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Osto- ja siirtoilmoitus
Sikarekisteri
Lomake palautetaan Sikarekisteri, Ruokavirasto,
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti sikarekisteri@ruokavirasto.fi
Asiakaspalvelu puhelin 0295 205 303
Katso täyttöohjeet sivulla 2.

Ilmoitus saapunut (pvm)

Ilmoitus tallennettu (pvm)

Ilmoittajan tiedot
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilatunnus / Eläinvälittäjätunnus / Asiakastunnus

Ostoilmoitus (mikäli eläimen haltijuus / omistajuus muuttuu)
Myyjän tunnus

Eläinlaji

Eläintyyppi

MerkintätunnusTulopvm
tyyppi
(pp.kk.vvvv)

Merkintätunnus

Eläinten
lukumäärä

Tulopitopaikan tunnus

Ilmoitus siirrosta pitopaikkojen välillä (mikäli eläimen haltijuus /omistajuus ei muutu)
Lähtöpitopaikan
tunnus

Eläinlaji

Eläintyyppi

Merkintätunnus

MerkintäEläinten
tunnusPoistopvm Tulopvm
lukutyyppi
(pp.kk.vvvv) (pp.kk.vvvv) määrä
Tulopitopaikan tunnus

Lisätietoja

Päiväys

Allekirjoitus
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Osto- ja siirtoilmoitus
Sikarekisteri

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
Toimijan tunnus
Ilmoittajan tunnus, myyjän tunnus tai ostajan tunnus on yksi seuraavista:
• Maatilan 9-numeroinen tilatunnus
• Eläinvälittäjän 4-numeroinen eläinvälittäjätunnus
• Maatilattoman toimijan 8-numeroinen asiakastunnus
Eläinlaji: merkitse koodilla lomakkeelle
1 = Sika, kesysika
2 = Minisika (ml. mikrosika)
3 = Villisika
Eläintyyppi: merkitse koodilla lomakkeelle
1= Porsas
3 kk ikäinen tai nuorempi sika
2= Lihasika
Yli 3 kk, mutta alle 8 kk ikäinen lihantuotantoon tarkoitettu sika
3= Nuori siitossika
Yli 3 kk, mutta alle 8 kk ikäinen jälkeläisten tuotantoon tarkoitettu sika
4= Emakko
8 kk ikäinen tai vanhempi naarassika
5= Karju
8 kk ikäinen tai vanhempi urossika
Villisiat jaetaan kohtien 1 - 5 mukaisiin ryhmiin. Minisika on eläintyypiltään 6 ja mikrosika on
eläintyypiltään 7.
Merkintätunnus
Merkintätunnus on 4-numeroinen sikojen pitopaikkakohtainen merkintätunnus, jota käytetään
tatuoinneissa. Merkintätunnuksen saa eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä pitopaikan ja
eläintenpidon ilmoituksen yhteydessä. Eläinten pitopaikkatunnuksen saa täyttämällä pitopaikan
rekisteröintilomakkeen ja palauttamalla sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ilmoittamalla
uuden pitopaikan samassa verkkopalvelussa, jossa voi ilmoittaa myös eläinten pidon
(epr.ruokavirasto.fi). Ulkomainen merkintätunnus on kyseessä silloin kun sika on tuotu toisesta EUmaasta tai ETA-maasta.
Merkintätunnuksen tyyppi
1 = Kotimainen
2 = Ulkomainen
Tulopäivä ja poistopäivä
Päivämääräksi merkitään se päivä, jolloin eläimet on ostettu / siirretty. Päivämäärät merkitään
muodossa pp.kk.vvvv.
Eläinten lukumäärä
Kirjataan siirrettyjen eläinten lukumäärä.
Pitopaikka
Tunnukseksi kirjataan
• Sikalan tai vastaavan pitopaikan 14-merkkinen pitopaikkatunnus (FI000123456789)
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