai muuttamista, myönnetään korvaava tunnistusasiakirja, johon
merkitään elinikäinen teurastuskielto.
Jos aiemmin tunnistetulla hevosella on mikrosiru, joka ei vastaa täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I esitettyjä nykyisiä ISO-standardeja, käytetty lukujärjestelmä tulee
tallentaa tunnistusasiakirjan I jakson A osan kohtaan 5.
(TA artiklat 12, 16, 19, liite I)
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4.7 Tunnistuslomakkeen toimittaminen valtuutetulle taholle
Tunnistuksen jälkeen tunnistaja toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun tunnistuslomakkeen valtuutetulle taholle tunnistusasiakirjan myöntämiseksi.
Myös kappaleessa 4.1 mainituissa tilanteissa, joissa vieroittamaton varsa merkitään
mikrosirulla ennen kuin sen tunnistuslomake täytetään muilta osin, tunnistajan tulee
toimittaa tunnistuslomake valtuutetulle taholle varsan perustietojen tallentamiseksi
tietokantaan.

5 TUNNISTUSASIAKIRJAN MYÖNTÄMINEN
Tunnistusasiakirja myönnetään komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen mallin
mukaisena. 27.1.2022 asti tunnistusasiakirjan mallina käytetään hevospassista annetun asetuksen (EU) 2015/262 liitteessä I esitettyä mallia, 28.1.2022 lähtien tunnistusasiakirjan mallina käytetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/963 liitteessä II
esitettyä mallia.
Tunnistusasiakirjan tulee olla myönnettynä kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, kun hevosen pitäjä on toimittanut valtuutetulle taholle tunnistusasiakirjan
myöntämistä koskevan hakemuksen ja kaikki myöntämiseen tarvittavat asiakirjat.
Edellä mainitusta poiketen, jos kyseessä on varsa, joka on ilmoitettu rekisteröitäväksi
ennen kymmenen kuukauden ikää, kahden kuukauden käsittelyajan voidaan laskea
alkavan siitä ajankohdasta, kun varsa on fyysisesti tunnistettu eläimen pitäjän ja
tunnistajan yhteisesti sopiman aikataulun mukaisesti.
Jos eläimen pitäjä toimittaa tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hakemuksen
ja/tai myöntämiseen tarvittavat asiakirjat valtuutetulle taholle myöhemmin kuin
kaksi kuukautta ennen myöntämisen määräaikaa, eikä hevoselle tästä syystä ehditä
myöntää tunnistusasiakirjaa ennen kuin se täyttää 12 kuukautta, hevoselle myönnetään tunnistusasiakirjan kaksoiskappale.
Vaihtoehtoisesti, jos puuttuvia asiakirjoja tarvitaan ainoastaan eläimen kantakirjaan
merkitsemistä varten, hevoselle myönnetään sen pitäjän suostumuksella ensin muun
kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja, ja päivitetään hevosen asema
rekisteröidyksi hevoseläimeksi ja tunnistusasiakirjan vastaavat tiedot vasta myöhemmin.
(DA artiklat 58, 67; TA artikla 18; MMMa 5 §)
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5.1 Tunnistusasiakirjan muoto ja sisältö
Tunnistusasiakirjan tulee täyttää täytäntöönpanoasetuksen 17–19 ja 23 artikloissa
sekä liitteen II 2 osassa esitetyt tekniset vaatimukset. Ennen 28.1.2022 myönnetyn
tunnistusasiakirjan tulee täyttää vastaavat, asetuksen (EU) 2015/262 mukaiset vaatimukset.
Tunnistusasiakirjaan on sisällytettävä ainakin tiedot, jotka on esitetty delegoidun asetuksen 65 artiklan 1 kohdan alakohdissa a – h. Kaikkiin myönnettäviin tunnistusasiakirjoihin sisällytetään myös delegoidun asetuksen 65 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukainen kuvallinen ja sanallinen kuvaus eläimestä, mukaan lukien mikrosirun asettamiskohta, riippumatta siitä, onko kyseessä rekisteröidyn vai muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja.
Delegoidun asetuksen 65 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaista validointimerkki- tai
lupamenettelyä ei ole Suomessa toistaiseksi otettu käyttöön, mutta 28.1.2022
jälkeen myönnettävissä tunnistusasiakirjoissa on osio (jakso III), johon em. tiedot
voidaan merkitä.
Tunnistusasiakirjaan tulee merkitä hevoseen asetetun mikrosirun näyttämä yksilöllinen tunnistuskoodi sekä numerosarjana että viivakoodina. Viivakoodi voidaan joko
tulostaa suoraan asiakirjaan, tai merkitä tarrana edellyttäen, että sivu laminoidaan
jälkeenpäin.
28.1.2022 jälkeen myönnettävään tunnistusasiakirjaan on sisällytettävä ainakin tunnistusasiakirjan mallin mukaiset jaksot I – III (vakiomuotoinen tunnistusasiakirja). Laajennettu tunnistusasiakirja sisältää jaksot I – X. Valtuutettu taho voi halutessaan
myöntää myös muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten tunnistusasiakirjat laajennetussa muodossa.
Tunnistusasiakirjan mallin mukaista jaksojen järjestystä tai numerointia ei saa muuttaa. Tunnistusasiakirjan jaksoissa, joihin on tarve tehdä useita merkintöjä, on oltava
riittävä määrä sivuja. Valtuutettu taho on vastuussa tunnistusasiakirjojen turvallisesta säilyttämisestä tiloissaan.
Tieto eläimen omistajasta ei ole pakollinen, mutta se voidaan tarvittaessa merkitä
tunnistusasiakirjan IV jaksoon tai tunnistusasiakirjan liitteenä olevaan erilliseen omistajatodistukseen, joka tulee palauttaa valtuutetulle taholle, kun hevonen kuolee,
myydään, katoaa, varastetaan, teurastetaan tai lopetetaan.
(DA artikla 65; TA artiklat 17–19, 23, 34)
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5.1.1 Kantakirjan pääosastoon merkityn tai merkittävissä olevan hevosen (rekisteröidyn
hevosen) tunnistusasiakirja
Tässä ohjeessa rekisteröidyllä hevosella tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen 2
artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaista puhdasrotuista jalostuseläintä, joka on merkitty tai merkittävissä eläinjalostusasetuksen mukaisesti hyväksytyn jalostusjärjestön
ylläpitämän kantakirjan pääosastoon.
Täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteröidyiksi hevosiksi katsotaan myös kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan järjestön rekisteriin merkityt hevoset, mutta tässä ohjeessa ei käsitellä kyseisten kilpailu- tai urheiluhevosten tunnistusasiakirjan myöntämistä.
Rekisteröidyn hevosen (puhdasrotuisen jalostuseläimen) tunnistusasiakirjassa on
perustietojen lisäksi oltava jalostustodistus, jonka malli on esitetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1940 liitteessä. Kyseisen hevosrodun kantakirjaa pitävä
jalostusjärjestö myöntää jalostustodistuksen hevoselle, kun se on merkitty kantakirjaan.
Jalostusjärjestön myöntämän jalostustodistuksen I osa sisällytetään tunnistusasiakirjaan (jakso V) sen myöntämisen yhteydessä. Jalostustodistuksen II osa voi olla kiinteänä osana tunnistusasiakirjaa, tai tunnistusasiakirjan liitteenä, jonka jalostusjärjestö myöntää hevosen pitäjän sitä pyytäessä.
Aiemmin myönnetyn tunnistusasiakirjan täydentäminen jalostustodistuksella on
ohjeistettu kohdassa 6.1.
Suomessa syntynyt varsa voidaan myös merkitä toisessa jäsenvaltiossa ylläpidettävään kantakirjaan, jonka jalostusohjelma on eläinjalostusasetuksen 12 artiklan ilmoitusmenettelyn mukaisesti laajennettu Suomen alueelle. Tällöin eläimen pitäjä voi
hakea varsalle tunnistusasiakirjan suoraan kyseistä kantakirjaa pitävästä jalostusjärjestöstä. Tällaisessa tapauksessa tunnistusasiakirjan myöntänyt jalostusjärjestö
lähettää tunnistusasiakirjan valtuutetulle taholle, jonka tulee tallentaa tunnistusasiakirjan tiedot tietokantaan ja toimittaa tunnistusasiakirja eläimen pitäjälle. Ohjeistus
muun tahon myöntämän tunnistusasiakirjan kirjaamisesta tietokantaan on kohdassa
7.2.
Lista toisessa jäsenvaltiossa tunnustetuista jalostusjärjestöistä, jotka toteuttavat
jalostusohjelmaansa myös Suomessa, löytyy Ruokaviraston sivustolta Ruokavirasto.fi
> Viljelijät > Eläintenpito > Eläinjalostustoiminta > Kantakirjaa pitävät yhteisöt.
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Jos Suomessa toimiva hyväksytty jalostusjärjestö myöntää tunnistusasiakirjan varsalle, joka on syntynyt sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa, joka kuuluu kantakirjan
kattamalle eläinjalostusasetuksen 12 artiklan ilmoitusmenettelyn mukaisesti laajennetulle alueelle, sen tulee lähettää myöntämänsä tunnistusasiakirja kyseisen toisen
jäsenvaltion viranomaiselle tai tämän valtuuttamalle taholle tietojen tallennusta ja
tunnistusasiakirjan toimittamista varten. Tällaisen tunnistusasiakirjan myöntämiseen
ei sovelleta maa- ja metsätalousministeriön asetusta Ruokaviraston maksullisista
suoritteista (ns. maksuasetus) vaan jalostusjärjestö laskuttaa suoritteen oman hinnastonsa mukaisesti. Jos jalostusjärjestö muuttaa myöhemmin tunnistusasiakirjan IIII jaksojen tietoja, sen tulee ilmoittaa muutoksista kyseisen toisen jäsenvaltion viranomaiselle tai tämän valtuuttamalle taholle.
(DA artikla 65; TA artiklat 2, 21, 22, 30; EJA artiklat 12, 30, liite I)
5.1.2 Kantakirjan sivuosastoon merkityn hevosen tunnistusasiakirja
Kantakirjan sivuosastoon merkitty hevonen ei ole rekisteröity hevonen, mutta sillä on
tietty asema ja arvo jalostuseläimenä.
Kantakirjan sivuosastoon merkitylle hevoselle myönnetään laajennettu, muun kuin
rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja. Tunnistusasiakirjaan voidaan liittää
lisäsivu, jossa on jalostusjärjestön, kantakirjan ja lisäosaston nimi, hevosen mahdollinen kantakirjanumero ja muita oleellisia tietoja kyseisestä hevosesta. Lisäsivun tulee
olla ulkoasultaan sellainen, ettei sitä voida sekoittaa viralliseen tunnistusasiakirjan V
jakson jalostustodistukseen, eikä sillä saa olla vaikutusta tunnistusasiakirjan jaksojen
järjestykseen.
(TA artikla 45)
5.1.3 Muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja
Kun valtuutettu taho myöntää tunnistusasiakirjan hevoselle, joka ei ole merkitty
mihinkään sen hyväksyttynä jalostusjärjestönä ylläpitämään kantakirjaan, hevoselle
myönnetään muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja.
Jos muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja myönnetään laajennetussa muodossa, sen V jaksossa ei saa olla mitään merkintöjä.
Jos tunnistusasiakirja myönnetään muulle hevoseläimelle kuin hevoselle, valtuutettu
taho voi halutessaan muokata tunnistusasiakirjan I jakson B osan kaavion siluetin
eläinlajin siluetin mukaiseksi. Jos kyseessä on yksilöllisen värityksen omaava eläin,
kuten seepra, jota pidetään viranomaisen hyväksyntää edellyttävässä pitopaikassa,
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kuten eläintarhassa, tunnistusasiakirjan I jakson B osan kaavion merkinnät voi korvata valokuvalla.
(TA artikla 16, 17)

5.2 Tunnistusasiakirjan kaksoiskappale
Tunnistusasiakirjan sijasta hevoselle myönnetään tunnistusasiakirjan kaksoiskappale,
jos alkuperäinen tunnistusasiakirja on kadonnut mutta hevonen on tunnistettavissa,
tai jos hevosta ei ole tunnistettu tapauskohtaisesti säädettyjen määräaikojen kuluessa. Tunnistusasiakirjan kaksoiskappale tulee merkitä selkeästi kaksoiskappaleeksi,
ja tehdä vastaava merkintä myös tietokantaan. Muuttuneiden tietojen tallennus
tietokantaan on ohjeistettu kohdassa 8.1.
Tunnistusasiakirja on kadonnut
Jos alkuperäinen tunnistusasiakirja on kadonnut, hevosen identiteetti tulee varmistaa lähtökohtaisesti vertaamalla sen mikrosirunumeroa ja ulkoisia merkkejä tietokannassa oleviin tietoihin. Samalla tulee varmistaa, ettei hevosesta löydy merkkejä aiemmin asetetun mikrosirun poistamisesta tai muuttamisesta. Jos kyseessä on esimerkiksi kantakirjaan merkitty hevonen, josta on aiemmin otettu DNA-näyte, voidaan
hevosen identiteetti tarvittaessa varmistaa eläimen haltijan kustannuksella myös
DNA-näytteellä. Tapauskohtaisesti hevosen voidaan katsoa olevan tunnistettavissa
kaksoiskappaleen myöntämistä varten myös ilman hevosen fyysistä tarkastamista ja
mikrosirun lukemista.
Kadonneen tunnistusasiakirjan sijaan myönnettävässä tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleessa käytetään tietokannassa olevaa, hevoselle alun perin myönnettyä yksilöllistä koodia.
Jos kadonneen tunnistusasiakirjan on myöntänyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva
jalostusjärjestö tai kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva järjestö,
valtuutettu taho pyytää kyseistä järjestöä myöntämään tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen ja toimittamaan sen valtuutetulle taholle. Tämän jälkeen valtuutettu taho
tallentaa tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen tiedot tietokantaan, lisää asiakirjaan
kappaleen 5.2.1 mukaisesti teurastuskieltomerkinnän, jos sitä ei siihen vielä ole merkitty, ja toimittaa asiakirjan eläimen pitäjälle.
Jos kyseessä on muu kuin rekisteröity hevonen, valtuutettu taho myöntää itse tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen käyttäen hevosen alkuperäistä yksilöllistä koodia. Tällöin valtuutetun tahon tulee ilmoittaa kadonneen tunnistusasiakirjan myöntäneelle
elimelle hevosen tunnistustietoihin tehdyt muutokset.
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Tunnistus tehdään myöhässä
Jos hevosta ei ole tunnistettu 12 kuukauden sisällä sen syntymästä, tai kolmannesta
maasta unioniin saapuneen hevosen tunnistusasiakirjaa tai sen rekisteröintiä ei ole
haettu 30 päivän kuluessa hevosen tullimenettelyn päätökseen saamisesta, hevonen
tunnistetaan tavanomaisen kappaleessa 4 esitetyn tunnistusprosessin mukaisesti,
jonka jälkeen sille myönnetään tunnistusasiakirjan sijasta tunnistusasiakirjan kaksoiskappale, johon lisätään teurastuskieltomerkintä kappaleen 5.2.1 mukaisesti.
(DA artikla 67, 69; TA artiklat 25, 30, 37, 38)
5.2.1 Teurastuskiellon merkitseminen tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleeseen
Valtuutettu taho merkitsee tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen II jakson 2 osaan,
että hevoseläintä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten.
Teurastuskielto on lähtökohtaisesti elinikäinen.
Poikkeuksena edellä mainitusta, merkintä voidaan toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen päätöksellä tehdä tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen II jakson 2 osan
sijasta II jakson 5 osaan, jolloin teurastuskielto kestää ainoastaan kuuden kuukauden
ajan. Poikkeus edellyttää, että tunnistusasiakirjan kaksoiskappale myönnetään 30
päivän sisällä alkuperäisen tunnistusasiakirjan todistetusta katoamispäivästä, ja että
hevosen pitäjä voi toimivaltaista eläinlääkintäviranomaista tyydyttävällä tavalla osoittaa, että hevosta ei ole sinä aikana lääkitty siten, että sen asema elintarviketuotantoeläimenä olisi vaarantunut.
Muuttuneiden tietojen tallennus tietokantaan on ohjeistettu kohdassa 8.1.
(TA artiklat 25, 38)

5.3 Korvaava tunnistusasiakirja
Tunnistusasiakirjan sijasta hevoselle myönnetään korvaava tunnistusasiakirja, kun
alkuperäinen tunnistusasiakirja on kadonnut, eikä hevosta voida varmuudella tunnistaa, eikä ole viitteitä tai todisteita siitä, että hevoselle olisi aiemmin myönnetty
tunnistusasiakirja.
Hevoselle myönnetään korvaava tunnistusasiakirja myös aina silloin, jos siihen aiemmin asennettu mikrosiru tai sille aiemmin myönnetty tunnistusasiakirja on poistettu,
muutettu tai korvattu muun kuin myöntävän elimen tai viranomaisen toimesta. Tällaisessa tapauksessa valtuutetun tahon tulee ilmoittaa havainnoistaan valvovalle
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viranomaiselle. Ohjeistus tunnistusasiakirjan oikeellisuuden varmistamisesta ja
toimille erilaisissa tilanteissa on esitetty kohdassa 7.3.
Valtuutettu taho myöntää kadonneen tai takavarikoidun ja mitätöidyn tunnistusasiakirjan tilalle korvaavan asiakirjan kappaleessa 4 esitetyn tavanomaisen tunnistusprosessin mukaisesti. Korvaavassa tunnistusasiakirjassa käytetään hevoselle myönnettävää uutta yksilöllistä koodia. Korvaava tunnistusasiakirja tulee merkitä selkeästi korvaavaksi asiakirjaksi, ja tehdä vastaava merkintä myös tietokantaan.
Jos rekisteröidyn hevosen tunnistusasiakirja vaihdetaan korvaavaksi tunnistusasiakirjaksi, hevosen asema muuttuu samalla muuksi kuin rekisteröidyksi hevoseläimeksi.
Muuttuneiden tietojen tallennus tietokantaan on ohjeistettu kohdassa 8.1.
(DA artikla 67, 69; TA artikla 26)
5.3.1 Teurastuskiellon merkitseminen korvaavaan tunnistusasiakirjaan
Valtuutettu taho merkitsee korvaavan tunnistusasiakirjan II jakson 2 osaan, että
hevoseläintä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten.
Korvaavan tunnistusasiakirjan teurastuskielto on aina elinikäinen.
(TA artikla 26)

5.4 Uusi tunnistusasiakirja
Hevoselle voidaan milloin tahansa myöntää uusi tunnistusasiakirja, jos hevosella
oleva tunnistusasiakirja ei vastaa muodoltaan tai sisällöltään täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklassa esitettyjä tunnistusasiakirjan minimivaatimuksia, tai tunnistusasiakirjan myöntänyt elin on merkinnyt virheellisesti joitain tunnistusasiakirjan I-III
jaksoissa esitettyjä tietoja.
Jos puutteellisen tunnistusasiakirjan on myöntänyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva
jalostusjärjestö tai kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva järjestö, valtuutettu taho pyytää kyseistä järjestöä myöntämään hevoselle uuden tunnistusasiakirjan ja toimittamaan sen valtuutetulle taholle, sekä mitätöimään hevosen mukana
olleen puutteellisen tunnistusasiakirjan. Tämän jälkeen valtuutettu taho tallentaa
uuden tunnistusasiakirjan tiedot tietokantaan ja toimittaa asiakirjan eläimen pitäjälle.
Jos kyseessä on muu kuin rekisteröity hevonen, valtuutettu taho myöntää itse uuden
tunnistusasiakirjan käyttäen hevosen alkuperäistä yksilöllistä koodia. Tällöin valtuu-
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tetun tahon tulee ilmoittaa puutteellisen tunnistusasiakirjan myöntäneelle elimelle
hevosen tunnistustietoihin tehdyt muutokset.
Uusi tunnistusasiakirja myönnetään myös, jos hevosen aiempaa tunnistusasiakirjaa ei
ole mahdollista täydentää vastaamaan uusia vaatimuksia, kun hevonen tuodaan kolmannesta maasta EU:n alueelle (tunnistusasiakirjan tietojen täydentäminen on
ohjeistettu kappaleessa 6.2), tai hevosen asema muuttuu muusta kuin rekisteröidystä hevoseläimestä rekisteröidyksi hevoseksi (tunnistusasiakirjan tietojen
täydentäminen on ohjeistettu kappaleessa 6.1).
Uusi tunnistusasiakirja myönnetään soveltuvin osin olemassa olevan tunnistusasiakirjan tietoihin perustuen, ja käyttäen hevosella jo olevaa yksilöllistä koodia (UELNnumero) ja mikrosirun numeroa. Jos hevonen on aiemmin tunnistettu mikrosirulla,
joka ei vastaa täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I esitettyjä nykyisiä ISO-standardeja, käytetty lukujärjestelmä tulee merkitä tunnistusasiakirjan I jakson A osan kohtaan 5.
Kun valtuutettu taho myöntää uuden tunnistusasiakirjan, sen tulee ottaa haltuunsa
ja mitätöidä hevosella ollut aiempi tunnistusasiakirja, ja tallentaa tieto tästä tietokantaan.
(DA artikla 65, 68; TA artiklat 19, 21, 30, 37, liite I)
5.4.1 Teurastuskiellon merkitseminen uuteen tunnistusasiakirjaan
Jos hevosella olleessa tunnistusasiakirjassa tai tietokannassa on merkintä teurastuskiellosta, tulee valtuutetun tahon tehdä vastaava merkintä myös myöntämäänsä
uuteen tunnistusasiakirjaan ja tarvittaessa tietokantaan.
Uuteen tunnistusasiakirjaan merkitään teurastuskielto myös silloin, jos hevosen
aiempi tunnistusasiakirja on ollut tunnistustietojen osalta puutteellinen siten, että
hevosen lääkityshistorian aukottomuus on vaarantunut. Toimintaohjeistus tilanteissa, joissa tunnistusasiakirjan malli tai sisältö ei vastaa lainsäädännön vaatimuksia,
on esitetty kappaleessa 7.3.1.
Muussa tapauksessa uuteen tunnistusasiakirjaan ei merkitä teurastuskieltoa.
(DA artikla 68; TA artiklat 38)
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5.5 Väliaikainen tunnistusasiakirja
Jos hevosen pitäjä sitä pyytää, valtuutetun tahon tulee myöntää hevoselle väliaikainen tunnistusasiakirja siksi aikaa, kun varsinainen tunnistusasiakirja on luovutettuna
valtuutetulle taholle tietojen päivittämistä varten. Delegoidussa asetuksessa väliaikaisesta tunnistusasiakirjasta käytetään termiä tilapäinen tunnistusasiakirja. Väliaikaisen tunnistusasiakirjan tulee olla täytäntöönpanoasetuksen liitteen IV mallin
mukainen. Väliaikainen tunnistusasiakirja voidaan toimittaa eläimen pitäjälle tulostettavassa muodossa sähköisesti.
Väliaikainen tunnistusasiakirja on voimassa 45 vuorokautta. Hevosta voidaan siirtää
ja kuljettaa väliaikaisella tunnistusasiakirjalla kotimaassa, ei kuitenkaan teurastamoon.
Valtuutetun tahon tulee liittää väliaikaisen tunnistusasiakirjan mukaan lomake, joka
vastaa sisällöltään tunnistusasiakirjan mallin jaksoa II (Hoito lääkkeillä), ja johon hoitava eläinlääkäri voi tarvittaessa merkitä hevosen saaman lääkityksen sinä aikana,
kun sen varsinainen tunnistusasiakirja on päivitettävänä valtuutetulla taholla.
(DA artikla 61; TA artikla 24, 40)
5.5.1 Lääkitsemistietojen ja teurastuskiellon merkitseminen väliaikaiseen tunnistusasiakirjaan
Jos hevosta pitää lääkitä sinä aikana, kun sen varsinainen tunnistusasiakirja on päivitettävänä valtuutetulla taholla, eläimen hoidosta vastaava eläinlääkäri merkitsee lääkityksen aiheuttaman teurastuskiellon tai varoajan eläimen mukana olevan väliaikaisen tunnistusasiakirjan liitteenä olevaan lomakkeeseen. Tämän jälkeen eläinlääkäri
luovuttaa muokkaamansa väliaikaisen tunnistusasiakirjan liitteineen eläimen pitäjälle, ja toimittaa kopion tai valokuvan asiakirjasta tai vastaavat tiedot sähköisen asiointisovelluksen kautta valtuutetulle taholle seitsemän päivän kuluessa merkinnän
päiväyksestä.
Valtuutetun tahon tulee lisätä väliaikaiseen tunnistusasiakirjaan merkityt ja sille toimitetut tiedot teurastuskiellosta tai kuuden kuukauden varoajasta päivitettävänä
olevaan tunnistusasiakirjaan ennen sen palauttamista eläimen pitäjälle, ja päivittää
tarvittaessa vastaavat tiedot tietokantaansa.
Jos eläinlääkäreillä on sähköisen asioinnin kautta suora pääsy valtuutetun tahon
tietokantaan, tulee valtuutetun tahon tarkistaa tietokantaan mahdollisesti tehdyt
merkinnät ja tarvittaessa päivittää ne vastaavasti tunnistusasiakirjaan ennen sen
palauttamista eläimen pitäjälle.
(TA artikla 38, 40)
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5.6 Tunnistusasiakirjan mukana myönnettävä muovi- tai älykortti ja digitaalisen
sovelluksen käyttö
Valtuutettu taho voi hevosen pitäjän hakemuksesta myöntää tunnistusasiakirjan
mukana ja sen lisäksi muovi- tai älykortin. Myönnettävien muovi- ja älykorttien tulee
täyttää täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III esitetyt vaatimukset.
Jos kansallisesti asiasta myöhemmin säädetään, muovi- tai älykorttia voi käyttää varsinaisen tunnistusasiakirjan sijasta, kun hevosen kanssa liikutaan kotimaassa, ei kuitenkaan siirrettäessä hevosta teurastamoon. Vastaavassa tarkoituksessa voi, jos asiasta kansallisesti säädetään, käyttää älypuhelinta tai muuta kannettavaa elektronista
laitetta, joka näyttää hevosen tiedot suoraan viranomaistietokannasta.
(TA artikla 20, liite III)

6 TUNNISTUSASIAKIRJAN TIETOJEN TÄYDENTÄMINEN JA PÄIVITTÄMINEN
Hevosia pitävän toimijan on toimitettava valtuutetulle taholle tarvittavat tiedot tunnistusasiakirjan I-III jaksojen ja vastaavien tietokannassa olevien tietojen täydentämiseksi ja päivittämiseksi. Valtuutetun tahon tulee tehdä tarvittavat päivitykset tunnistusasiakirjaan ja tietokantaan mahdollisimman pian, ja joka tapauksessa 45 vuorokauden kuluessa siitä, kun tunnistusasiakirja on toimitettu sille tietojen päivitystä
varten.
Tunnistusasiakirjan 1 jakson A ja B osien tunnistustietoihin tehdyt muutokset ja
lisäykset merkitään C osassa niille varattuun kohtaan. Tunnistusasiakirjan muuttuneiden tietojen päivittäminen tietokantaan on ohjeistettu kohdassa 8.1.
Jos hevosen tunnistusasiakirjan on myöntänyt joku muu tunnistusasiakirjoja myöntävä elin, valtuutetun tahon tulee ilmoittaa sille kyseiset hevosen tunnistustietoihin
tehdyt päivitykset.
Hevosia pitävä toimija ilmoittaa itse muutoksista tunnistusasiakirjan IV – IX jaksoissa
suoraan tunnistusasiakirjan myöntäneelle järjestölle sen sääntöjen mukaisesti.
Valtuutetun tahon tulee hevosen pitäjän pyynnöstä myöntää hevoselle väliaikainen
tunnistusasiakirja siksi aikaa, kun varsinainen tunnistusasiakirja on luovutettuna valtuutetulle taholle tietojen päivittämistä varten. Väliaikaisen tunnistusasiakirjan
myöntäminen on ohjeistettu kohdassa 5.6.
Jos valtuutettu taho tarjoaa eläinlääkäreille suoran pääsyn ylläpitämäänsä tietokantaan sähköisen asioinnin kautta, tulee sen tarkistaa tietokantaan mahdollisesti tehdyt
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merkinnät ja tarvittaessa päivittää ne vastaavasti tunnistusasiakirjaan ennen sen
palauttamista eläimen pitäjälle.
(DA artikla 58; TA artiklat 29, 30, 40)

6.1 Muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen muuttuminen rekisteröidyksi hevoseksi
Jos aiemmin tunnistettu, muu kuin rekisteröity hevoseläin merkitään kantakirjaan tai
FEI:n kilpailurekisteriin, siitä tulee rekisteröity hevonen.
Kun hevonen merkitään valtuutetun tahon hyväksyttynä jalostusjärjestönä ylläpitämään kantakirjaan, valtuutetun tahon tulee täydentää hevosen tunnistusasiakirja
siten, että tunnistusasiakirja täyttää delegoidun asetuksen 65 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaiset rekisteröidyn hevosen tunnistusasiakirjalle asetetut vaatimukset. Jos
olemassa olevaa tunnistusasiakirjaa ei ole mahdollista täydentää, valtuutetun tahon
tulee myöntää hevoselle uusi tunnistusasiakirja kohdan 5.4 ohjeistuksen mukaisesti.
(DA artikla 65; TA artikla 21, 30)

6.2 EU:n ulkopuolelta tuodun hevosen tunnistusasiakirjan täydentäminen tai
korvaaminen
Kolmansissa maissa myönnetyt tunnistusasiakirjat kelpaavat sellaisenaan myös EU:n
alueella, jos niiden tekniset ominaisuudet ja tietosisältö vastaavat EU-alueella myönnettävien tunnistusasiakirjojen vaatimuksia täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan
mukaisesti, ja niiden myöntäjä on joko (puhdasrotuisten jalostushevosten osalta)
kyseisessä kolmannessa maassa hyväksytty jalostuselin, joka on merkitty komission
ylläpitämään eläinjalostusasetuksen 34 artiklan mukaiseen luetteloon, tai (muiden
rekisteröityjen hevosten osalta) kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva
järjestö, jonka päätoimipaikka sijaitsee maassa josta hevosten tuonti EU:n alueelle on
sallittua, tai (muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten osalta) tuontimaan toimivaltainen viranomainen.
Hevosen pitäjän on lähetettävä tuontimaassa myönnetty tunnistusasiakirja valtuutetulle taholle 30 vuorokauden sisällä hevosen tuontitullauksen valmistumisesta. Valtuutetun tahon tulee silmämääräisesti tarkistaa tunnistusasiakirjan asianmukaisuus,
ja jos se täyttää ensimmäisessä kappaleessa esitetyt ehdot, tallentaa hevosen tiedot
tietokantaan.
Jos maahantuodun hevoseläimen tunnistusasiakirja ei täytä sille EU-lainsäädännössä
asetettuja vaatimuksia, valtuutetun tahon tulee täydentää asiakirjaan vaaditut tie-
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dot, tai jos tämä ei ole mahdollista, myöntää eläimelle uusi tunnistusasiakirja. Ohjeistus uuden tunnistusasiakirjan myöntämisestä on esitetty kohdassa 5.4.
(TA artiklat 36, 37; EJA artikla 34)
6.2.1 Teurastuskiellon merkitseminen EU:n ulkopuolelta tuodun hevosen tunnistusasiakirjaan
Valtuutetun tahon tulee merkitä EU:n ulkopuolelta tuodun hevosen tunnistusasiakirjaan elinikäinen teurastuskielto, jos hevonen on tuotu maasta tai alueelta, jota ei
ole merkitty komission päätöksen 2011/163/EU liitteen mukaiseen listaan (esimerkiksi Venäjältä tuodut hevoset), tai jonka komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2021/403 mukaisen terveystodistuksen (MALLI ’EQUI-X’) kohtaa II.6 ei ole muista
syistä vahvistettu. Elinikäinen teurastuskielto jätetään merkitsemättä tunnistusasiakirjaan vain, jos toimija toimittaa valtuutetulle taholle terveystodistuksen oikeaksi
todistetun jäljennöksen, josta voidaan todentaa, että terveystodistuksen kohtaa
11.6. ei ole viivattu yli.
(TA artikla 38)

6.3 Rikkoutuneen tunnistimen korvaaminen
Jos aiemmin asetettu mikrosiru lakkaa toimimasta, valtuutetun tahon tunnistaja
asettaa hevoseen uuden mikrosirun. Rikkoutunut mikrosiru pitää korvata uudella
mahdollisimman pian, ja joka tapauksessa 30 päivän sisällä siitä, kun toimimattomuus havaittiin, ja ennen kuin eläin siirretään pois sen tavanomaisesta pitopaikasta.
Teurastuskelpoisuuden ja rekisteröidyn hevosen aseman säilyttämiseksi eläimen
identiteetin pitää olla varmuudella todennettavissa DNA-näytteen tai tunnistusasiakirjaan merkittyjen muiden tietojen perusteella.
Valtuutettu taho päivittää uuden mikrosirun näyttämän numeron hevosen tunnistusasiakirjan I jakson C kohtaan, sekä tietokantaan. Tunnistusasiakirjan muuttuneiden
tietojen päivittäminen tietokantaan on ohjeistettu kohdassa 8.1.
Jos hevosen tunnistusasiakirjan on myöntänyt joku muu tunnistusasiakirjoja myöntävä elin, valtuutetun tahon tulee ilmoittaa sille hevosen uusi mikrosirunumero.
(TA artikla 14, 30)
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7 TUNNISTUSASIAKIRJAN KIRJAAMINEN TIETOKANTAAN
7.1 Valtuutetun elimen myöntämän tunnistusasiakirjan kirjaaminen tietokantaan
Valtuutetun tahon tulee tallettaa tietokantaansa ainakin delegoidun asetuksen 64
artiklan b kohdan mukaiset tiedot hevosista, joille se on myöntänyt tunnistusasiakirjan, uuden tunnistusasiakirjan, tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen tai korvaavan
tunnistusasiakirjan. Hevosen ensimmäisen tunnistamisen yhteydessä tietokantaan
tulee lisäksi tallettaa tunnistusasiakirjan mallin I jakson A osan mukaiset hevosen tunnistustiedot.
(DA artikla 64, 69; TA artikla 6)

7.2 Muun elimen myöntämän tunnistusasiakirjan kirjaaminen tietokantaan
Jos Suomessa pidettävän hevosen tunnistusasiakirjan on myöntänyt muu kuin valtuutettu taho, hevosta pitävän toimijan on toimitettava valtuutetulle taholle hevosen
tiedot ja tunnistusasiakirja tallennettavaksi tietokantaan. Valtuutetun tahon tulee
tarjota toimijoille riittävä ohjeistus ilmoituksen ja tunnistusasiakirjan toimittamiselle.
(AHL artikla 114; DA artikla 64; TA artikla 9)
7.2.1 Suomessa syntyneet hevoset
Valtuutetun tahon tulee tallettaa tietokantaansa ainakin delegoidun asetuksen 64
artiklan b kohdan mukaiset tiedot hevosista, joille tunnistusasiakirjan on myöntänyt
toisessa jäsenvaltiossa hyväksytty jalostusjärjestö, joka toteuttaa Suomessa eläinjalostusasetuksen 12 mukaisesti hyväksyttyä jalostusohjelmaa, tai sellainen Suomessa hyväksytty jalostusjärjestö, jota Ruokavirasto ei ole valtuuttanut toimittamaan
tunnistusasiakirjoja. Jälkimmäisessä tapauksessa tietokantaan tulee lisäksi tallettaa
tunnistusasiakirjan mallin I jakson A osan mukaiset hevosen tunnistustiedot.
(DA artikla 64; TA artiklat 6, 22; EJA artiklat 8, 12)
7.2.2. Toisesta maasta Suomeen tuodut hevoset
Valtuutetun tahon tulee tallettaa tietokantaansa ainakin delegoidun asetuksen 64
artiklan b kohdan mukaiset tiedot hevosista, jotka tuodaan Suomeen toisesta valtiosta yli 30 vuorokauden ajaksi. Tietokantaan tulee tallettaa myös hevosen mukana
olevan tunnistusasiakirjan II jaksoon mahdollisesti merkitty teurastuskielto.
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Tietokantaan ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tai tallentaa tietoja hevosista, jotka 64
artiklan c kohdan mukaisesti tulevat maahan osallistuakseen kilpailuihin tai koulutukseen yms. enintään 90 päivän ajaksi, tai siitosoreista, jotka tulevat maahan lisääntymiskauden ajaksi, tai siitostammoista, jotka tulevat maahan astutusta tai siemennystä varten enintään 90 päivän ajaksi.
(DA artikla 64; TA artikla 22)

7.3 Tunnistusasiakirjan oikeellisuuden varmistus
Ennen tunnistusasiakirjan kirjaamista tietokantaan tulee valtuutetun tahon varmistaa
silmämääräisesti tunnistusasiakirjan oikeellisuus. Tunnistusasiakirjan tulee sisällöltään ja malliltaan vastata täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan mukaisia minimivaatimuksia ja sen myöntäjän tulee olla myöntömaan viranomaisen tehtävään hyväksymä. EU:n jäsenvaltiot ylläpitävät verkkosivuillaan listaa hyväksymistään tunnistusasiakirjoja myöntävistä elimistä. Linkit jäsenvaltioiden sivuille löytyvät komission
sivustolta https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine-animals/eucountries-information-equine_en.
Hevosen pitäjän pyynnöstä valtuutettu taho voi tarkistaa maahantuodun hevosen
identiteetin paikan päällä, ja laskuttaa palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti.
Kantakirjaan merkittävän hevosen identiteetin varmistus tehdään jalostusohjelman
sääntöjen mukaisesti.
Tunnistusasiakirjat, jotka on myönnetty ennen 21.4.2021 voimassa olleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, kelpaavat edelleen, jos ne täyttävät täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan mukaiset minimivaatimukset. Ennen 1.1.2016 syntyneiden
hevosten tunnistusta ja tunnistusasiakirjoja koskevista siirtymäsäännöksistä on
säädetty hevospassista annetun asetuksen (EU) 2015/262 artiklassa 43.
Tunnistusasiakirjan teknisistä vaatimuksista, kuten koneellisesta niittauksesta ja sivunumeroinnista, on säädetty tunnistusasiakirjan sisältöä ja mallia käsittelevässä
täytäntöönpanoasetuksen liitteen 2 osassa. Yleisiä merkkejä tunnistusasiakirjan
väärennöksestä ovat esimerkiksi virheet tai puutteet sivunumeroinnissa, ja sivumarginaalin leveyden tai tekstifontin tyylin tai koon muutokset eri sivuilla. Mikrosirun
vaihtamiseen tai manipuloimiseen voi viitata esimerkiksi ristiriita hevosen syntymämaan / tunnistusmaan / sijaintimaan ja mikrosirun maakoodin tai -koodittomuuden
välillä.
Mikäli tunnistusasiakirja tai sen merkinnät antavat aihetta epäillä, että tunnistusasiakirjan tietoja on muutettu muun kuin viranomaisen tai myöntävän elimen toimesta,
tai että tunnistusasiakirja ei kuulu kyseiselle hevoselle, tulee valtuutetun tahon

26 (36)

Ohje
5992/04.01.00.01/2021

ilmoittaa havainnoistaan valvovalle viranomaiselle, joka käynnistää toimet mahdollisen laittoman tuonnin selvittämiseksi, ja antaa tarvittaessa valtuutetulle taholle lisäohjeistusta asiaan liittyen. Kunnan valvontaeläinlääkärien ja aluehallintovirastojen
läänineläinlääkärien yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston sivustolta Ruokavirasto.fi >
Henkilöasiakkaat > Eläinlääkäripalvelut
Jos hevosella olevaa tunnistusasiakirjaa ei edellä mainituista syistä voi pitää kelpoisena, tulee se viime kädessä mitätöidä ja korvata toisella. Ohjeistusta toimille erilaisissa tilanteissa on esitetty alla.
(DA artikla 67; TA artikla 4, 17, 21, 26)
7.3.1 Tunnistusasiakirjan malli tai sisältö ei vastaa lainsäädännön vaatimuksia
Tunnistusasiakirjan minimivaatimuksista on säädetty täytäntöönpanoasetuksen 17
artiklassa. Tunnistusasiakirjan tulee sisältää minimissään hevosen tunnistustiedot ja
osio, johon voidaan merkitä hevoselle annettu lääkinnällinen hoito ja mahdollinen
teurastuskielto.
Jos tietokantaan kirjattavaksi lähetetty tunnistusasiakirja täyttää muilta osin tunnistusasiakirjalle asetetut minimivaatimukset, mutta se ei sisällä osiota, johon lääkitykset tai teurastuskielto voidaan merkitä, valtuutetun tahon tulee merkitä hevoselle
tunnistusasiakirjaan ja tietokantaan elinikäinen teurastuskielto lääkityshistorian
puuttumisen johdosta. Vastaavasti toimitaan, jos kyseessä on 1.7.2009 jälkeen myönnetty tunnistusasiakirjan kaksoiskappale tai korvaava tunnistusasiakirja, johon ei
asiakirjan uusimisesta huolimatta ole merkitty teurastuskieltoa. Jos tunnistusasiakirja
on myös tunnistustietojen osalta puutteellinen, tulee hevoselle hankkia uusi tunnistusasiakirja, ja merkitä siihen ja tietokantaan elinikäinen teurastuskielto lääkityshistorian puuttumisen johdosta.
Uuden tunnistusasiakirjan myöntäminen on ohjeistettu kappaleessa 5.4.
Ohjeistus tilanteissa, joissa hevosella on pelkästään kilpailuhevosia hallinnoivan
järjestön myöntämä tunnistekortti / kilpailupassi on esitetty kappaleessa 7.3.3.
Lääkitysosio saattaa puuttua myös Suomessa ennen 1.7.2009 syntyneiden hevosten
tunnistusasiakirjoista. Näiden hevosten tunnistusasiakirjaa ei tarvitse uusia, mutta
hevoset eivät kelpaa teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten. Tällaisten
tunnistusasiakirjojen täydentäminen ns. lääkitystarralla ei myöskään ole enää
mahdollista 28.1.2022 lähtien (uuden lääkityslainsäädännön voimaantuloajankohta).
(DA artikla 87; TA artiklat 17, 21; hevospassista annettu asetus artikla 43)
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7.3.2 Tunnistusasiakirjan myöntänyt elin ei ole myöntömaan viranomaisen hyväksymä
Jos tietokantaan kirjattavaksi lähetetyn tunnistusasiakirjan myöntäjä ei ole myöntöhetkellä ollut myöntömaan viranomaisen tehtävään valtuuttama, tunnistusasiakirja
ei vastaa lainsäädännön vaatimuksia eikä kelpaa hevosen tunnistusasiakirjaksi.
Valtuutetun tahon tulee epäselvissä tilanteissa tarkistaa hevosen tunnistusasiakirjan
myöntömaasta sen myöntäneen tahon toimivalta tunnistusasiakirjojen myöntämiseen. Linkit jäsenvaltioiden sivuille löytyvät komission sivustolta
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine-animals/eu-countriesinformation-equine_en.
Jos hevosen mukana olevan tunnistusasiakirjan myöntömaan viranomainen ei vahvista hevosen tunnistusasiakirjan myöntäjän toimivaltaa tunnistusasiakirjan myöntämiseen, valtuutetun tahon tulee tunnistaa hevonen uudelleen ja myöntää sille joko
tunnistusasiakirjan kaksoiskappale tai korvaava tunnistusasiakirja, käytettävissä
olevista tiedoista riippuen. Tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen ja korvaavan tunnistusasiakirjan myöntäminen on ohjeistettu kohdissa 5.2 ja 5.3.
(TA artikla 4, 22)
7.3.3 Hevosella on pelkästään kilpailuhevosia hallinnoivan järjestön myöntämä kilpailupassi /
tunnistekortti
Kansainvälisen kilpailuhevosia hallinnoivan järjestön FEI:n kilpailutoiminnassa nykyisin käyttämä FEI-tunnistekortti myönnetään hevosen varsinaisen tunnistusasiakirjan
pohjalta ja lisäksi, eikä se yksistään kelpaa eläimen tunnistusasiakirjaksi. Jos hevosella
on ainoastaan kilpailutoimintaa varten myönnetty FEI-tunnistekortti, tulee valtuutetun tahon pyytää hevosen pitäjältä hevosen varsinainen tunnistusasiakirja tietojen
tallentamiseksi tietokantaan. Jos hevosen varsinainen tunnistusasiakirja on kadonnut, valtuutetun tahon tulee myöntää / pyytää alkuperäisen tunnistusasiakirjan
myöntänyttä tahoa myöntämään hevoselle tunnistusasiakirjan kaksoiskappale
kohdan 5.2 ohjeistuksen mukaisesti.
Vanhemmilla hevosilla voi olla vielä ainoana tunnistusasiakirjana kansainvälisen
kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan järjestön myöntämä tunnistusasiakirja, joka
sisältää sekä hevosen kilpailu- että tunnistetiedot. Tällainen asiakirja kelpaa sellaisenaan hevosen tunnistusasiakirjaksi, jos se vastaa malliltaan ja sisällöltään tunnistusasiakirjalle asetettuja vaatimuksia sisältäen mm. osion, johon voidaan merkitä hevoselle annettu lääkinnällinen hoito ja mahdollinen teurastuskielto. Jos FEI:n
asiakirjassa ilmoittama määräaikainen voimassaoloaika on umpeutunut, asiakirja
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toimii edelleen hevosen tunnistusasiakirjana, mutta hevosen asema rekisteröitynä
hevosena ei ole enää voimassa.
Jos hevosella on pelkästään vanha FEI-tunnistusasiakirja, joka ei sisällä osiota, johon
lääkitykset tai teurastuskielto voidaan merkitä, valtuutetun tahon tulee merkitä
hevoselle tunnistusasiakirjaan ja tietokantaan elinikäinen teurastuskielto lääkityshistorian puuttumisen johdosta. Jos tunnistusasiakirja on myös tunnistustietojen
osalta puutteellinen, tulee hevoselle hankkia uusi tunnistusasiakirja, ja merkitä siihen
ja tietokantaan elinikäinen teurastuskielto lääkityshistorian puuttumisen johdosta.
Ohjeistus tilanteissa, joissa tunnistusasiakirjan malli tai sisältö ei vastaa lainsäädännön vaatimuksia, on esitetty kohdassa 7.3.1. Uuden tunnistusasiakirjan myöntäminen
on ohjeistettu kappaleessa 5.4.
(DA artikla 87; TA artikla 22; hevospassista annettu asetus artikla 43)
7.3.4 Hevosen mukana on kahden eri elimen myöntämät tunnistusasiakirjat
Jos hevosen mukana on kahden eri elimen, esimerkiksi sekä kansainvälisen kilpailutai urheiluhevosia hallinnoivan järjestön että muun tahon myöntämä tunnistusasiakirja, jotka molemmat vastaavat malliltaan ja sisällöltään tunnistusasiakirjalle asetettuja vaatimuksia, tai niitä voidaan sellaisena pitää, tulee valtuutetun tahon merkitä
hevoselle tietokantaan teurastuskielto, sillä riskinä on, että hevosen lääkityshistoria
on kahdesta tunnistusasiakirjasta johtuen virheellinen.
Lähtökohtaisesti hevosella tulee olla vain yksi tunnistusasiakirja. Tällaisessa tapauksessa valtuutetun tahon tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toinen hevosen
mukana olleista tunnistusasiakirjoista haltuunsa ja mitätöidä se, ja merkitä jäljelle
jääneeseen tunnistusasiakirjaan teurastuskielto mahdollisesta virheellisestä lääkityshistoriasta johtuen. Jos kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan järjestön myöntämä vanha tunnistusasiakirja on voimassa ja vastaa malliltaan ja sisällöltään tunnistusasiakirjalle asetettuja vaatimuksia siten, että se kelpaa hevosen tunnistusasiakirjaksi sellaisenaan, pidetään tätä ensisijaisena tunnistusasiakirjana, jolloin
valtuutettu taho ottaa muun tahon myöntämän tunnistusasiakirjan haltuunsa ja
mitätöi sen. Jos ko. toisen tunnistusasiakirjan on myöntänyt jalostusjärjestö, jonka
ylläpitämään kantakirjaan hevonen on merkitty, eikä tunnistusasiakirjaa voi tästä
syystä ottaa pois, valtuutettu taho merkitsee teurastuskiellon molempiin asiakirjoihin. Valtuutetun tahon tulee ilmoittaa molemmille tunnistusasiakirjan myöntäneille
elimille hevosen tunnistustietoihin tehdyistä muutoksista.
Kilpailutoimintaa varten myönnetty FEI-tunnistekortti, joka on myönnetty hevosen
varsinaisen tunnistusasiakirjan pohjalta ja lisäksi, ja jossa ei ole sekaantumisen vaa-
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raa varsinaiseen tunnistusasiakirjaan, ei aiheuta eläimelle teurastuskieltoa eikä sitä
tule ottaa hevoselta pois.
(DA artikla 87; TA artikla 22; hevospassista annettu asetus artikla 43)
7.3.5 Tunnistusasiakirjan tietoja on muutettu ilman viranomaisen lupaa
Jos tietokantaan kirjattavaksi lähetetyn tunnistusasiakirjan tietoja on silmämääräisen
tarkastelun perusteella muutettu, mutta on epäselvää, onko muutoksen tehnyt eläimen pitäjä vai viranomainen tai tunnistusasiakirjan myöntänyt elin, tulee valtuutetun
tahon tarkistaa hevosen alkuperäiset tiedot siitä maasta, jossa tunnistusasiakirja on
myönnetty. Linkit jäsenvaltioiden sivuille löytyvät komission sivustolta
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine-animals/eu-countriesinformation-equine_en.
Jos tunnistusasiakirjan tietoja on muutettu hevosen aiemman sijaintimaan viranomaisen tai myöntävän elimen toimesta, mutta ilman asianmukaista merkintää tehdyistä muutoksista, tulee valtuutetun tahon pyytää muutokset tehnyttä elintä lisäämään asianmukaiset merkinnät tunnistusasiakirjaan, tai myöntämään hevoselle uusi
tunnistusasiakirja. Valtuutettu taho kirjaa alkuperäisen tunnistusasiakirjan myöntäneen elimen korjaaman tai myöntämän uuden tunnistusasiakirjan tietokantaansa ja
toimittaa sen eläimen pitäjälle.
Jos tunnistusasiakirjan tietoja on muutettu muun kuin hevosen aiemman sijaintimaan viranomaisen tai myöntävän elimen toimesta, tulee valtuutetun tahon ilmoittaa havainnoistaan valvovalle viranomaiselle, joka käynnistää toimet mahdollisen
laittoman tuonnin selvittämiseksi, ja antaa tarvittaessa valtuutetulle taholle lisäohjeistusta asiaan liittyen.
Tämän jälkeen valtuutettu taho tunnistaa hevosen, myöntää hevoselle uuden yksilöllisen koodin ja korvaavan tunnistusasiakirjan, ja merkitsee sille tunnistusasiakirjaan ja
tietokantaan elinikäisen teurastuskiellon.
Valtuutettu taho mitätöi hevosella olleen aiemman tunnistusasiakirjan ja ilmoittaa
hevosen uudelleentunnistuksesta (ml. hevosen uusi yksilöllinen koodi) alkuperäisen
tunnistusasiakirjan myöntäneelle elimelle.
(TA artikla 21, 26, 30)
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7.3.6 Tunnistusasiakirjan tiedot eivät täsmää hevosen ulkoisiin tunnusmerkkeihin
Jos valtuutettu taho tarkistaa hevosen pitäjän tai viranomaisen pyynnöstä maahantuodun hevosen identiteetin paikan päällä, ja se ei kaikilta osin täsmää hevosen
mukana olevan tunnistusasiakirjan tietoihin, tulee valtuutetun tahon pyrkiä selvittämään, onko kyseessä tunnistusasiakirjan myöntäneen elimen tekemät virheelliset
merkinnät, vai onko hevosen mukana oleva tunnistusasiakirja myönnetty jollekin
muulle hevoselle.
Hevosen ja tunnistusasiakirjan välinen yhteys tarkistetaan hevoseen asetetun mikrosirun numeron ja tunnistusasiakirjassa kuvattujen hevosen ulkoisten tunnusmerkkien
perusteella. Jos kyseessä on esimerkiksi kantakirjaan merkitty hevonen, josta on
aiemmin otettu DNA-näyte, voidaan hevosen ja tunnistusasiakirjan välinen yhteys
selvittää eläimen haltijan pyynnöstä ja kustannuksella myös DNA-näytteellä.
Jos lukijan näyttämä mikrosirun numero vastaa tunnistusasiakirjassa olevaa merkintää, mutta hevosen muut tunnusmerkit (esimerkiksi ikäarvio, sukupuoli, ulkoiset synnynnäiset tai hankitut merkit) eivät vastaa tunnistusasiakirjan tietoja, on aiheellista
epäillä, että joko itse mikrosirua tai siitä tunnistusasiakirjaan merkittyjä tietoja on
manipuloitu.
Tilanteissa, joissa hevonen ja sen mukana oleva tunnistusasiakirja eivät kaikilta osin
vastaa toisiaan, tulee valtuutetun tahon tarkistaa hevosen alkuperäiset tiedot siitä
maasta, johon hevosen mikrosiru ja/tai tunnistusasiakirja viittaa. Linkit jäsenvaltioiden sivuille löytyvät komission sivustolta
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine-animals/eu-countriesinformation-equine_en.
Mikäli valtuutettu taho epäilee, että mikrosirun tai tunnistusasiakirjan tietoja on
muuttanut muu kuin hevosen aiemman sijaintimaan viranomainen tai myöntävä elin,
tai että tunnistusasiakirja ei kuulu kyseiselle hevoselle, tulee valtuutetun tahon
ilmoittaa havainnoistaan valvovalle viranomaiselle, joka käynnistää toimet mahdollisen laittoman tuonnin selvittämiseksi, ja antaa tarvittaessa valtuutetulle taholle lisäohjeistusta asiaan liittyen.
Tunnistusasiakirja kuuluu kyseiselle hevoselle, mutta sen tiedoissa on puutteita tai
virheellisyyksiä
Jos valtuutettu taho kyseisen hevosen, sen mukana olevan tunnistusasiakirjan ja sen
myöntäneen elimen tietojärjestelmään tallennetutut tiedot tarkistettuaan katsoo,
että tunnistusasiakirja on myönnetty kyseiselle hevoselle, mutta sen myöntänyt elin
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on merkinnyt tunnistusasiakirjaan puutteellisesti tai virheellisesti joitain tunnistustietoja, tulee hevosen tunnistusasiakirjaa täydentää tai hevoselle myöntää uusi tunnistusasiakirja.
Uuden tunnistusasiakirjan myöntäminen on ohjeistettu kappaleessa 5.4
Jos puutteellisen tai virheellisen tunnistusasiakirjan on myöntänyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva jalostusjärjestö tai kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva järjestö, valtuutettu taho pyytää kyseistä järjestöä täydentämään hevosen tunnistusasiakirjaa tai myöntämään hevoselle uuden tunnistusasiakirjan ja toimittamaan
sen valtuutetulle taholle, sekä mitätöimään hevosen mukana olleen virheellisen tunnistusasiakirjan. Tämän jälkeen valtuutettu taho tallentaa uuden tunnistusasiakirjan
tiedot tietokantaan, ja toimittaa asiakirjan eläimen pitäjälle.
Jos kyseessä on muu kuin rekisteröity hevonen, valtuutettu taho voi täydentää itse
hevosen tunnistusasiakirjaa tai myöntää itse uuden tunnistusasiakirjan käyttäen
hevosen alkuperäistä yksilöllistä koodia, sekä mitätöi hevosen mukana olleen virheellisen tunnistusasiakirjan. Tällöin valtuutetun tahon tulee ilmoittaa puutteellisen tai
virheellisen tunnistusasiakirjan myöntäneelle elimelle hevosen tunnistustietoihin
tehdyt muutokset.
(TA artikla 21)
Tunnistusasiakirja kuuluu jollekin muulle hevoselle
Jos valtuutettu taho kyseisen hevosen, sen mukana olevan tunnistusasiakirjan ja sen
myöntäneen elimen tietojärjestelmään tallennetutut tiedot tarkistettuaan katsoo,
että tunnistusasiakirja kuuluu jollekin muulle hevoselle, sen tulee ilmoittaa havainnoistaan valvovalle viranomaiselle. Tämän jälkeen, jos valvova viranomainen ei
muuta ohjeista, valtuutettu taho tunnistaa hevosen, myöntää hevoselle uuden yksilöllisen koodin ja korvaavan tunnistusasiakirjan, ja merkitsee hevosen tunnistusasiakirjaan ja tietokantaan elinikäisen teurastuskiellon.
Valtuutettu taho mitätöi hevosella olleen aiemman tunnistusasiakirjan ja ilmoittaa
hevosen uudelleentunnistuksesta (ml. hevosen uusi yksilöllinen koodi) sen maan /
niiden maiden viranomaiselle tai myöntävälle elimelle, johon / joihin hevosen mikrosiru ja mitätöity tunnistusasiakirja viittasivat.
(TA artikla 21, 26, 30)
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8 TIETOKANNAN PÄIVITTÄMINEN
8.1 Tunnistusasiakirjan muuttuneiden tietojen päivittäminen tietokantaan
Hevosia pitävän toimijan on toimitettava valtuutetulle taholle tarvittavat tiedot tunnistusasiakirjan I-III jaksoja vastaavien tietokannassa olevien tietojen täydentämiseksi
ja päivittämiseksi. Tunnistusasiakirjaan merkittyä teurastuskieltoa tai kuuden kuukauden varoaikaa koskevan tiedon voi toimittaa myös eläintä hoitava eläinlääkäri.
Valtuutetun tahon tulee tehdä tarvittavat päivitykset tietokantaan mahdollisimman
pian ja joka tapauksessa 45 vuorokauden kuluessa siitä, kun tunnistusasiakirja on
toimitettu sille tietojen päivitystä varten tai vastaavat tiedot on toimitettu sähköisen
asioinnin kautta. Jos hevosen tunnistusasiakirjan on myöntänyt joku muu tunnistusasiakirjoja myöntävä elin, valtuutetun tahon tulee ilmoittaa sille kyseiset hevosen
tunnistustietoihin tehdyt päivitykset.
7.7.2021 lähtien hevosen omistaja ei voi enää itse merkitä hevosen tunnistusasiakirjaan teurastuskieltoa. Merkinnän voi tehdä ainoastaan hevosta hoitava eläinlääkäri tai valtuutettu taho lainsäädännössä ja tässä ohjeessa kuvatuissa tapauksissa. Jos
hevosen omistaja tai pitäjä on kuitenkin allekirjoittanut tunnistusasiakirjan osion,
jonka mukaan hevosta ei ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä
varten, tai tehnyt siihen muita merkintöjä, jotka hoitava eläinlääkäri voi tulkita
merkinnäksi teurastuskiellosta, tulee valtuutetun tahon tehdä vastaava merkintä
teurastuskiellosta myös tietokantaan.
(DA artikla 58; TA artiklat 29, 30)

8.2 Teurastetun tai lopetetun hevosen tunnistusasiakirjan hallinnointi ja tietojen
päivittäminen tietokantaan
Valtuutetun tahon tulee lisätä tai päivittää tietokantaan tieto hevosen teurastuksesta, lopetuksesta, kuolemasta tai katoamisesta sen tiedon pohjalta, mitä sille toimitetaan.
Kun hevonen teurastetaan teurastamossa, sen tunnistusasiakirja mitätöidään tai
tuhotaan teurastamon virkaeläinlääkärin toimesta tai valvonnassa. Suomessa myönnetty mitätöity tunnistusasiakirja, tai tieto sen tuhoamisesta, lähetetään teurastamosta suoraan ko. tunnistusasiakirjan myöntäneelle taholle tietojen päivitystä varten. Ulkomailla myönnettyjen tunnistusasiakirjojen osalta tieto toimitetaan Ruokaviraston hevospisteelle.
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Kun virkaeläinlääkäri määrää hevosen lopetettavaksi tilalla eläintautien vastustamiseksi, virkaeläinlääkäri mitätöi tunnistusasiakirjan ja lähettää sen vastaavasti joko
ko. tunnistusasiakirjan myöntäneelle taholle tai Ruokaviraston hevospisteelle, tunnistusasiakirjan myöntämismaasta riippuen.
Kun hevonen kuolee tai lopetetaan tilalla, hevosen pitäjä palauttaa tunnistusasiakirjan valtuutetulle taholle tai Ruokaviraston yhteyspisteeseen, tunnistusasiakirjan
myöntämismaasta riippuen, 30 päivän kuluessa tapahtumasta. Valtuutetun tahon
tulee mitätöidä eläimenpitäjän sille lähettämä tunnistusasiakirja joko leimaamalla
jokaiselle sivulle sana ”mitätön”, tai lävistämällä kaikkien sivujen läpi vähintään lävistäjän reiän suuruinen reikä.
Ruokavirasto tallentaa tiedot Ruokaviraston hevospisteeseen lähetetyistä tunnistusasiakirjoista ja toimittaa ne valtuutetuille tahoille sekä kunkin tunnistusasiakirjan
myöntäneelle taholle toisessa jäsenvaltiossa tietokantojen päivitystä varten. Ruokavirasto toimittaa Suomessa myönnetyt, toisesta valtiosta hevospisteeseen lähetetyt
tunnistusasiakirjat ne myöntäneelle taholle.
Valtuutettu taho voi hevosen omistajan pyynnöstä luovuttaa asianmukaisesti mitätöidyn tunnistusasiakirjan omistajalle muistona eläimestä.
(TA artiklat 27–28, 30)

8.3 Tietokantaan kirjattujen tietojen siirto keskustietokantaan
Suomeen on valmisteilla keskustietokanta, johon kaikkien Suomessa pysyvästi oleskelevien hevoseläinten eri tietokantoihin lakisääteisesti tallennetut tiedot kootaan.
Keskustietokannan valmistuttua valtuutetun tahon tulee tallentaa ainakin I jakson A
osan kohtien 1–7 ja C osan sekä II jakson II osan tiedot keskustietokantaan myöhemmin tarkennettavan ajan sisällä siitä, kun se on tallentanut tunnistusasiakirjan tiedot
omaan tietokantaansa.
(TA artikla 6)

9 TUNNISTUSASIAKIRJAN TOIMITTAMINEN
Suomessa syntyneen varsan tunnistusasiakirja toimitetaan sille toimijalle, joka jätti
tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hakemuksen, elleivät kyseinen toimija ja
kyseisen hevosen myöhempi haltija ole kirjallisesti muuta sopineet ja ilmoittaneet
valtuutetulle taholle.
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Toisessa jäsenvaltiossa syntyneen varsan tunnistusasiakirja toimitetaan varsan syntymämaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai tämän valtuuttamalle taholle, joka kirjaa
tunnistusasiakirjan varsan syntymämaan tietokantaan ja toimittaa tunnistusasiakirjan
hevosen pitäjälle. Muiden jäsenvaltioiden viranomaisten yhteystiedot löytyvät komission verkkosivulta
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en
Jos kyseessä on Suomessa syntynyt varsa, jonka tunnistusasiakirjan on myöntänyt
toisessa jäsenvaltiossa hyväksytty jalostusjärjestö, valtuutetun tahon tulee kirjata
sille lähetetty tunnistusasiakirja tietokantaan ja toimittaa sille toimijalle, jonka
kyseinen toisessa jäsenvaltiossa toimiva jalostusjärjestö on ilmoittanut eläimen
pitäjäksi.
(TA artikla 22)

10 TUNNISTUSASIAKIRJAN MYÖNTÄMISEN JA KIRJAAMISEN
LASKUTTAMINEN
Tunnistusasiakirjan myöntämisen ja kirjaamisen hinnoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ajantasainen hinnasto löytyy Ruokaviraston verkkosivulta. Asetusta sovelletaan suoritteisiin, jotka koskevat Suomessa pidettäviä hevosia ja jotka tehdään Ruokaviraston valtuutukseen perustuen. Jalostusjärjestöt laskuttavat oman hinnastonsa mukaisesti tunnistusasiakirjat, tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleet ja uudet tunnistusasiakirjat, jotka ne myöntävät toisessa jäsenvaltiossa
pidettäville hevosille, jotka kuuluvat sen jalostusohjelman kattamalle alueelle. Jalostusjärjestöt laskuttavat oman hinnastonsa mukaisesti myös toimet, joita ne tekevät
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan järjestön valtuutukseen perustuen.
Hinnaston mukaista alennettua hintaa tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleelle, korvaavalle tunnistusasiakirjalle tai uudelle tunnistusasiakirjalle käytetään silloin, kun hevonen on aiemmin tunnistettu ja asiakirjan myöntämisessä voidaan hyödyntää hevosesta tietokantaan tallennettuja ja/tai korvattavassa asiakirjassa olevia tietoja.
Jos hevoselle myönnetään tunnistusasiakirjan kaksoiskappale tai korvaava tunnistusasiakirja johtuen siitä, että toimija ei ole toimittanut tunnistusasiakirjan myöntämistä
koskevaa hakemusta säädetyn ajanjakson kuluessa, tai eläimen tunnistin tai tunnistusasiakirja on poistettu, muutettu tai korvattu ilman viranomaisen tai myöntävän
elimen lupaa, eläimelle myönnettävä tunnistusasiakirjan kaksoiskappale tai korvaava
tunnistusasiakirja laskutetaan tavanomaisen tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hinnaston mukaisesti.
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Tunnistusasiakirjan myöntämistä tai kirjaamista koskeva lasku kohdistetaan sille
toimijalle, joka toimitti valtuutetulle taholle tunnistusasiakirjan myöntämistä tai
kirjaamista koskevan hakemuksen, elleivät kyseinen toimija ja kyseisen hevosen
myöhempi haltija ole kirjallisesti muuta sopineet ja ilmoittaneet valtuutetulle taholle.
Laskuttamista koskevien tietojen toimittaminen Ruokavirastolle on ohjeistettu
valtuutetun tahon ja Ruokaviraston välisessä hallintosopimuksessa hevoseläinten
tunnistusasiakirjan myöntämisestä perittävien maksujen perimisestä.
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