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1 ECERTJOHDANTO

eCert on Ruokaviraston hallinnoima sahkoinen todistusjarjestelma, jolla voidaan myontaa 
elainterveystodistuksia (aiemmin elainlaakintdtodistus) EU:n ulkopuolisiin maihin tapahtuvaan vientiin. 

Todistuksia mydnnetaan eCertissa paaosin elainperaisille elintarvikkeille, mutta myds elaimille, sukusoluille 

ja rehuille seka elainperaisille sivutuotteille. Ruokavirasto lisaa viennin elainterveystodistuspohjia eCertiin 
sita mukaa, kun viennin kohdemaat hyvaksyvat sahkdisen jarjestelman kayton.

eCertin kayttajat koostuvat kolmesta kayttajatyypista: toimijat, viranomaiset ja keskusviranomainen. 

Ruokavirasto luo eCert-jarjestelmaan uusia viennin elainterveystodistuspohjia ja valvoo jarjestelman 
kayttda. Ruokavirasto on vastuussa jarjestelman teknisesta tuesta, jarjestelman kehittamisesta ja 

yllapidosta. Vientitoimija laatii tarvitsemansa elainterveystodistuksen jarjestelmassa Ruokaviraston 
laatimalle todistuspohjalle, ja lahettaa sen hyvaksyttavaksi virkaelainlaakarille. Virkaelainlaakari tarkastaa 
toimijan tayttaman todistuksen ja hyvaksyy sen, mikali era tayttaa sille asetetut vientivaatimukset.

Sahkdisten todistusten kayttoonotolla parannetaan todistusten ja todistusten sisaltamien tietojen 

jaijitettavyytta seka todistusten sisaltamien tietojen oikeellisuutta. Jarjestelman avulla 

elainterveystodistusten kayttda voidaan yhdenmukaistaa, tiedot ovat reaaliaikaisesti nakyvissa 
asianosaisille viranomaisille seka toimijoille ja elainterveystodistusten korvaus ja mitatdinti on helpommin 

jaijitettavissa. Tietojenvaihto sahkdisesti nopeuttaa todistuksen mydntamisprosessia. Kaikki todistukset 
tallentuvat eCertiin reaaliaikaisesti, minka vuoksi mydnnetyista todistuksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa 
Ruokavirastoon. Valvojan on sailytettava alkuperaisen allekirjoitetun elainterveystodistuksen jaljenndsta 

vahintaan viiden vuoden ajan (Elaintautilaki 76/2021 55 §). Elainterveystodistukset sailyvat eCertissa 

sahkdisesti.

Elainterveystodistuksella tarkoitetaan vientierakohtaista todistusta, joka sisaltaa elaintautiehtoja ja/tai 

jonka allekirjoituskohdassa edellytetaan mydntajaksi virkaelainlaakaria. Viennin elainterveystodistus on 
laadittava ja mydnnettava sahkdisessa todistusjarjestelmassa (eCert tai TRACES), jos nain on sovittu viennin 

kohdemaan kanssa. eCert-jarjestelmassa mydnnettavista todistuksista on sovittu joko Suomen ja viennin 

kohdemaan valilla (MMMa vientiasetus 331/2021 6 §) tai ne voivat ovat yieisia tuotekohtaisia 
elainterveystodistuksia (yieistodistukset) maihin, joiden kanssa ED tai Suomi eivat ole sopineet 
elainterveystodistusmallia. Vieja voi selvittaa kohdemaasta, onnistuuko vienti yieistodistuksella niissa 

tapauksissa, joissa EU tai Suomi ei ole sopinut viennissa kaytettavasta elainterveystodistusmallista. 
Lisatietoa erilaisista vientitodistuksista Idytyy Ruokaviraston ohjeesta: Viralliset todistukset 
elintarvikkeiden, rehujen, elavien elainten ja elaimista saatavien tuotteiden viennissa (4441/04.02.00.01).
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2 MAARITELMAT

Tassa ohjeessa tarkoitetaan:

Toimijalla viejayrityksen kayttajaa tai laitoksen eCert kayttajaa.

Elainterveystodistuksella (aiemmin elainlaakintbtodistus) vientierakohtaista todistusta, joka sisaltaa 

elaintautiehtoja ja/tai jonka allekirjoituskohdassa edellytetaan mybntajaksi virkaelainlaakaria. 
Elainterveystodistusta voidaan kutsua mybs vientitodistukseksi. Valvonta-asetuksen mukaisesti 

elainterveystodistuksilla tulee olla yksilbiva koodi (todistusnumero), joka luodaan automaattisesti 

sahkbisessa jarjestelmassa.

Jarjestelmalla sahkoista viennin elainterveystodistusten myontamis-ja hallinnointijarjestelmaa, eli eCert- 

jarjestelmaa.

Keskusviranomaisella Ruokaviraston vientijaostoa.

Kohdemaalla EU-alueen ulkopuolella sijaitsevaa valtiota, johon tuotteet viedaan.

Valvojalla virkaelainlaakaria, jolla on oikeus myontaa elainterveystodistuksia vientiin (Elaintautilaki, 

76/2021, 54 §).

YIeistodistuksella Ruokaviraston luomaa tuotekohtaista elainterveystodistusta, joka ei ole 
kohdemaakohtainen.

3 ECERTIN KAYTTAJATUNNUKSET

eCertin kayttajat koostuvat kolmesta kayttajatyypista: toimijat, viranomaiset ja keskusviranomainen. 

Ohjeessa olemme kuvanneet, miten toimija ja valvoja voivat kayttaa eCertia. Toimijoiden on mahdollista 

tayttaa ja muokata elainterveystodistuksia seka lahettaa niita sahkbisesti hyvaksyttavaksi 

virkaelainlaakarille. Viranomaisten on mahdollista tarkastella ja myontaa elainterveystodistuksia 
jarjestelmassa seka hallinnoida listaa valvomista laitoksistaan. Keskusviranomaisen on mahdollista nahda 
virkaelainlaakareiden kasittelyssa olevat tai kasitellyt elainterveystodistukset. Lisaksi keskusviranomainen 

hallinnoi virkaelainlaakareiden kayttajatunnusten myontamista ja vientitodistuspohjia jarjestelmassa. 
Ongelmatilanteissa olethan yhteydessa Ruokaviraston eCert-tukeen: ecert(5)ruokavirasto.fi.

eCertin kayttbbn suositellaan Google Chrome- nettiselainta: https://ecert.ruokavirasto.fi. Kirjautumissivulla 
ilmoitetaan suunnitelmallisista kayttokatkoksista ja mahdollisista muista hairibista.
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3.1 Vientitoimijat

Vientitoimija tayttaa vientiin tarvittavat tiedot todistuspohjalle ja lahettaa sen sahkoisesti 

virkaelainlaakarille myonnettavaksi. Virkaelainlaakari maaraytyy vientieran lastauspaikan mukaisestija 
valvojana voi olla joko Ruokaviraston tarkastuselainlaakari tai kunnanelainlaakari (poikkeuksena Lapin AVI). 

Vieja ilmoittaa virkaelainlaakarille lahtevasta vientierasta etukateen, jotta valvojalla on mahdollisuus 
suorittaa lastaustarkastus ennen vientieran poistumista valvonta-alueelta (MMMa, 331/2021, 4 §).

Yritykset tunnistautuvat eCertiin Suomi.fi- tunnistuspalvelun kautta. Tunnistusjarjestelma hakee tiedot Digi- 

ja vaestdtietoviraston (DVV) vaestotietojarjestelmasta. Palveluun voidaan tunnistautua suomalaisilla 

pankkitunnuksilla, varmennekortilla ja mobiilivarmenteella. Suomi.fi-valtuuksissa yritykset voivat myds 
valtuuttaa henkiidn, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisdn hoitamaan viennin dokumentointia (kuten 

elainterveystodistusten tayttoa) puolestaan. Valtuudelle on aina maariteltava aiku-ja loppupaivamaara. 
Yrityksen esimiesten vastuulla on pitaa kayttajatunnukset ajan tasalla ja tarvittaessa lopettaa 

kayttajatunnusten oikeudet kayttajilta, jotka eivat esimerkiksi ole enaa kyseisen yrityksen palveluksessa.

Yritysasiakas kirjautuu eCertin kirjautumissivun Vientitoimija -valilehdelta klikkaamalla "Yrityksen puolesta 

asiointi" ja tunnistautumalla Suomi.fi:ssa. eCertin laitostiedot tulevat suoraan VATI-jarjestelmasta, joka on 

ymparistdterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajarjestelma. Jos laitoksen tiedot 
ovat virheelliset, valvoja voi muokata niita VATI-jarjestelmassa tai toimija voi muokata tietoja 

todistuskohtaisesti todistusta tehdessa. Todistuksella muutetut laitostiedot nakyvat seka toimijan etta 
valvojan nakymissa huomiomerkein.

Kayttajan sahkdpostiosoitetiedot eivat vaittamatta siirry Suomi.fi- palvelun kautta eCertiin automaattisesti, 

joten ne tulee maaritella eCertissa erikseen. Tama tehdaan paasivun oikeassa ylareunassa olevan " User 

profile"- kohdassa NEW EMAIL ADDRESSES- toiminnolla. Mikali Suomi.fi- palvelun kautta on annettu jokin 
sahkdpostiosoite, sita ei voida poistaa, mutta sinne tulevien ilmoitusten tuleminen voidaan estaa. 

Kayttajalla on mahdollisuus hallinnoida talla sivulla korkeintaan kolmea sahkdpostiosoitetta, joihin 
jarjestelman ja Ruokaviraston lahettamia sahkdposti-ilmoituksia voidaan lahettaa. Suositeltavaa on, etta 
tanne lisataan myds mahdollisten sijaisten ja/ tai yhteissahkdpostilaatikon osoitteet poikkeustilanteita 

varten.

eCert lahettaa automaattisia sahkdposti-ilmoituksia kayttajille siten, etta lahettavan laitoksen 
valvottavakseen valinnut virkaelainlaakari saa sahkdposti-ilmoituksen todistuksen tullessa hyvaksyttavaksi 

ja toisaalta yrityskayttaja saa ilmoituksen virkaelainlaakarin mydntaessa todistuksen jarjestelmassa. Myds 
Ruokavirasto lahettaa sahkdpostitse kayttajille jarjestelman kayttddn liittyvia tiedotteita.
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3.1.1 Suomi.fi valtuutus eCertin kayttoon yrityksen sisaiia

Yrityksen puolesta Suomi.fi -palvelun kautta voivat asioida vain henkildt (esim. toimitusjohtaja ja hanen 

nimetty sijaisensa), joille on merkitty Suomen kaupparekisterissa tai Yritys- ja yhteisdtietojarjestelmassa 
(YTJ) jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on maaritelty asiointipalvelussa asiointiin 
oikeuttavaksi. Muille yrityksen kayttajille on erikseen annettava valtuudet kayttaa eCertia yrityksen 

puolesta. Ohjeet valtuuksien antamiseen Idytyvat taalta: https://www.suomi.fi/ohieet-ia-tuki/tietoa- 
valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona.

1. Tunnistaudu Suomi.fi-valtuuksiin.

2. Valitse asiointirooliksi Yrityksen valtuudet.
3. Valitse yritys, yhdistys tai muu yhteiso, jonka puolesta haluat antaa valtuuden.
4. Valitse Anna valtuuksia.

5. Valitse joko valtuus tai valtuutusoikeus. Valitse valtuus, kun annat henkilolle oikeuden asioida 
valtuuttajan puolesta. Valitse valtuutusoikeus, kun annat henkilolle oikeuden antaa ja mitatdida 
asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa. Vahvistuksen jalkeen valtuuttamasi henkild, esim. 

vientijohtaja voi jakaa eCert palvelun kayttdoikeuksia yrityksessa.

6. Valitse "lisaa henkild" ja sydta valitsemasi henkildn nimi ja henkildtunnus (henkild haetaan 
vaestdtietorekisterista)

7. Valitse alia oleva valtuus, jolla saat oikeudet eCert sahkdiseen vientitodistusten 
mydntamisjarjestelmaan.

8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.

Elintarvikeilmoitusten katselu

□ Elintarvikeilmoitusten tekeminen V*

Elainten, elintarvikkeiden seka elain- tai kasviperaisten tuotteiden vienti-ja 
tuontitodistukset

LUOWfBNVARUT. ELAlHET J* KASVIT

Talla valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elavien elainten, 
elintarvikkeiden, rehujen seka elain-tai kasviperaisten tuotteiden vienti-ja 
tuontitodistuksiin vaadittavattiedot.

yS□

Elaintenpitokieltorekisteriotteen tilaaminen

Kuva 1. Listaus valtuusvaihtoehdoista.
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3.1.2 Valtuutuksen pyytaminen eCertiin

Taysi-ikainen ja taysivaltainen henkilb voi pyytaa Suomi.fi-valtuuksissa asiointivaltuuden myos yrityksen 
henkilbilta, joille on merkitty Suomen kaupparekisterissa tai Yritys- ja yhteisbtietojarjestelmassa (YTJ) jokin 
edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on maaritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Lisatietoja valtuuden pyytamisesta Ibytyy suomi.fi sivustoilta:

https://www.suomi.fi/ohieet-ia-tuki/tietoa-valtuuksista/pyyda-asiointivaltuus-henkilona.

3.2 Virkaelainlaakarit

Kun virkaelainlaakari on valinnut laitoksen jarjestelmassa valvomakseen laitoksekseen, han saa 

sahkbpostitse tiedon elainterveystodistuksesta. Virkaelainlaakari varmentaa todistuksen tarkastettuaan 

lahtevan vientieran tiedot seka varmistettuaan asetettujen vientiehtojen tayttymisen todistuksella. Han voi 

myos palauttaa todistuksen toimijalle korjattavaksi tai hylata sen, mikali vientiera ei tayta sille asetettuja 

vaatimuksia. Hyvaksytty todistus tulostetaan joko tavalliselle kopiopaperille tai turvapaperille kohdemaasta 
riippuen. Virkaelainlaakari allekirjoittaa ja leimaa todistuksen virallisella leimalla. Jos alkuperainen todistus 
katoaa tai siina huomataan virheita, sille voidaan tehda korvaava todistus. Korvaava todistus linkittyy 
automaattisesti jarjestelmassa eralle myonnettyyn alkuperaiseen todistukseen.

Virkaelainlaakarit tunnistautuvat eCertiin Paasynhallinnan (PAHA) tunnuksilla samalla tavoin kuin muihinkin 
viranomaispalveluihin. Valvojat hakevat eCertin virkaelainlaakarin kayttboikeuksia PAHA:sta alia olevilla 

tiedoilla:

• kayttboikeustyyppi: Sovelluskayttboikeus

• sovellus: eCert

• sovelluskayttboikeus: eCert Virkaelainlaakarit

Tunnusten mybntamisprosessi on PAHA:ssa kaksivaiheinen. Hakevan virkaelainlaakarin organisaatioon 

maaritelty esimies puoltaa alaistensa kayttboikeudet, ja eCertille maaritellyt omistajat hyvaksyvat 
kayttboikeudet jarjestelmaan. Organisaation esimiehilla on tarvittaessa vastuu lopettaa kayttajatunnusten 
oikeus kayttajilta, jotka eivat ole enaa esimerkiksi kyseisen organisaation palveluksessa.

Virkaelainlaakari kirjautuu eCert-kirjautumissivun Viranomainen-valilehdelta kirjaamalla kenttiin 

Paasynhallinnan kayttajatunnuksensa, salasanan seka avainluvun. Mikali kayttajatunnus lukkiutuu 

vahingossa liian monesta virheellisesta kirjautumisyrityksesta, lukitus poistuu automaattisesti 10
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minuutissa. Vaihtoehtoisesti voit avata lukituksen valittbmasti Paasynhallinnassa "Avaa lukittu tunnus"- 
kohdasta.

Valvojan virkasahkbpostiosoite siirtyy Paasynhallinnan kautta automaattisesti eCertiin. Suosittelemme, etta 
valvoja lisaa poikkeustilanteita varten myos mahdollisen yhteissahkopostilaatikon tai sijaisen 
sahkbpostiosoitteen jarjestelmaan varsinkin, jos laitoksen valvonta on merkitty vain yhdelle valvojalle. Nain 

sahkbposti-ilmoitukset myonnettavaksi saapuneista elainterveystodistuksista saavuttavat myos mahdolliset 
sijaiset.

Sahkopostiosoitteiden hallinta tapahtuu paasivun oikeassa ylareunassa olevan " User profile"- kohdasta. 

Paasynhallinnan kautta tulleen virkasahkbpostiosoitteen lisaksi voit tarvittaessa lisata tanne kaksi muuta 

sahkopostiosoitetta NEW EMAIL ADDRESSES- toiminnolla. Sahkbpostiosoitteita, joihin automaattisia 
sahkbposti-ilmoituksia todistuksen myontamisesta ja muita jarjestelman kayttoon liittyvia viesteja 
halutaan, voidaan hallinnoida talla sivulla.

4. ECERTINTOIMINNOT

4.1 Toimijan ja valvojan CERTIFICATES-valilehti

Yrityksen vientitodistukset nakyvat kaikille yrityksen valtuuttamille eCertin kayttajille ja virkaelainlaakarit 
nakevat kaikki jarjestelmassa tehdyt elainterveystodistukset (myos luonnokset) niiden laitosten osalta, 

jotka virkaelainlaakari on valinnut valvottavakseen. Etusivun ylaosa on jakautunut kolmeen sarakkeeseen, 
josta nahdaan yhdella silmayksella tyon alia olevien vientierien tilanne. Alaosan taulukosta Ibytyvat kaikki 
todistukset listattuna (Kuva 1).
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UDGOtJT 
USERPRORIE 

Malls OV

CERTIFICATES CONTRACTS

CREATE NEW CONSIGNMENT

UNFINISHED CONSIGNMENTS WAITING FOR CERTIFICATION WAITING FOR PRINTING

29.03.2022 24.03.2022 24.01.2022

101083. Japan. Pork meat and pork meat 

products

HKScan Finland Oy •»

101077. Japaa Poultry meat and poultry meat 

products

Pakkasvakka *> qqqqqqg

101027. Korea. Republic of. Heat-sterilized 

meat products

Jaasaukko Oy Lempaala *> malibu 

Security paper needed

<s> 0

28.03.2022 23.03.2022
22.1Z2021

101081. China. Milk products 

Valio Ltd. Haapakoski warehouse *> m 

Security paper needed

101075. Japaa Poultry meatandpoultry meat 

products
Atria Suomi Oy, Forssa -> wwv

101015. Japaa Fresh poultry shell esgs for
human cor\sumption

f->fffff

0

101074. South Africa, Milk artd milk products

for human consumption

Valio LTD Jyvaskylan meijeri -> Unable to read
consignee details

Security paper needed

24.03.2022 <2>
08.10.2021

101080. China. Milk products 

Valio Oy. Joensuun meijeri *> 

Security paper needed

100949. Singapore. Pork meat and pork meat 

products

ddddddddddddd • > dddddddddddddddd

©

SHOW MORE (48«) V SHOW MORE (59) ^
SHOW MORE (35) V

LIST OF ALL YOUR CERTIFICATES

Search:

Cert. num. (id) ^ Status t Last modified t Country ^ Certificate model t Consignee ▼ Info Actions

FI101083 Draft 29.03.2022 15.53 Japan Pork meat and pork meat products

FIIOIO&O Draft 24.03.2022 15.21 China Milk products

Kuva 1. Toimijan paasivu.

UNFINISHED CONSIGNMENTS- sarakkeeseen tulevat nakyviin kaikki toimijalla kesken olevat 
elainterveystodistukset, joita paasee muokkaamaan painamalla kynan kuvaa. WAITING FOR 

CERTIFICATION- sarakkeessa ovat kaikki ne virkaelainlaakarille lahetetyt todistukset, joita virkaelainlaakari 
ei ole viela hyvaksynyt. WAITING FOR PRINTING sarakkeessa nakyvat puolestaan kaikki ne todistukset, joita 
virkaelainlaakari ei ole viela tulostanut. Selkeyden vuoksi kussakin sarakkeessa naytetaan vain kolme 

viimeisinta todistusta. Jos todistuksia on meneillaan enemman, muut saadaan nakyviin SHOW MORE - 
toiminnolla.
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Elainterveystodistukset on jaoteitu sarakkeisiin paivamaaran mukaisesti siten, etta uusin todistus on 

ylimmaisena. Todistuksista nakyy taulukossa todistusnumero, kohdemaa, todistuksen nimi, lahettava laitos 
seka vastaanottaja. Viimeisena nakyy tieto "Security paper needed", mikali todistus tulostetaan eCert- 
turvapaperipohjalle.

Kaikki elainterveystodistukset nakyvat etusivun toisessa osiossa LIST OF ALL YOUR CERTIFICATES. Toimija 

voi merkita todistukset suosikeiksi tahtimerkilla ja hakea nain todistuksia helposti esim. mallipohjaksi 
kopioimista varten. Virkaelainlaakarin nakymassa LIST OF ALL YOUR CERTIFICATES nakyvat kaikki 

valvontayksikdile myonnettavaksi tulleet todistukset, joille on tehty jotakin toimenpiteita esim. 

hyvaksytty/hylatty/korvattu/peruttu.

Taulukkoon on listattu seuraavat asiat:

Todistusnumero (Cert. num. id)

Todistuksen tila (Status; Draft, Pending, Certified, Cancelled, Replacement requested. 
Replaced, Revoked)

Ajankohta, jolloin todistusta on viimeksi muokattu (Last modified)

Kohdemaa (Country)

Viennin elainterveystodistuksen nimi (Certificate model)

Vastaanottajan nimi (Consignee eli tuoja kohdemaassa)

Info, tahan tulee esimerkiksi tieto korvaavasta tai korvattavasta todistuksesta

Toiminnot (Actions) eri toimintoja varten, joille on erilaisia kuvakkeita:

= muokkaa lahetyksen tietoja, vain toimijan nakymassao

(2> = tarkastele todistuksen tietojao

= tulosta todistus luonnoksena (toimijan nakyma) tai tulosta alkuperainen 
todistus (virkaelainlaakarin nakyma)

o
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Q = virkaelainlaakari on lahettanyt todistuksen muokattavaksi, vain toimijan 

nakymassa

= haku-ja poistotybkalut

o

o

Taulukkoon on lisatty kayttajalle tarpeellisia lisakenttia, jotka saadaan nakyviin painamalla SHOW TABLE 

EXTRA FIELDS- painikkeella. Tallaisia kenttia ovat mm. Creator (= tieto siita, kuka on luonut todistuksen) ja 
Dispach location (= paikka, josta vientiera lahtee). Nama kentat saadaan takaisin piiloon tarvittaessa HIDE 

TABLE EXTRA FIELDS- painikkeella. Listausnakymassa eri todistuksia voidaan mybs hakea ja jarjestaa eri 
hakuominaisuuksien mukaan nousevasti tai laskevasti aakkos- tai numerojarjestyksessa seka etsia vapaalla 
sanahaulla Search- ruudussa.

4.2 Toimijan ja valvojan CONTRACTS-valilehti

Todistuspohjat eli CONTRACTS valilehdella nakyvat kaikki kaytettavissa olevat vientitodistusmallit (Kuva 2). 

Voit tarkastella todistusmallin sisaltba klikkaamalla todistusrivia ja halutessasi myos tulostaa mallin PRINT 

SAMPLE- toiminnolla.

LOGOUT 

USER PROFILE 
MaitoOY

CERTIFICATES CONTRACTS

Id- Printed on CNCode^ Modified ^ Modifier^ Published^Countries Name^

Qx- All countries - Milk -All print

China Milk products Security paper Tevi Ecer3 30.3.2022 13.32 18.5.2021

Brazil Milk and milk products Plain paper Tevi Ecer113 25,1.2022 14.01 1.10.2020

Raw milk and milk 

products from cloven- 

hoofed animals

19,11.2021

12.15
Plain paper Tevi Ecer174 Japan 15.3.2022

Kuva 2. Todistusmallit -vdlilehti toimijan nakymassa.

Taulukkoon on listattu seuraavat asiat:

• Jarjestelman antama todistusnumero (Id)

• Kohdemaa/ maat, joihin todistuksella voidaan vieda (Countries)
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• Todistuksen nimi, joka maarittelee mita tuotteita ko. todistuksella voidaan vieda (Name)

• Tulostustapa (Printed on) (tavallinen paperi (Plain paper / eCertin turvapaperipohja (Security 
paper)

• CN-koodi, mikali todistuksen kayttda on rajoitettu tietylle tuoteryhmalle (CN code)

• Paivamaara, jolloin todistus on julkaistu eCertissa (Published)

Nakymassa eri todistuksia voidaan jarjestaa sarakkeen otsikoiden mukaan. Todistuksia voidaan hakea myos 
kunkin sarakkeen alia olevan hakukentan avulla. Virkaelainlaakari voi tutustua etukateen todistusmallien 
sisaltoon ja kohdemaan asettamiin ehtoihin taalla, vaikka yhtaan vientieraa ei olisi viela lahddssa.

Tyhjan todistusmallin voi halutessaan tulostaa PRINT SAMPLE -toiminnolla. Mallitodistukselle tulostuu 

todistuksen oikeaan ylalaitaan DRAFT- teksti seka taustalle SPECIMEN-leima.

4.3 Valvojan CONTROLLED FACILITIES -valilehti

Ennen kuin virkaelainlaakari nakee todistuksia jarjestelmassa, hanen on kaytava merkitsemassa 

jarjestelmaan valvomansa vientilaitokset. Muussa tapauksessa paanakyman etusivu on todennakdisesti 
tyhja. Valvojan on myds lisattava jokainen uusi valvontayksikkdnsa vientilaitos jarjestelmaan manuaalisesti.

Laitosten valinta tapahtuu CONTROLLED FACILITIES- valilehdella. Laitoksen valinta tapahtuu esimerkiksi 
kirjoittamalla Select a new facility to be controlled- valintakenttaan osa laitoksen nimen alkukirjaimia tai 

laitosnumeroa (Kuva 3).

Facilities controlled by you

Select a new facility to be control led

©Esimerkkilaitos/Esimerkki OY {ESIM-123456789)

ADD FACILITY

CANCELCHANGES I SAVE FACILITIES
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Kuva 3. Valvottavien laitosten hakukentta CONTROLLED FACILITIES-vdlilehdelld.

Lisaa valvomasi laitos listalle ADD FACILITY-toiminnolla ja painamalla SAVE FACILITIES, jolloin laitos siirtyy 

valvomiesi laitosten listalle sivun ylaosaan tallennettuna. Voit mybs lisata kerralla useampia laitoksia 
listallesi ennen SAVE FACILITIES - toimintoa. Listalta voi poistaa laitoksia rivin lopusta Ibytyvan rastin avulla.

Valintakenttaan avautuu lista VATI- rajapinnan kautta tulleista elintarvikealan laitoksista seka mahdollisista 

Ruokaviraston jarjestelmaan luomista laitoksista. Jos laitoksen tiedoissa on virheita, valvoja voi muokata 

niita VATI-jarjestelmassa tai toimija voi muokata tietoja todistuskohtaisesti todistusta tehdessa. Mikali 
jotakin laitosta ei jostakin syysta Ibydy listalta, otathan yhteytta Ruokavirastoon osoitteeseen 

ecert (5) ruokavirasto.fi.

4.4 Vientitoimijat- elainterveystodistuksen tayttaminen

eCertissa luodun elainterveystodistuksen rakenne noudattaa samaa periaatetta kuin muissakin 

vientitodistuksissa. Todistuksessa on yieisesti neija osiota:

1. YIeiset tiedot (mm. toimijatiedot, kuljetuksen tiedot)

II. Tuotetiedot (mm. tuotteen kuvaus ja alkupera)

III. Kohdemaan tuontivaatimukset ja mahdolliset muun valtion kautta tapahtuvan kuljetuksen 
edellyttamat tiedot

IV. Virkaelainlaakarin allekirjoitus-ja leimakentta

4.4.1 Todistusmallipohjan valinta

Toimija aloittaa uuden vientitodistuksen CREATE NEW CERTIFICATE -toiminnolla CERTIFICATES-valilehdelta. 

Toimija valitsee ensin kohdemaan, tuoteryhman ja laitoksen (Dispatch location), josta vientituotteet 
lastataan vientiin ja lahetetaan (Kuva 4). Fluomioithan, etta Dispatch location -valinta maaraa 
valvontaviranomaisen, jolle todistus lahetetaan mybnnettavaksi!

eCertissa todistusten kayttba voidaan rajata vain kohdemaan hyvaksymille laitoksille tai laitoksen voi valita 

kaikista VATI-laitoksista. Mikali vienti on mahdollista vain tietyista hyvaksytyista laitoksista. Dispatch 
location- alasvetovalikossa nakyvat vain kohdemaan hyvaksymat vientilaitokset. Toimija voi hakea laitoksia 

nimella tai laitosnumerolla valikosta. Todistus tallentuu todistusnumerollisena luonnoksena jarjestelmaan 
CREATE-toiminnolla.
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4.4.2 Todistuksen taytto

Todistus koostuu lomakkeesta, jossa on erityyppisia kenttia. Tahdella (*) merkityt kentat ovat pakollisia 

kenttia. Kentassa on teksti "This field is not optional", jos pakollisia kenttia on tayttamatta. Merkinta 
haviaa, kun tiedot on taytetty kenttiin. Sellaisissa kentissa, joissa on O-merkki, Idytyy suomenkielista 

ohjeistusta kentan tayttamiseen pop up -ikkunan kautta (Kuva 4).

NOII: thedrtiA»h«wlM«nmod*MWLbut no( wwed

CERTIFICAreS CONTRACTS UKOUT

T>w choMfi dtackMd) tocaitten for tMt «*rtNk«t* H Atria SuonW Ov: Nurme (00221. 

Note all tto > an ofrHk (*) an r#qpjlr»d.

y<nj<r«iii4»moo»ilvlnthoptevkwmod<-

I Cf MIIAL WtfOMMATXM
■e

>«*> roOtfAhithoritv

■xUvoCrr

1
COuNTirv74700Ii»*w«^lt*l

Eb

Kuva 4. Pakolliset kentat ja pop up -ohjetekstikenttd.

Osa kenttien tiedoista tayttyvat automaattisesti jarjestelmasta tulevina oletusarvoina, jotka voivat olla joko 
edelleen toimijan muokattavissa tai kirjoitussuojattuja. Kirjoitussuojatut kentat eivat nay todistusta 

taytettaessa vaan vasta todistuksen esikatselunakymassa. Jarjestelma hakee elintarvikelaitosten tiedot 
VATI:n kautta. Jos laitoksen tietoja tarvitsee muuttaa, se on mahdollista EDIT- toiminnolla (Kuva 5). 

Ulkomaalaisten yritysten tiedot kirjoitetaan kasin valitsemalla "Unlisted facility / Free modification".
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II.1 Name(s), address(es) and official approval number(s) of processing 

establishment{s)

Name
Maitolaitos Ltd.Il.l Naine(s), address(es) and official approval numberfsl of processing establishmentls)'

Address Meijeritie 1 
10520 Tenala 
FINLAND

Maitolaitos,Tenala (FI 999001EY) V

Name
Address

Maitolaitos. Tenala 
Meijeritie 1 
10520 Tenala 

Approval number FI 999001 EY

Approval number
999001

CANCEL OKAY

Kuva 5. Laitoskenttien muokkaus EDIT-toiminnolla.

Mikali alkuperaisia jarjestelman kautta tulleita laitosten tietoja on muokattu, laitoskenttaan ilmestyy 
punainen varoituskolmio-merkki ja tieto alkuperaisesta arvosta, joka nakyy myos valvojan nakymassa (Kuva

6).

Ill Name(s), addres5(es) and official approval number(s) of processing 
establi shment(B)

A
Maitolaitos Ltd. 
Meijeritie 1 
10520 Tenala 
FINLAND

Name
Address

Approval number 999001

Kuva 6. Varoituskolmio esikatselundkymassd.

Vietavan tuotteen eratiedot taytetaan tuotetiedot-osiossa (II) useimmiten taulukkomuodossa. Taulukkoon 
lisataan riveja ADD NEW ITEM -toiminnolla. Jos tuotetietojen tayttoa varten on useita taulukoita, 
taulukkorivit lisataan jokaiseen taulukkoon erikseen. Taulukkorivit voi poistaa "Roskakori"- kuvakkeesta.
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II IDENTIFICATION OFTHE PRODUCT(S)

11.2 Egg processing plant (name, address and approval number)11.1 Country of origin of eggs and ISO Code 11.3 Eggs of animal species 
(scientific name(s))

Select facility

-- Select facility —

ADD NEW ITEM

Kuva 7. Tuoterivien lisays.

Kohdemaan tuontivaatimukset ja mahdolliset muun valtion kautta tapahtuvan kuljetuksen edellyttamat 

tiedot ja vakuutukset on kirjoitettu todistuksen osioon III. Vakuutusosiossa maaritetaan elaintautivakuudet. 
Toimija valitsee vaihtoehtokohdista vientierakohtaiset vakuudet vientieralle ja tayttaa vakuuksiin vientieran 
tiedot. Virkaelainlaakari valvoo, etta tautivakuustiedot vientierasta on taytetty ja vaihtoehtokohdat on 

valittu asianmukaisesti. Tallaiset vientierakohtaisesti taytettavat kentat nakyvat todistusmallissa. (ks. kuvat 

8ja 9).

the semen doses were diluted with a diluent 
containing antibiotics 
at least equivalent to the following concentration in the final diluted semen:

of free sale in the EV including Finland and 
that comply with European Directive 90/-f 29/EEC and produce an effect

Kuva 8. Esimerkki todistuksen vakuutusosioon tdytettdvdstd tiedosta.

Ilmoittakaa kaytetty laimennusneste * *

Kuva 9. Toimijan ndkymd todistuksen tdyttdvaiheessa.

Vakuutusosiossa on kaytetty yliviivaustoimintoa tautivakuusvaihtoehdoissa. Kaikki vaihtoehdot ovat 

todistusta taytettaessa valmiiksi yliviivattuja, joten tayttyva ehto valitaan klikkaamalla tappa pois ko.
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ehtokohdan edessa olevasta valintaruudusta. Vaihtoehtoja voi olla hierarkiassa eri tasoilla, jolloin ensin 
valitaan kahdesta vaihtoehdosta, joka saattaa sisaltaa edelleen eri vaihtoehtoja jne. (Kuva 10). Tarkista, etta 

oikea ehtokohta nakyy yliviivaamattomana vientitodistuksen esikatselussa.

Animal health attestation / Atestado de saude animal

Regarding bovine milk and milk products. / Concernente ao leite e produtos lacteosdeorigembovina.

1- D xognieed hyffw from 11 thdTSpTWP Ia' t+wOH v/tt+ior witt'otit vncrfTr'r>tTort • rw;euntryi■PT*
rrr trt'rr nttrrrrJ rvm i

OR/OU
Q the milk or milk for the products was submitted toone of the foWow'mgprocedoresi/o leite ouo leite quedeuorigemaos produtos devesersubmetido a umdosprocedimentosseguintes:

3- Q thermal treatment process with application of a minimum temperature of 132 °C during at least one second (ultra-high temperature [UHT]), or/umprocessorfefrafa/neofoferm/coque 

aplique uma temperature minima de 132 durante, pelo menus, urn segundo (ultra alta temperatura [UHT)),

application o
fproeeisode

b □ -tHTST}(high-temperatur
^ durante, pehfT

temperaturi iringat least
temperatur.

-pr
pasteurltatien)
(pasteuriza^ao rapida a alta temperatura {I IT5TJ).

; equal or higher

'pllde ' que aplique t, ISaegundes

c. □ ■pi- high-temper; -H- >T) pasteurization < pi I do leite e igualou superior a 7, pasteuriza^ao rapida
temperatura (I ITST),

Kuva 10. Oikean ehtokohdan valinta eldintauti vaihtoehdoista.

Voit tallentaa todistuksen keskeneraisena luonnokseksi SAVE-toiminnolla. Paaset katselemaan todistusta 

esikatselunakymassa NEXT (PREVIEW)- toiminnolla. Toimija voi myds poistaa todistusluonnoksen 
kaytdstaan DELETE-toiminnolla tai peruuttaa jo virkaelainlaakarille myonnettavaksi lahettamansa 

todistuksen CANCEL-toiminnolla. Molemmissa tapauksissa tallaisen todistuksen tilaksi todistuslistaukseen 

tulee Cancelled, eika tallaista todistusta voi enaa kayttaa. vaan on tehtava uusi todistus.

4.4.3 Todistuksen lahetys varmennettavaksi Ja yhteydenpito valvojaan

Toimija lahettaa todistuksen myonnettavaksi sahkdisesti valvovalle virkaelainlaakarille REQUEST 

CERTIFICATE- toiminnolla (Kuva 12). Toimijalle avautuu lisaksi mahdollisuus kirjoittaa viesti valvojalle. 
Vahvistuksen (CONFIRM) jalkeen mydnnettavasta todistuksesta lahtee automaattisesti ilmoitus kaikkien 
niiden valvojien sahkdpostiosoitteisiin, jotka ovat valinneet kyseisen laitoksen jarjestelmassa valvomakseen 

laitokseksi.
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Consignment FI101002 has status Draft < BACK TO EDITOR

10.12.2021 12:50 
Ttuo Ecer updated status to Draft

REQUEST CERTIFICATE

Kirjoita tahan tarvittaessa viesti tiedoksi 
asian seuraavalle kaslttelijalle...< BACK TO EDITOR

COPY

DELETE CONFIRM

REQUEST CERTIFICATE
CANCEL

PRINT
PRINT

Kuva 12. Todistuksen Idhettdminen virkaeldinladkdrille mydnnettdvdksi.

Mikali todistus on keskenerainen eika kaikkia pakollisia kenttia ole viela taytetty, tayttdsivun alareunaan ja 

esikatselunakyman lokitietoruutuun tulee tieto: " Not all required fields are filledi" (Kuva 13). Tallaista 
keskeneraista todistusta ei paase lahettamaan virkaelainlaakarille mydnnettavaksi ennen kuin kaikki 

pakolliset kentat on taytetty, joten REQUEST CERTIFICATE- toiminto nakyy harmaana.

Consignment FI101042 has status Draft

NEXT (PREVIEW) ><BACK SAVE 15.02.2022 13:11
Ttuo Ecer updated status to Draft

Not all requirecd fielijs arefille(j!
Not all required fields are filled!

EDITOR

COPY

DELETE

PRirsTT

Kuva 13. Todistuksella on tayttamattomia kenttia.

Varmistathan, etta virkaelainlaakari saa tiedon lahtevasta erasta, etenkin kun lahetat ensimmaista kertaa 

uuden todistuksen virkaelainlaakarille mydnnettavaksi. Virkaelainlaakarilla tulee olla valittuna kyseinen 
laitos valvottavaksi laitoksekseen ja sahkdposti-ilmoitukset valittuna kayttajaprofiiliin, jotta eCertin
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lahettama sahkbposti-ilmoitus tavoittaa valvojan. Saat tiedon esikatselunakyman lokitiedoista todistuksen 

vastaanottavista valvojista seka mybs tiedon siita, jos kukaan ei ole valinnut laitosta viela valvottavakseen 
(Kuva 14). Todistusta ei tallbin voida lahettaa eteenpain, joten mybs silloin REQUEST CERTIFICATE- toiminto 
nakyy harmaana.

Consignment FI101136 has status DraftConsignment FI101081 has status Draft

16.05.2022 15:03
Ttuo Ecer updated status to Draft

28.03.2022 13:37
Ttuo Ecer updated status to Draft

No veterinarian has chosen to control the dispatch 
location, so no-one will be receiving the request for 
certification. Please contact the control authority 
of the dispatch location.

The certificate will be sent for certification to: Tela 
Ecer.

< BACK TO EDITOR
< BACKTO EDITOR

COPY
COPY

DELETE

REQUEST CERTIFICATE
DELETE

PRINT
PRINT

Kuva 14. Tieto todistuksen vastaanottavasta virkaeldiniddkdristd.

Kun vientitodistus on lahetetty valvojalle, vientitodistus siirtyy etusivulla WAITING FOR CERTIFICATION- 
sarakkeeseen (Kuva 1).

Todistuksen voi tarvittaessa tulostaa paperille tai tallentaa pdf-tiedostona PRINT-toiminnolla. Sivun oikeaan 
ylaosaan tulostuu tallbin sana DRAFT seka todistuksen tunniste (FI123456) todistuskehyksen ulkopuolelle 

(kuva 15). Ainoastaan virkaelainlaakarilla on mahdollisuus tulostaa alkuperainen ja mybnnetty 
vientitodistus ORIGINAL- merkinnalla.

DRAFT Cerlifkalc number. F1I01044

ri FJ.NLA.NDSlO%II r•if"

\ LTFRIN.\R\ ll£.\LTH C ERTIFIC ATE
for export of ponltn eg; prodnets*** for hoj cooxDBiptjoa from Finland (o Japan

I fieneral ■farmation

I ICc i2r<
niOJM4_______

Kuva 15. Todistusluonnokseen tulostuvat merkinndt, joista ndkee todistuksen tiian.
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Voit kopioida jonkin aikaisemmin taytetyn todistuksen uuden todistuksen pohjaksi COPY- toiminnolla, 
jolloin uuteen todistusluonnokseen kopioituvat samat tiedot kuin aiemmassa todistuksessa. Jos 

todistusmallista on luotu uusi versio, vanhaa todistusta ei voi enaa kopioida. Todistukselle tulee talldin 
nakyviin ilmoitus: " Newer version of certificate model available; copy disabledi", ja vanhan todistuksen 

kopiointi on estetty. Mikali kopioidussa todistuksessa on kaytetty laitostietoa, joka ei enaa ole eCertissa 
aktiivinen, todistukselle tulee ilmoitus: "Consignment dispatch facility is no longer activel".

Virkaelainlaakarilla on mahdollisuus palauttaa todistus toimijalle korjattavaksi ennen todistuksen 
myontamista esimerkiksi, jos todistuksen tiedoissa on havaittu virheita/puutteita. Talldin virkaelainlaakarin 

palauttama todistus muuttuu takaisin Draft-tilaan. Taydennyksen jalkeen voit lahettaa todistuksen 
uudelleen virkaelainlaakarin hyvaksyttavaksi.

4.4.4 Todistuksen korvaaminen

Jos todistus on jo mydnnetty ja siina havaitaan virheita, tehdaan korvaava todistus. Seka toimijalla etta 
virkaelainlaakarilla on mahdollisuus palauttaa todistus korjattavaksi RETURN TO BE REPLACED -toiminnolla. 
Todistus palautuu talldin Replacement requested - tilaan. Korvaava todistus tehdaan REPLACE-toiminnolla, 

jolloin todistus saa uuden todistusnumeron seka viittauksen korvattuun todistusnumeroon. Ldydat korvatut 

todistustiedot etusivun todistuslistausnakymasta info-kentasta (Kuva 16).

Cert. num. (id) t Status J Last modified Country J Certificate model i Consignee J Info Actions

Replaced
by <§>Pork meat and pork meat productsReplacedFI 100997 14.12.202112.25 Japan ccccccccccccccc
certificate
FI101008

Replaces
certificate
1-1100997

Pork meat and pork meat productsFI101008 Draft 14.12.202112.25 Japan ccccccccccccccc

Kuva 16. Korvatun todistuksen tiedot ndkyvdt info-tekstissd.

4.4.5 Hyvaksytyn todistuksen poistaminen

Toimija voi poistaa tarvittaessa hyvaksytyn todistuksen kaytdsta lopullisesti REVOKE-toiminnolla. Toimintoa 

kaytetaan esimerkiksi silloin, jos vientiera on tuhoutunut.

4.5 Virkaelainlaakarit - elainterveystodistusten hyvaksyminen

eCertissa luodun elainterveystodistuksen rakenne noudattaa samaa periaatetta kuin muissakin 
vientitodistuksissa. Todistuksessa on yieisesti neija osiota:
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I. YIeiset tiedot (mm. toimijatiedot, kuljetuksen tiedot)

II. Tuotetiedot (mm. tuotteen kuvaus ja alkupera)

III. Kohdemaan tuontivaatimukset ja mahdolliset muun valtion kautta tapahtuvan kuljetuksen 
edellyttamat tiedot

IV. Virkaelainlaakarin allekirjoitus-ja leima

Vientitodistuksen mydntaa lastauspaikkaa valvova virkaelainlaakari. Valvojilla ei ole mahdollisuutta 
muokata tai lisata tietoja vientitodistuksiin eCert-jarjestelmassa. Valvojien tehtava on valvonta-asetuksen 

(EU) 2017/625 89 § mukaisesti varmistaa, etta kaikki kyseista vientieraa koskevat todistuksen kohdat on 
taytetty (osiot l-IV). Erityisen tarkeaa on tarkistaa, etta toimija on tayttanyt riittavasti elaintautivakuusosion 
III. Elainterveystodistuksia mydntavan virkaelainlaakarin tulee varmistua kaikkien todistuksella olevien 

ehtojen tayttymisesta ennen todistuksen myontamista. Todistuksen mydntajan tiedossa on oltava, mita 

tutkimuksia ja tarkastuksia todistuksen myontaminen edellyttaa. Lisatietoja myontamisvaatimuksista Idytyy 
myds Ruokaviraston ohjeesta "Viralliset todistukset elintarvikkeiden, rehujen, elavien elainten ja elaimista 
saatavien tuotteiden viennissa".

Vientitodistusten mydntamis-ja hylkaamisprosessia on kuvattu kuvassa 17. Toimija voi hylata todistuksen 
itse luonnoksena ja jo mydnnettyna, jolloin sen tila todistuslistauksessa muuttuu Cancelled-tilaan. 

Virkaelainlaakari voi hylata todistuksen DENY-toiminnolla. Tata voi kayttaa esimerkiksi, kun vientia ei voi 
hyvaksya edes muokkaamalla todistusta. Virkaelainlaakari voi hylata myonnetyn todistuksen lopullisesti 

REVOKE-toiminnolla.

Virkaelainlaakari voi myds pyytaa korvaavaa todistusta toimijalta RETURN TO BE REPLACED -toiminnolla, 

jolloin toimija voi muokata todistusta REPLACE-toiminnolla.

Talla hetkella eCertilla on rajapinta ainoastaan Kiinan kanssa. Kohdemaan viranomaiset voivat kuitata 

todistuksen jarjestelmassa hyvaksytyksi (Accepted-tila) tai hylatyksi (Rejected-tila), vaikka se ei ole talla 

hetkella kaytdssa.
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Tiiottaja ilmoiltaa 
juden er^ vieiinista

±
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Elainliiakari pyytaaTuottaja pyytaa 
eraii serlifiointia / tuottajalta laydeimysta

[Tuottaja poistaa 
I eranPENDING

Tuottaja poistaa 
I eriiii Elainlaakari hylkiia ^an

V irkae lainlaakari 
hyvaksyy eraii CANCELLED DENIED

■ Kovaava todistus 
•syntyy jaijestelinaan 
■iiutena todistuksena

CERTIFIED

Tuottaja, elaiiilaak^i tai 
kohdeinaan jarjestelma pyytaa 

k erati seilifikaatin uusimista

Kohdeinaan jarjestelinii Kohdeinaan jarjestelma 
kuittaa eran hyvaksytyksi \ ilinoittaa eran hylatyksi

Tuottaja tai elainlaakari 
pemu eran todistuksen

REQUEST FOR 
REPLACEMENTACCEPTED REJECTED

Tuottaja tai elainlaak^i 
peniu eriin todistuksen

Tuottaja tai elainlii^ari 
peniu eran todistuksen

Tuottaja tekee eralle 
yuuden sertifiointipyynnon /

REVOKED REPLACED

Kuva 17. Todistuksen kuiku eCertissd ja todistuksen tilamuutokset kaaviokuvana.

Kun toimija lahettaa vientitodistuksen valvojalle hyvaksyttavaksi, eCert-jarjestelma lahettaa automaattisesti 
sahkbposti-ilmoituksen asiasta laitosta valvoville virkaelainlaakareille ja muihin valvonnan sahkbposteihin 
(Kuva 18).

Facility you are controlling has requested for sanitary export 
certificate.
Please check https://ecert.ruokavirasto.fi for new certificate requests
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Kuva 18. Automaattinen sahkoposti-Umoitus myonnettavasta todistuksesta.

Todistus nakyy eCertissa nyt WAITING FOR CERTIFICATION-sarakkeessa, josta todistuksen sisaltda paasee 

tarkistamaan. Todistukselle on rakennettu huomiomerkkeja tietojen tarkistamista varten. Jos toimija on 

muokannut alkuperaisia eCert-jarjestelman kautta tulleita tietoja, laitoskenttaan ilmestyy punainen 
varoituskolmio- merkki (A). Kun menet kursorilla varoituskolmion paalle, alkuperaiset tiedot tulevat 

nakyviin. Tallaista huomiomerkintaa on yieisesti kaytetty esimerkiksi laitostietojen yhteydessa, joissa 
laitoksen nimea, osoitetta ja laitosnumeroa on muokattu vastaamaan kohdemaan hyvaksyttyjen laitosten 

listalla olevia tietoja. Lisaksi virkaelainlaakareille nakyy toimijoille suunnattuja ohjeita ja huomioita 

todistuksen tayttamista varten sellaisista kentista, joissa on 0 - merkki.

4.5.1 Todistuksen palauttaminen toimijalle muokattavaksi ennen hyvaksymista

Mikali lahtevan eran tiedoissa on virheita tai puutteellisuuksia, voit palauttaa todistuksen toimijalle 

muokattavaksi SEND BACK FOR MODIFICATION - toiminnolla. Voit halutessasi laittaa tietoa todistuksen 
palauttamisen syysta lisatietokenttaan. Kun olet vahvistanut palautuksen CONFIRM-toiminnolla, todistus 
siirtyy takaisin Draft-tilaan. Muokkausten jalkeen toimija lahettaa todistuksen uudestaan 

virkaelainlaakarille hyvaksyttavaksi.

4.5.2. Todistuksen myontaminen Ja tuiostaminen

Virkaelainlaakari myontaa todistuksen CERTIFY-toiminnolla. Todistukset tulostetaan kaksipuoleisina PRINT- 

toiminnolla joko tavalliselle kopiopaperille tai turvapaperille vientitodistusmallista riippuen. Alkuperaiseen 

todistukseen muodostuu oikeaan ylalaitaan kehyksen ylapuolelle sana ORIGINAL ja Certificate number 
(Kuva 19). Tulostuksen jalkeen virkaelainlaakari allekirjoittaa ja leimaa todistuksen virallisella leimalla.

ORIGINAL Certificate number: FII01028

siroMi FINLAND

HEALTH CERTIFICATE
for export of heat-sterilized meat products from Finland to the Republic of Korea

1 General information
1.1 Ccitificale number 1.2 Competent ministry of exporting coimtiy

Ministry of Agriculture and Forestry of FinlandFI10]028.

Kuva 19. Alkuperdisen todistuksen tunnisteet.

4.5.3. Turvapaperipohjien tilaus ja kaytto

Turvapaperipohjissa on yksildiva tunniste sivun keskella alareunassa QR-koodina seka tekstina. 
Turvapaperipohjan sivussa lukee tietoa sahkdisesta todistuksesta seka yhteystiedot todistuksen
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verifioimiseksi. Virkaelainlaakarit tilaavat turvapaperipohjia Ruokavirastosta Pikantti- extranetista. Tilaukset 
on yhdistettava eCertin kayttajatiliin, minka takia virkaelainlaakarin on ensin kirjauduttava jarjestelmaan.

Virkaelainlaakari yhdistaa kaytetyt turvapaperit todistukseen PRINT AND MARK SECURITY PAPERS - 
toiminnolla. Virkaelainlaakari tulostaa varmennetun todistuksen turvapaperille ja kirjaa 
turvapaperitunnisteet Add security paper ID-kenttaan MARK AS USED - toiminnolla (Kuva 20). Mikali 

todistuksessa on enemman kuin kaksi sivua, turvapaperitunnisteita taytyy lisata useampi yhdelle 
todistukselle. Lopuksi tallenna SAVE PAPERS -toiminnolla. Elainterveystodistus yhdistyy nain 
turvapaperipohjaan. Muista tarkistaa tulostumisen onnistuminen ennen kuin merkitset turvapaperit 

kaytetyiksi.

Jos turvapaperi tuhoutuu tai haviaa, virkaelainlaakari voi kayttaa MARK AS DESTROYED -toimintoa. Jos 
tulostus on epaonnistunut, virkaelainlaakari voi viela muuttaa turvapaperitunnisteen CANCEL MARKINGS - 

toiminnolla. Jos et pysty merkitsemaan esimerkiksi turvapaperitunnistetta tai se on jo aikaisemmin merkitty 
kaytetyksi, olethan yhteydessa osoitteeseen ecert(5)ruokavirasto.fi.

After printing the certificate 101028, add all the ID numbers of the used security papers.

Add security paper ID

2QLZqe

MARK AS USED ■ MARK AS DESTROYED

CANCEL MARKINGS

Selected security papers to be marked:

2QLZqe USED

Add next security paper ID

ykkWbd

MARKASUSED I MARKASDESTROYED

CANCELMARKINGS I SAVE PAPERS

Kuva 20. Turvapaperitunnisteiden lisdys.
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4.5.4 Todistuksen korvaaminen

Todistus korvataan REQUEST FOR REPLACEMENT-toiminnollajolloin todistus palautuu toimijalle 

muutoksia/korjauksia varten. Korvaavan todistuksen todistusnumeroon tulee automaattisesti tieto 

alkuperaisesta todistuksesta.

4.5.5 Todistuksen hylkaaminen

Todistus voidaan hylata DENY-toiminnolla. Virkaelainlaakarilla on myos mahdollisuus peruuttaa todistus 
kokonaan, jolloin vientitodistus poistuu kokonaan toimijan nakymasta. Virkaelainlaakarille kyseinen 
todistus jaa kuitenkin nakyviin Revoked-tilaan. Tata toiminnallisuutta ohjeistetaan kayttamaan vain 

aarimmaisissa tapauksissa eli esim. jos lasti tuhoutuisi taysin matkalla kohdemaahan.

Huomioithan, etta naet kaikki mydntamasi todistukset siitakin huolimatta, ettet enaa valvoisi laitosta. 
Talldin nakymassasi lukee ko. todistuksen infotekstissa "Facility not controlled" ja todistuksen lokitiedoissa 

" You are not controller of the facility". Vaihtaessasi tyopaikkaa eCertin tunnukset voivat myds lakata 

toimimasta.

5. ONGELMATILANTEET

Ongelmatilanteissa ota heti yhteys Ruokavirastoon ecert(5)ruokavirasto.fi. YIeisten jarjestelmapaivitysten 

ajan jarjestelmaan ei vaittamatta paase kirjautumaan. Paivitykset ovat ohi yieensa muutamassa tunnissa ja 
niista pyritaan tiedottamaan hyvissa ajoin eCertin etusivulla.

Ylitarkastaja Asta Komulainen

Tuula LundenJaostopaallikkd

Voimassa alkaen 20.9.2022
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