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Välitysilmoitus
Sikarekisteri
Lomake palautetaan Sikarekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti sikarekisteri@ruokavirasto.fi
Asiakaspalvelu puhelin 0295 205 303

Ilmoitus saapunut (pvm)

Ilmoitus tallennettu (pvm)

Katso täyttöohjeet sivulla 3 - 4.

Ilmoittajan tiedot
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Eläinvälittäjätunnus

Välittäjän välivaraston pitopaikkatunnus

FI
Välitysilmoitus
Välitystapa

Kuormakirjan
numero

Auton
rekisterinumero

Eläinlaji

Eläintyyppi

Merkintätunnus

Merkintätunnustyyppi

Lukumäärä

Myyjän
laji

Myyjän
tunnus

Eläinryhmän
lähtöaika
Pvm
Klo

Ostajan
laji

Ostajan
tunnus

Vakuutan omaavani myyjän myöntämät valtuudet poistoilmoituksen tekoon.

Myyjän tunnus:

Poistopaikka:

FI

Vakuutan omaavani ostajan myöntämät valtuudet ostoilmoituksen tekoon.

Ostajan tunnus:

Tulopitopaikka:

FI

Vakuutan omaavani myyjän myöntämät valtuudet poistoilmoituksen tekoon.

Myyjän tunnus:

Poistopaikka:

FI

Vakuutan omaavani ostajan myöntämät valtuudet ostoilmoituksen tekoon.

Ostajan tunnus:

Tulopitopaikka:

FI

Eläinryhmän
saapumisaika
Pvm
Klo

Vientimaa
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Välitysilmoitus
Sikarekisteri

Välityksen aikana kuolleet siat
Eläinlaji

Merkintätunnus

Eläintyyppi

Merkintätunnus tyyppi

Hävitystapa

Lukumäärä

Lisätietoja

Päiväys

Allekirjoitus
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Välitysilmoitus
Sikarekisteriin
Täyttöohjeet

Ilmoittajan tiedot
• Eläinvälittäjätunnus: 4-numeroinen aluehallintoviranomaisen myöntämä eläinvälittäjätunnus
Välitystapa:
1 = Välitys (kun eläinryhmä viedään suoraan eläintenpitäjältä toiselle)
2 = Osto välivarastoon (kun eläinryhmä välitetään eläintenvälittäjän pitopaikan kautta myöhemmin
eteenpäin)
3 = Myynti välivarastosta (kun eläinryhmä viedään toiselle eläintenpitäjälle eläinvälittäjän pitopaikasta)
4 = Välitys ulkomaille (eläinryhmä viedään eläintenpitäjältä ulkomaille)
5 = Myynti välivarastosta ulkomaille (kun eläinryhmä viedään ulkomaille eläinvälittäjän pitopaikasta)
6 = Välitys eläintenpitäjän kuljetusvälineellä (kun tuottaja tuo eläinryhmän omalla kuljetusvälineellään)
7 = Osto välivarastoon eläintenpitäjän kuljetusvälineellä (kun tuottaja tuo eläinryhmän omalla
kuljetusvälineellään)
Eläinlaji:
50 = Sika, kesysika
51 = Mini- tai mikrosika
52 = Villisika
Eläintyypit:
1 = Porsas
2 = Lihasika
3 = Nuori siitossika
4 = Emakko
5 = Karju

(Mini- tai mikrosikoja ei lajitella iän tai sukupuolen perusteella)

3 kk ikäinen tai nuorempi sika
yli 3 kk, mutta alle 8 kk ikäinen lihantuotantoon tarkoitettu sika
yli 3 kk, mutta alle 8 kk ikäinen jälkeläisten tuotantoon tarkoitettu sika
8 kk ikäinen tai vanhempi naarassika
8 kk ikäinen tai vanhempi urossika

Villisiat jaetaan kohtien 1–5 mukaisiin ryhmiin. Minisika on eläintyypiltään 6 mikrosika 7.
Merkintätunnus:
Merkintätunnus on sikojen pitäjälle rekisteröity pitopaikkakohtainen 4- tai 5-numeroinen sikojen
merkintätunnus, jota käytetään tatuoinneissa ja korvamerkeissä. Ulkomainen merkintätunnus on
kyseessä silloin kun sika on tuotu toisesta EU-maasta tai ETA-maasta.
Merkintätunnuksen tyyppi:
1 = Kotimainen
2 = Ulkomainen
Myyjän / ostajan laji:
1 = Maatilatunnus
2 = Välittäjä
3 = Asiakastunnus
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Välitysilmoitus
Sikarekisteriin
Täyttöohjeet

Myyjän / ostajan tunnus:
• Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen myöntämä yhdeksännumeroinen tilatunnus
• Eläinvälittäjän 4-numeroinen aluehallintoviranomaisen myöntämä eläinvälittäjätunnus
• Asiakastunnusta käyttävät eläintenpitäjät, joilla ei ole tilatunnusta. Asiakastunnuksen saa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselta
Vientimaa:
Kenttään kirjoitetaan maa, jonne sikaryhmä on viety. Vientimaa on se, johon kuljetus päättyy, vaikka
välillä käytäisiin muissa maissa.
Ostajan / myyjän ilmoituksen valtuutus:
Sikojen ostaja / myyjä voi valtuuttaa eläinvälittäjää tekemään osto / poistoilmoituksen puolestaan
sikarekisteriin. Tätä varten tarvitaan
• poistoilmoituksessa eläinryhmän lähtöpitopaikka ja myyjän tunnus
• ostoilmoituksessa eläinryhmän tulopitopaikka ja ostajan tunnus
Poistotapa:
1 = myynti teuraaksi
2 = myynti eloon
Välityksen aikana kuolleet eläimet:
Taulukkoon kirjataan välityksen aikana kuolleet siat. Kuolleiden sikojen yhteenlaskettu määrä eläinlajin,
eläintyypin ja hävitystavan sekä merkintätunnuksen mukaan jaoteltuna. Katso eläinlajit / eläintyypit
ohjeen alusta.
Hävitystavat:
0 = hautaus
1 = poltto
3 = käsittelylaitos
5 = haaska
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