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1. YLEISTA

Traces on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System, joka on yksi osio Euroopan Unionin virallisen 

valvonnan tiedonhallintajarjestelman kokonaisuudesta (IMSOC). Traces on kehitetty varmentamaan muun 

muassa elavien elainten, kasvien ja rehun seka elain-, luomu-, kasvi-ja puutuotteiden jaijitettavyys ja 

valvonta. Jarjestelmaa yllapitaa Euroopan komissio, ja sita kayttavat viranomaiset ja yritykset. Traces NT:ssa 

voi hoitaa viennin elainterveystodistukset, EU-tuonnin elainlaakaritodistukset, elainten kuljetusasiakirjat ja 

EU:n sisaiset Intra-todistukset, kasviperaisten tuotteiden tuontiasiakirjat (CHED) ja kaupalliset asiakirjat 

tietyille elaimista saataville tuotteille (DOCOM).

Traces NT:n vientiosiossa (export module, kayttddnotto 7.10.2021), jota tama ohje koskee, voidaan tayttaa 

ja varmentaa viennin elainterveystodistuksia kaikissa EU-jasenmaissa oman maan kielella. Suurin osa 

Euroopan Unionin sopimista viennin elainterveystodistuksista on sovittu kaytettavaksi sahkoisessa Traces 

NT -jarjestelmassa kohdemaiden kanssa. EU:n ulkopuoliset viennin kohdemaat eivat kuitenkaan ole 

vaittamatta hyvaksyneet kayttddn Traces NT -jarjestelman todistuksia, eivatka kaikki kaytdssa olevat 

elainterveystodistukset ole Euroopan komission neuvottelemia eivatka nain ollen Traces NT:ssa 

(mydhemmin Traces).

Euroopan komissio huolehtii Tracesin toiminnasta, yllapidosta, tuesta ja tarvittavasta paivittamisesta tai 

kehittamisesta. Lisaksi komissiolla on oikeus tarkastella ja seurata jokaisen jasenmaan asiakirjoja ja 

jarjestelmaan annettuja tietoja. Komissio voi myos jasenmaiden hyvaksyessa mydntaa kolmannen maan 

viranomaisille paasyn tarkastelemaan sovittuja tietoja. Kullakin Traces-jarjestelmaan kirjautuvalla toimijalla 

on paasy kasittelemiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Viranomaisilla on oikeus oman vastuualueeseensa 

tietoihin ja toimijoiden tietoihin tai asiakirjoihin (IMSOC-asetus (EU) 2019/1715).

2. REKISTEROITYMINEN EU LOGIN JA TRACES-JARJESTELMIIN

Ennen kuin kirjaudut ensimmaista kertaa Tracesiin, sinun tulee rekisterditya EU Login -jarjestelmaan. Tata 

varten sinulla tulee olla voimassa oleva henkiidkohtainen sahkdpostiosoite.

Loydat Tracesin etusivun osoitteesta: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. Jos olet uusi kayttaja, 

rekisterdidy ensin EU login -jarjestelmaan kohdassa "Eikd sinulla ole kayttajatilia?" (Kuva 1) ja kirjaa 

tarvittavat tiedot EU login -kayttajatilin luontia varten. Yksityiskohtainen englanninkielinen ohje 

rekisterditymisesta EU Login -tilille Idytyy taalta: Create a new EU Login account (europa.eu).

Taman jalkeen saat sahkdpostin, jossa on ohjeet salasanan luomista varten. Kun sinulla on salasana, voit 

kirjautua EU Login -jarjestelmaan Tracesin etusivulla "Kirjaudu sisaan" kohdasta.
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Kuva 1. Traces NT kirjautumis-ja rekisteroitymissivu.

Kun rekisterbidyt Traces-jarjestelmaan, valitse ensin, oletko toimija vai viranomainen:

• Jos olet vientitoimija, valitse Toimija (Operator)

• Jos olet viranomainen esim. todistuksia mybntava elainlaakari, valitse Viranomainen 

(Authority)

Toimijoiden rekisteroityminen Traces NT -jarjestelmaan2.1.

Profiilin luominen, kun toimijan tiedot ovat jo jarjestelmassa2.1.1.

Kun rekisteroidyt ensimmaista kertaa Tracesiin, sinun on lisattava profiiiiisi vahintaan yksi rooli. Roolin 

hakeminen tarkoittaa kaytannossa sita, etta haet lupaa yhdistaa tietosi johonkin vientiyritykseen tai 

elainten pitopaikkaan. Voit hakea edustamaasi toimijaa tai pitopaikkaa jarjestelmassa jo olevista toimijoista 

ja antaa samalla toimijaa koskevaa lisatietoa (Kuva 2). Jos edustat esim. kala-alan laitosta, voit hakea 

valitsemalla Osio-kohdassa Elintarvikkeet (EFTA, Euroopan Unioni) -otsikon alta Fishery products - EU (FFP). 

Elavien elainten ja niista saatavien sukusolutuotteiden rekisterbityja pitopaikkoja voit hakea valitsemalla 

Elainlaaketiede (EFTA, Euroopan Unioni) -otsikon alta toimintaasi sopivan Osion. Voit mybs hakea toimijan 

tai pitopaikan nimella tai nimen osalla. Valitse Hae lupaa -painike, kun Ibydat oikean toimijan tai pitopaikan 

ja olet antanut haluamasi lisatiedot. Taman jalkeen kannattaa olla yhteydessa aluehallintovirastoon, joka 

varmentaa toimijat. Aluehallintovirastot eivat vaittamatta saa automaattisesti tietoa kayttooikeuksien 

hakijoista.
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< Valitse olemassa oleva toimija

Eimaa valintaa V O •Maa

Osio.

Toimintoty^pi

QHaeHae

Nimi Osofte Toiminnot

Aloita haku painamallaHaku-painiketta.

Kuva 2. Olemassa olevan toimijan haku jarjestelmasta.

Tarkemmat englanninkieliset ohjeet Ibytyvat taalta:

Request a new user access profile in TRACES.NT (europa.eu)

Profiilin luominen, kun toimijan tiedot puuttuvat jarjestelmasta2.1.2.

Jos edustat vientiyritysta tai pitopaikkaa, jota ei loydy valmiiksi jarjestelmasta (esim. Jos lahettajana on 

yrityksen paakonttori), se voidaan luoda uutena toimijana rekisterbitymisvaiheessa. Hyvaksytyt maito-, 

muna-, liha-ja varastolaitokset seka hyvaksytyt tai rekisterbidyt sivutuotetoimijat ((EY) N:o 1069/2009 

47 art.) ja elaintenpitopaikat viedaan jarjestelmaan viranomaisten toimesta ja niiden pitaisi Ibytya sielta 

valmiina.

Jos lisaat toimijana uuden pitopaikan tai vientiyrityksen esim. paakonttorin (Kuva 3), sybta jarjestelmaan 

ensin nimi, maa ja kaupunki. Jarjestelma nayttaa seuraavaksi kaikki samankaltaiset toimijat, ja jos 

organisaatiosi on jo listalla, voit seuraavaksi muuttaa sen tietoja. Samaa toimijaa ei saisi luoda 

jarjestelmaan useampaa kertaa. Kun luot kokonaan uuden toimijan valitse:

Ensin Luvuksi Elainlaaketiede, jonka jalkeen voit valita 
Osioksi Importer (IMP) ja 
Toiminnoksi Exporter.
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Kuva 3. Uuden toimijan luominen rekisteroitymisen yhteydessa

Kun kaikki toimijaan liittyvat tiedot on taytetty, yhdista toimija oikeaan aluehallintovirastoon 

varmentamista varten. Voit kirjoittaa hakukenttaan 'aluehallintovirasto', jolloin nakyviin tulee lista kaikista 

Suomen aluehallintovirastojen toimipaikoista.

Jos rekisteroitya pitopaikkaa ei Idydy jarjestelmasta valmiina, sen lisaamista jarjestelmaan on pyydettava 

viranomaiselta esim. viestikentassa, joka tulee esiin luodessa uutta toimijaa. Ilmoita viestissa haluttu Oslo 

(esim. hevosten pitopaikka/equine holding), pitopaikkatunnus ja -osoite. Jos kyseessa ei ole rekisterdity 

pitopaikka, voit lisata tiedot itse samoin kuin viejayrityksen tiedot.

YIeiset englanninkieliset ohjeet uuden toimijan luomisesta Idytyvat alia olevasta linkista (ohjeet eivat 

vaittamatta suoraan sovellu vientitoimijan luomiseen):

Create a new Operator in TRACES.NT (europa.eu)
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3. Viranomaisten rekisteroityminen Traces NT -jarjestelmaan

Valitse jokin alia mainituista oikeuksista kohtaan Rooli (Kuva 4) seka sopiva vaihtoehto kohtaan 

Competence. Sen jalkeen oikeaa viranomaista voidaan hakea Hae-painikkeella. Kun oikea viranomainen on 

Ibytynyt, valitse Hae lupaa -painike.

• LAU-oikeuksia hakevat paikalliset viranomaiset, kuten tarkastuselainlaakarit ja

kunnanelainlaakarit, jotka mybntavat viennin elainterveystodistuksia EU:n Valvonta- 

asetuksen (625/2017) mukaisesti

• RCA-oikeuksia hakevat aluehallintoviranomaiset

• CCA-oikeuksia hakevat keskusviranomaiset

< Valitse viranomainen

V ®Maa Suomi (Ft)

Rooli

Competence

QHaeViranomaisen nimi

B Valitse kaikkiNimiij RooliTaydellinen osoite Competence Koodi

I IAloita haku painamallaHaku-painiketta.

Kuva 4. Viranomaisoikeuksien hakeminen

Kunnanelainlaakareiden ja toimijoiden kayttajatunnusten varmennus tapahtuu aluehallintoviranomaisten 

laaninelainlaakareiden toimesta. Ole yhteydessa omaan aluehallintovirastoosi, kun olet hakenut 

kayttboikeutta. Aluehallintovirastot eivat vaittamatta saa automaattisesti tietoa kayttboikeuksien hakijoista 

jarjestelmasta.

Teurastamoja valvovien tarkastuselainlaakareiden varmennus tapahtuu Ruokavirastossa. Kun olet hakenut 

lupaa Traces NT -jarjestelmaan, ole yhteydessa osoitteeseen: vientitraces(Sruokavirasto.fi.

Viranomaisille on olemassa englanninkielinen komission tarkentava ohje (TRACES NT - INTRA Preparedness 

v.2.0), jossa kerrotaan mm. rekisterbitymisvaiheen eri rooleista (Huom. ei ole tehty vientiosiosta).

7(21)



4. TRACES-JARJESTELMAN ETUSIVU

Tracesin etusivulla nakyvat uusimmat uutiset (Kuva 5). Eri valilehdilla voit tehda tai etsia asiakirjoja, 

tarkastella omia todistuksiasi tai tarkastella kayttajatietoja tai tilastoja. Traces on osa IMSOCia eli virallisen 

valvonnan tiedonhallintajarjestelmaa. Tracesin etusivulla nakyvat myds muut IMSOCiin kuuluvat 

komponentit (ADIS, EUROPHYT ja iRASFF).

Etusivun oikeassa ylakulmassa on hahmon kuva, jota painamalla voit nahda omat oikeutesi seka kayda 

muokkaamassa omia asetuksia ja tietoja, pyytaa lisaa oikeuksia tai tilata ilmoituksia sahkdpostiin.

IMSOC

Kuva 5. Traces NT:n etusivu.

4.1. Ohjeet (Help)

Ohje-valilehden alta on linkit Euroopan komission englanninkielisiin ohjeisiin ja jarjestelman 

versiopaivityksiin (Kuva 6). Taalta loytyvat ohjeiden lisaksi mm. linkit EU-jasenmaiden omille hyvaksyttyjen 

laitosten listoille. Kohdasta yhteystiedot voi lahettaa sahkdpostia osoitteeseen sante-traces(5)ec.europa.eu. 

jonne jokainen kayttaja voi ilmoittaa mahdollisista teknisista ongelmista. Suomenkielista tukea 

vientitodistusten tayttamiseen ja kayttajatunnusten hyvaksymiseen saa osoitteesta 

vientitraces(Sruokavirasto.fi.
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© Ohje ▼

TRACES

Dokumentointi

Approved EU food establishments 

Approved Animal by-products establishments 

Usein kysytyt kysymykset

Genenc documentation

Mita uutta

1 Oikeudellinen huomautus 

Evasteet

<s> Tietosuojaperiaatteet 

© Kiitokset 

^ Yhteystiedot

Kuva 6. Ohje-valilehden valikko.

Julkaisut (Publications)4.2.

EU-maiden keskusviranomaisten pitaa vieda Traces -jarjestelmaan IMSOC-asetuksen (EU) 2019/1715 45 

artiklan mukaan hyvaksytyt elintarvikelaitokset seka rekisteroidyt tai hyvaksytyt sivutuotelaitokset ja 

elainten pitopaikat. Maakohtaisia listoja jarjestelmaan viedyista laitoksista ja elainten pitopaikoista voi 

tarkastella ja hakea Publications-osiosta. Volt hakea elainten pitopaikkoja ja laitoksia maittain tai 

vaihtoehtoisesti esim. laitostyypin mukaan.

Toimijat (Actors)4.3.

Actors-valilehdelta (Kuva 7) voit etsia tietoja mm. toimijoista, viranomaisista ja kuljetusvalineista.

HE Actors'»• § Viitetiedot ▼ Tik

Entities

Toimijat
Hae. muokkaa tai rekisteroi uusta tolmiioila . 

Viranomaiset
Kasitteie viranomaisia. toimintoja

Controlied iocations
Create, search, update controlied
destinations

Appointed Veterinary Offices
Create, search, update Appointed Veterinary
Offices

Individuals

Kayttajat
Hae, validoi, hallinnoi rooleja.

Others

Kuljetusvaline
Hae, luo tai patvila kuljetusmuoto

Kuva 7. Actors-valilehti.
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Voit hakea esim. Tracesiin tallennettuja hyvaksyttyja toimijoita perushaulla tai tarkennetulla haulla mm. 

maakohtaisesti, yrityksen nimella, yritystunnuksella, toimintotyypeittain (esim. exporter) tai toimialoittain. 

Sivun ylalaidassa nakyvat mybs vahvistettavat toimijat ja uuden toimijan lisaysmahdollisuus.

Tilastot ja tybpbyta4.4.

Tilastot-valilehdelta viranomaiset paasevat tarkastelemaan mybnnettyja todistuksia QlikView-tybkalulla.

Tybpbyta-valilehdelta Ibytyy kohdasta Odottavat ilmoitukset (Kuva 8) toimenpiteita odottavat todistukset 

(pending certificates). Sielta valvontaviranomainen nakee nopeasti odottavista ilmoituksista todistukset, 

jotka hanen tulisi tarkistaa. Lisaksi todistuksia voi laittaa siella seurantaan.

Kuva 8. Odottavat ilmoitukset.

Asiakirjat (Documents)4.5.

Viennissa kaytettavat elainterveystodistukset loytyvat Documents-valilehden kohdasta EU:n vienti (Kuva 9). 

Valvojat paasevat katsomaan siella oman valvontayksikkbnsa alueen toimijoiden tekemia todistuksia. Jos 

viranomainen ei nae tietyn toimijan todistuksia, vaikka toimijan tiedot ja kayttajien tiedot nakyvat Traces- 

jarjestelmassa, viranomaisen kannattaa olla yhteydessa Ruokavirastoon: vientitraces(Sruokavirasto.fi.

Documents ▼ ® Tybpbyta ▼ G

DG SANTE

EU-tuonti
Elainiaakarintodislus EU:iin vienba varten

EU Intra
Certtficate for movement of animals and 
certain products in the EU 

EU:n vienti 
Viennit EUsla

CHED
Yhleinen lerveytta koskeva tuloasiakirja )oka 
koskee kasveja, kasvituotteita ja 
kasvinlisaysaineistoa. Elainperaiset 
tuotteet ja elavat elaimet

DOCOM
kaupalKnen asiakaja tietyille elaimista 
saataville sivutuotleille Ja johdetuille 
tuotteille

Journey logs
Animal welfare and protection of animals 
during transport and related operalions

Kuva 9. Documents -valilehden valikko.
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Voit hakea kohdasta Tyhja todistusmalli tuote-ja maakohtaisia elainterveystodistusmalleja. Valittuasi 

oikean todistusmallin, paina sivun alaosasta kohtaa Tehty ja paaset valitsemaan, milla kielilla haluat 

tulostaa pdf-mallin tyhjasta todistuksesta. Kielivalinnat eivat tallennu pysyvasti jarjestelmaan.

Jos haluat etsia esimerkiksi jo mydnnettyja vientitodistuksia, kannattaa kayttaa tarkennettua hakua. 

Todistuksia voi hakea esimerkiksi todistuksen tilan perusteella (voimassa, luonnos, meneillaan jne.) seka 

lahetys- tai maaramaan perusteella. Traces rajoittaa kuitenkin kayttdoikeuksien mukaan todistusten 

nakyvyytta, joten esimerkiksi toisen jasenmaan todistukset eivat nay muille jasenmaille.

Vanha elainterveystodistus voidaan hakea uuden vientieran todistuksen pohjaksi kohdassa Kopioi uutena 

(Kuva 10). Vanhasta elainterveystodistuksesta kopioituu muokattava todistuspohja, johon voit taydentaa 

uuden vientieran tiedot.

Kokonaan uuden todistuksen tekeminen aloitetaan valitsemalla +New EU Export.

+ New EU Export□ Tyhja todishjsmalli

2 12 results

e

meksl i3 Tla

2:36 Toimet -

□ Avaa uudessa valilehdessa

0:56
QTulosta PDF 

I® Kopioi uutena

Kuva 10. Vientitodistus valikon etusivun tarkennettu haku -osion haun tulokset meneillaan olevista

vientitodistuksista.

5. TODISTUKSEN I OSAN (LAHETYKSEN TIEDOT) TAYTTAMINEN

Toimija tayttaa elainterveystodistuksen vientieraa koskevat osat eli osan I (kuva 11). Paaset nakymaan, kun 

valitset ensin Documents-kohdasta EU:n vienti ja +New Export ja seuraavaksi oikean tullinimikkeen 

kohdalta todistuspohja viennin kohdemaahan (esim. elavien hevosten vientitodistus Kanadaan) seka 

lopuksi sivun alalaidasta Tehty.
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Todistuksen punaisella tahdella (*) merkityt kohdat ovat pakollisia taytettavia kohtia, ja ne vaihtelevat 

riippuen vietavasta tuotteesta seka kohdemaasta. Todistusluonnoksen oikeaan reunaan saa nuolen takaa 

Shortcuts-valikon helpottamaan liikkumista todistuspohjalla. Muistathan, etta viranomaiset nakevat 

todistuksen vasta, kun se lahetetaan eteenpain varmennettavaksi valvojallesi (sivun alalaidassa oleva 

sinisella pohjalla oleva painike).

^ New EL) Export UNSAVED

Osa I; Lahetyksen tiedot Osa 11: Sertiftanti

QR-koodi1.1. Lahettaja 3|c I.2. IMSOC-viite

fjf Muokkaa ir ▼Nimi

iSO-koocJiMaa Q Tarkennettu
l.2.a. Local Reference or

® Tyhienna

n

1.5. Vastaanottaja ♦
I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen

GT Muokkaa irNimi

Maa ISO-koodi Q Tarkenrwttu
I.4. Local competent authority

t Tyhienna

No eligible local & central competent authorities.AI.7. AlkuperSmaa 4c 1.8. Region of origin You will not be able to sign this declaration till a competent 
authority will manage the operator selected in 1.11. Plarfs ol 

itch or 1.11. Places of loadingd:

No eligible countries of origin

You will be able to select a country of 
origin after filling 1.11. Place of dispatch 
and 1.28. Desrnptinn of consignment

Appointed Veterinary Office

Kuva 11. Uuden vientitodistuksen Osan I (Part I) nakyma.

Tarkempia ohjeita todistuksen tayttamisesta loytyy myos komission ohjeesta:

Koulutusmateriaali Traces NT vientiosio toimijoille

Lahettaja (consignor) 1.1 ja vastaanottaja (consignee) 1.55.1.

Lahettajaksi valitaan vieja tai vientiyritys (Kuva 12). Klikkaamalla Nimi-kenttaa volt etsia vientitoimijoita 

nimella. Jos et loyda haulla oikeaa toimijaa, kannattaa kayttaa tarkennettua hakua. Tarkennetussa haussa 

volt hakea laitoksia esimerkiksi maittain ja toimintotyypeittain. Kun loydat viejan, volt valita sen 

suosikkeihin painamalla tahtea. Suosikit loytyvat mustalla tahdella merkitysta alasveto -valikosta Muokkaa- 

painikkeen vieresta. Vastaanottaja valitaan samaan tapaan haulla kuten lahettajakin.
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1.1. Lahettaja ♦

Q CZ Muokkaa ★Nimi

Ei maa valint; ^ QMaa ISO-koodi Q Tarkennettu...

H TyhjennaToimintotyyppi Toimintotunn.

Osoite

Kuva 12. Lahettajan valintaikkuna.

Toimijaa on aina etsittava ensin hakutoiminnolla. Joskus laitokselle tai pitopaikalle valittu osio tai 

toimintotyyppi voi vaikuttaa siihen, miksei laitos tai pitopaikka nay kentassa vaihtoehtona. Hyvaksyttyjen 

suomalaisten elintarvike-ja sivutuotelaitosten tiedot viedaan Tracesiin viranomaisten puolesta (IMS listat).

Hyvaksyttyjen tai rekisterbityjen toimijoiden ja pitopaikkojen hallinnointi kuuluu viranomaisille, mutta 

lahettajan tai vastaanottajan ei aina tarvitse olla viranomaisten vahvistama laitos tai pitopaikka. Jos 

lahettajan tai vastaanottajan tietoja ei Ibydy jarjestelmasta, voit lisata tiedot Create a new operator - 

toiminnolla (Kuva 13). Pakolliset kentat on merkitty punaisella tahdella. Taytettavia kohtia ovat lahettajan 

nimi, maa, puhelinnumero (piste riittaa), osoitetiedot, luku (Chapter), osio (Section) ja toimintotyyppi 

(Activity type). Yhdella vientitodistuksella voi olla ainoastaan yksi vastaanottaja.

Kun luot uuden lahettajan valitse:

• Ensin Luvuksi Elainlaaketiede, jonka jalkeen voit valita
• Osioksi Importer (IMP) ja
• Toiminnoksi Exporter.

Jos haluat lisata jarjestelmaan vastaanottajaksi elintarvikelaitoksen, valitse vastaanottajalaitoksen Luvuksi 

Elintarvikkeet ja Osioksi General activity establishment, non-EU (GEN). Elainten vastaanottajan Luku on 

Elainlaaketiede, Osio Animal exporter (EXP) ja Toimintotyyppi Animal importer. Vastaanottaja voi jaada 

UUSI-tilaan, koska vastaanottajien kohdemailla ei vaittamatta ole Traces kaytossa.
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Kuva 13. Uuden toimijan tietojen lisaaminen Traces NT jarjestelmaan.

Lahetys- ja lastauspaikat (place of dispatch/place of loading) 1.11 ja 1.13, 

1.15 Maarapaikka (place of destination) seka paikallinen viranomainen (local 

competent authority) 1.4

5.2.

Lahetys- ja lastauspaikaksi volt valita viranomaisen hyvaksyman toimijan tai pitopaikan, kun viet 

elintarvikkeita, sivutuotteita tai elavia elaimia kaupalliseen tarkoitukseen. Kun kohtien 1.11 ja 1.13 tiedot on 

sybtetty, kohtaan 1.4 tulee automaattisesti nakyviin tieto toimivaltaisesta paikallisviranomaisesta. Jos 

kohtien 1.11 tai 1.13 toimijaa ei ole yhdistetty paikalliseen viranomaiseen (esim. lemmikkielainten vienti), 

jarjestelma luo varoitusikkunan. Ikkuna ilmoittaa, ettei todistusta voida lahettaa eteenpain mybnnettavaksi, 

ennen kuin lahetys- ja lastauspaikat on yhdistetty toimivaltaiseen viranomaiseen. Viranomaista voit 

tarvittaessa etsia kohdassa 1.4.

Maarapaikkaan voit valita vastaanottopaikan, johon tuote tai elaimet saapuvat kohdemaassa. Toimija 

voidaan mybs tarvittaessa luoda jarjestelmaan kohdasta Create a new operator.

Kuljetusvaline (means of transport) 1.15, Kuljettaja (transporter), 

Kuljetusolosuhteet (transport conditions) 1.18 ja Kontin nro/sinetin nro 1.19.

5.3.

Kuljetusvalineen tiedot voit joko lisata tai luoda uutena, jos tietoja ei Ibydy valmiista listauksesta. Voit lisata 

todistukselle mybs useampia kuljetusvalineita Lisaa kuljetusmuoto-kohdasta.
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Lisaa kuljettajan tiedot mahdolliseen Kuljettaja (Transporter) -kohtaan. Jos kuljettajaa ei Ibydy 

jarjestelmasta hakemalla, se voidaan haun jalkeen luoda uutena (Create a new operator).

Kuljetusolosuhteisiin (Transport conditions) valitaan valmiista vaihtoehdoista sopivin vaihtoehto. Tyhjasta 

todistusmallista, johon on valittuna useita kielia, voi olla apua mahdollisten epaselvien kohtien 

tulkitsemisessa.

Kontin nro/ sinetin nro ei ole kaikissa todistuksissa pakollinen kentta.

Lahtbajankohta (Date and time of departure) 1.14, Saapumispaiva ja 

Saapumispaikka (Entry point) 1.16

5.4.

Kohdan 1.14 lahtbajankohdan lahtbaikaa voit muuttaa klikkaamalla kellon kuvaketta. Saapumispaiva ei ole 

pakollinen taytettava kentta.

Saapumispaikka (Entry point) 1.16 on pakollinen kohta, johon voit lisata vain maan. Saapumispaikan voit 

hakea mybs tarkemmin UN/LOCODE -vaihtoehdon avulla ja saapumispaikkaan liitetyn viranomaisen voit 

etsia jarjestelmasta (Kuva 14).

1.16 En^'y

LCCCCE CAMTR LQj'Jr.

Montreal

1.16 Entry Point *

Qf E<lrTTw Canadian Food Inapocdon Ai>ancy I'AQanoa 
Canadicnnc d'lnsp«clian des A.limenrta

QAir.di I Hij

hi CanadaC<*-rlrs- ISO Cons
t;

Kuva 14. YIempana saapumispaikan hakeminen ja aiempana saapumispaikan viranomaisen hakeminen.

Mukana seuraavat asiakirjat (Accompanying documents) 1.17 ja 

paikallinen viite (Local reference) 1.2.a

5.5.

Animal journey log vaaditaan elainkuljetuksissa jasenmaiden valisissa elainten siirroissa, jotta 

kauttakulkujasenmaat nakevat kuljetusten lahetyksen kulun. Jos elain viedaan EU-maasta suoraan EU:n 

ulkopuolelle Animal journey logia ei tarvita. Voit tehda sen INTRA-osiossa ja linkittaa tarvittaessa viennissa
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kaytettavaan todistukseen. Todistukselle voi olla tarvetta liittaa muitakin asiakirjoja esim. sivutuotteiden 

kuljetuksissa vaadittava kaupallinen asiakirja silloin, kun tuotteen viennissa tarvitaan kaupallisen asiakirjan 

lisaksi myos vientitodistus. Liitteen linkittaminen vientitodistukselle tapahtuu joko lisaamalla liitteen 

viitenumero (Certificate Reference) tai kopio kohtaan 1.17 (Kuva 15). Liitteen koko on maksimissaan 2 MB.

la <r o * X :
4 C- F ■ X ' ''MU

D A
O A

1.17. Accomparying documents
I.17.

N Inita Trade ■Apph.^iMltCrRTFICA'ni.lMK.TYPI.RrVIKHDIIMHVAL.IUJaC.A

aA!...,'

* 0.‘

a

V I 44 I

Kuva 15. Liitteen linkittaminen vientitodistukselle.

Ison-Britannian -viennissa vaadittavalle UNN-numerolle ei ole omaa kohtaa todistuksissa. Voit lisata sen

kohtaan 1.2.a (Local reference).

Sertifioitu (Certified as) 1.20, Kauttakulkumaat kolmansien maiden lapi 

(For transit through a third country) 1.21 ja Kauttakulkumaat jasenmaiden lapi 

(For transit through Member State(s)) 1.22

5.6.

Valitse Sertifioitu (Certified as) 1.20 -kohtaan, mihin kayttoon vietava tuote on tarkoitettu.

Lisaa kauttakulkumaihin (For transit through a third country) ja kauttakulkujasenmaihin (For transit through 

Member State(s)) tarvittaessa maat, joiden kautta vientieran kuljetus tapahtuu kohdemaahan. Jos tasta 

kohdasta ei Idydy oikeaa rajatarkastusasemaa, voit pyytaa sahkopostiosoitteesta sante- 

traces(Sec.europa.eu sen lisaamista jarjestelmaan. Kohdan 1.21 voit tayttaa vain, jos tuote palaa viela 

kauttakulun jalkeen EU:n alueelle. Ilmoita muussa tapauksessa poistuminen EU:n alueelta kohdassa 1.16 

(Saapumispaikka/Entry point).
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Vientieran kuvaus (Description of consignment) 1.28 ja Todistusmalli 

(Certification model)

5.7.

Kirjaa kohtaan 1.28 vientierakohtaiset tiedot. Jarjestelma ehdottaa todistusmallin mukaiset tullinimikkeet 

automaattisesti todistukselle. Valitun todistusmallin nimen naet kohdasta Todistusmalli (Certification 

model). Kuvassa 16 nakyy esimerkkina kohta 1.28 naudanlihan vientitodistuksessa Isoon-Britanniaan.

01.28. Description of consignment

1.28. Description of consignment Todistusmalli ♦
/ Muulos/ Muokkaa tavarorta+ Lisaa uusi tavara (GB) Bovine fresh meat/minced meat BOV from EU 

206/2010 GBHC070E

I LIHAJAMUUTSYOTAVATELAIMENOSAT 

Naudanliha, tuore tai jaahdytetty
1 ® Pciiia tavara □ Tyhjenna tunnisleliedot + Lis^ tunnistetietc^ ▼

+ Lisaa 5 riveja 

Netiopainon ^ ygaa iq riveja 

+ Lisaa 50 riveja 

+ Lisaa 100 riveja 

® import from £xce/ or Csv fiie

Pakkausten maaran

Oietuspainoyksikkb: Default package type:

Show optional columns i£

tfl Tavara A Lajj * Nature of commodity * Kasitielytapa * Pakkausten lukumaara * Nettopaino *

V + V + +Q
' >(2 ' Tavara A Laji A Nature of commodity A Kasitielytapa A Pakkausten lukumaara A Nettopaino A

iiiim

Quantity totals

1.23. Pakkausten kokonaislukumaara: 0 pakkaukset.

1.25. Kokonaisnettopaino: 0 .

1.25. Kokonaisbruttopaino:

2rttficate/eu-export/create

Kuva 16. Vientieran kuvaus

Kohdemaa nakyy kaksikirjaimisena maakoodina (ISO 3166 standardin mukaisesti) esimerkiksi (GB) 

todistuspohjan nimen edessa. Jos tullinimike ei nay tassa vaiheessa tuotteellesi oikein, volt viela muokata 

valitsemaasi tullinimiketta, jolloin myds todistuspohja muuttuu. Kohdassa on mahdollisuus muuttaa 

todistusmallia ilman, etta alle taytetyt tuotetiedot haviavat. Muistathan tarkistaa, etta tuotteen 

valmistuspaikka on kohdemaan hyvaksyma silloin, kun kohdemaa edellyttaa laitoshyvaksyntaa 

valmistuslaitokselta tai varastolaitokselta.
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Voit tayttaa todistuksen vientieratiedot manuaalisesti kirjaamalla kohtiin tietoja ja tarvittaessa lisaamalla 

riveja kohdasta Lisaa tunnistetietoja (Add Identificators) ja valitsemalla haluamasi rivimaaran. Voit valita 

myos vaihtoehdon Import from Excel or Csv file, jolloin voit tuoda tuotetiedot suoraan excelista 

jarjestelmaan. Tuotetietojen sivussa nakyy rivikohtaisesti viiva-, kyna-ja kopiointipainike. Niiden avulla voit 

myds rivikohtaisesti poistaa, muokata ja kopioida tietoja.

Bruttopaino on merkittava tarkasti elintarvikkeiden ja sivutuotteiden vientitodistuksiin. Lahetyksen painoa 

ei tarvitse antaa tarkkaan elainkuljetuksissa.

Lahetys sertifioitavaksi ja tulostus5.8.

Kun kaikki pakolliset kentat on taytetty, voit lahettaa todistuksen elainlaakarille allekirjoitettavaksi heti tai 

tallentaa myohemmin taydennettavaksi luonnoksena (Save as draft). Ohjelma ilmoittaa, mikali pakollisia 

kenttia on tayttamatta. Kun todistus tallennetaan ja/tai lahetetaan sertifioitavaksi, todistus saa nimen, 

tunnistenumeron ja QR-koodin (Kuva 17).

□> TRACES > Hftnllh DgcvnantB. > {■■>] m txporttiraKlcruinb ^ DRAFTEXPOfiTSU 3021 DOODOOS

cumwns • ft » # I'utucauoni 6 »

DRAIT,EXPORT.EU.2021.0000005

P»rt I: Uel»^ ot dispotcPoO cc^sigrvnsnt Ciiirert status DRAFT Cointjiute tfH! rmssitKi itifunialluo lu 
ttvtfl submit tnn f ipnri Inr valiiMtnn

QR code1.1. Consignor « 1.2.1MSOC Reference

H3«AfTE>;i‘<.'>«IEU202l 0000005Hsrw® C7biltIMS Pl*c* otO*p«rturt EH

I France ■■tGCjMcCoLfiin. ClAav.4r.rAcl
l.2.a. Local Refere'ice Ijf

n

1,5, Consignee 1-4. Local compeient authcrrty1.3. Centra) cortpetervt authority 

(.4. Local competent ejttxirny^ 1.3. -wuntra) cornpeaem aulhor4y
ALTA GENETICS jriL-'i A ’•

Pans
LAU P P^Oi’tjdJ
i I Fraî e

Direction grn^raledn I almnnlntion

CCAfROOOOT
Ll Fence

1'J Canada lancuvt CA CLAOvjrrrcl

iia-de-Fiai'*' Oiredinn ^nAralo dc laPmenWIun

CCAFROOOCdRCAFP^OlXli^
■ <3rjll ■ Submt tor CerlAcalicNiSuccess. |r enj «u axpon edt drift consignment tucctsaFu At;

Kuva 17. Tallennettu tunnistenumeroitu ja QR-koodattu todistus.

More-valikosta voit poistaa tehdyn todistuksen tai kopioida todistuksen uutena, jolloin alkuperaisen 

todistuksen tiedot sailyvat todistusluonnoksessa. Todistuksen ulkonaon voit tarkistaa tulostamalla sen pdf- 

muotoon halutuilla kielivalinnoilla kohdasta tulosta pdf, jonka jalkeen avautuu nakyma todistusmallista. 

Kieliversiot nakyvat tulosteessa perakkaisina todistuksina ja sivunumerot lisaantyvat valittaessa useampia 

kielivaihtoehtoja.
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6. TODISTUKSEN II OSAN (SERTIFIOINTI) TAYTTAMINEN

Viranomaiset tayttavat todistuksen II osan ell sertifioinnin. Osa II sisaltaa mm. elaintauteihin ja 

elintarviketurvallisuuteen liittyvat vakuutukset (attestations) seka allekirjoitus -kohdan. Viranomaiset voivat 

muokata myos todistuksen Osaa I (Lahetyksen tiedot), jonka toimija on tayttanyt.

Kun olet kirjautunut viranomaisena sisaan Traces NT -jarjestelmaan, naet omat oikeutesi (Kaytettavissa 

olevat profiilit/Available profiles) oikeassa ylakulmassa olevaa hahmoa painamalla. Voit hakea kohdan 

Asiakirjat (Documents) alta allekirjoitettavaksesi lahetettyja todistuksia ja nahda todistusten tilanteen. Voit 

etsia oikeaa todistusta suoraan hakutoiminnolla joko todistustunnisteella, kohdemaalla tai yrityksen 

nimella. Todistuksia voi hakea myos todistusmallin mukaan valitsemalla halutun todistuspohjan. 

Todistuksen tilasta naet, onko todistus korvattu, varmennettu tai uusi. Kun avaat haluamasi todistuksen, 

voit muokata kaikkia osia todistuksessa.

Valitse Sertifiointi-osassa vientieraa koskevat oikeat ehdot/yliviivataan ne, jotka eivat koske eraa seka 

taydenna tyhjat kohdat (Kuva 18).

3 iKello-kohdasta voit tarkastella todistuksen historiaa, ja voit kayttajakohtaisesti ottaa esimerkiksi 

yhteytta toimijaan, jos todistuksen kohdissa on epaseivyyksia.

IMSOC ACCEPTANCE
EfHS !S kIJiWJLV

Kuva 18. Todistuksen Osa 11.

Todistuksen voi hyvaksya Sign validation tai hylata Sign rejection -painikkeilla. Todistusta voi myos 

esikatsella (Preview) PDF-muodossa. More-valikosta Idytyva Kopioi uutena (Copy as new) -kohdasta voit 

halutessasi kopioida koko vientitodistuksen uutena todistuksena. Alkuperaiselle todistukselle ei aiheudu

19 (21)



muutosta tasta toimenpiteesta. Jos alkuperainen elainterveystodistus on kadonnut, tuhoutunut tai sisaltaa 

virheita taikka jos siihen merkityt vientieraa koskevat tiedot eivat enaa pida paikkaansa, todistuksen voi 

korvata (More/Korvaa). Taman jalkeen todistusta voidaan muokata ja todistuksen tilaksi muuttuu korvattu 

(Kuva 19). Todistuksen ylalaitaan ilmestyy merkinta replaced ja vanhan todistuksen todistustunnus. 

Nykyisen todistuksen tila nakyy vihreana (valid). Elainterveystodistuksen voi myos mitatdida (cancel 

document) mydntamisen jalkeen, jos mydnnetty todistus sisaltaa virheita tai siina ilmoitetut tiedot eivat 

enaa pida paikkaansa.

Tarkempia ohjeita todistuksen tayttamisesta Idytyy myds komission ohjeesta:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/vritvkset/tuonti-ia-vienti/traces/tracesnt/eu-export-user-guide-

for-members-states-authorities.pdf

ACCEPTANCE
ITRACES ADIS EUROPHYT RASFF

t»n]*uti^brfHKrumto EXPORTED FR 2021.M00073
■ .... ©M-VA'l.-.-ir.

EXPORT.EU.FR.2021,0000023<
^ RrpUcr*: n EXPORT.EU.fr.2031.0000020

Part I; ot dnpMbtiod PartN; i;4MtAiabon o SlakuKVAL«

tiPpitl '
Ql I aii4

Tradart

Raferanoe CafUAcataatMuaUaar Actton

121 • -.irtEXP0RrEUFR»?1 000003} LCAFR Pain I^KlMEU_EXPORT_HlSIORY_LOO>CTION3
StGN.CERTiFtCATlOM

T(m<iav?iiW‘»3i 13 i: 
•0300Tan

O

Last updala 3031 'n-u ■ F*roCiip(n ■ lop I .-

Euoopoan Ccnwmvon ■' ■ Kf- :■

-iv-'* Qr-r<-,$ucca«l' EU Ex(MT<rr!r«4b<M>

Kuva 19. Nakyma todistuksesta, kun luodaan korvaavaa todistusta jo myonnetylle vientitodistukselle.

7. TODISTUKSEN TULOSTAMINEN

Taytetty todistus tulostetaan noudattaen EU-komission ja kohdemaan sopimaa kaytantda kielivalinnoista. 

Valittavista kielista on joissain tapauksissa kirjattu tyhjien todistusmallien loppuosaan. Mikali ei oletietoa 

sovitusta kaytannosta, todistus on tulostettava kielilla, joita todistuksen myontava viranomainen, 

mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaiset seka vientimaan viranomainen ymmartavat. Huomioi, etta 

esimerkiksi suomenkielisten todistusmallipohjien kaanndkset voivat olla osin puutteellisia.
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8. ONGELMATILANTEET

Jos Traces NT tai jokin sen toiminnoista on pois kaytbsta pidemman aikaa kuin tunnin, voit kayttaa 

todistustietojen kirjaamiseen tulostettavaa mallia sahkoisesta todistuksesta. Kirjaa todistuksen tiedot 

valittbmasti Tracesiin, kun jarjestelma taas toimii. Kaytbssa olevat kopiot todistusmalleista Ibytyvat 

Ruokaviraston internetsivuilta vientiosiosta.

Jos sinulla on teknisia ongelmia todistusten kaytbssa, voit olla suoraan yhteydessa kunnanelainlaakariin, 

aluehallintovirastoon tai Euroopan komission neuvontaosoitteeseen sante-traces(Sec.europa.eu. 

Kysymyksia voi lahettaa mybs osoitteeseen vientitraces(Sruokavirasto.fi.

Traces NT- harjoitusohjelma8.1

Traces NT jarjestelman kayttba voi harjoitella ensin mybs harjoitusohjelmassa. Harjoitusohjelman osoite

on:

https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login.

Vientiosion kayttajatunnukset Ibytyvat internetsivuiltamme:

https://www.ruokavirasto.fi/vritvkset/tuonti-ia-vienti/traces/elaimet-ia-elainperaiset-tuotteet/traces-

harjoitusohjelma/

Ylitarkastaja Asta Komulainen

Tuula LundenJaostopaallikkb

Voimassa alkaen 1.9.2022
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