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☐ Uusi ilmoitus
☐ Muutosilmoitus

Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lihavoidulla merkityt kentät ovat pakollisia.
Lomake palautetaan eläintenpitäjän maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai eläintenpitäjän asuinkunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kuntien yhteystiedot löytyvät täältä: www.ruokavirasto.fi etusivu>tietoa meistä>yhteystiedot>Hae
yhteistoiminta-alueesi.

Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu, pvm

Liitteitä, kpl

Vastaanottaja/tallentaja, pvm

1. Toimijan tiedot
Nimi

Henkilötunnus/Y-tunnus

Puhelin

Tilatunnus*

Sähköposti

* Tilatunnus-kenttä täytetään vain, jos eläinten pitäminen halutaan kytkeä toimijan tilatunnukseen.

2. Omat pitopaikat
Eläinlaji

Pitopaikka

Toimintamuoto

Aloituspäivämäärä

Arvioitu
lopetuspäivämäärä

Toimintamuoto

Aloituspäivämäärä

Arvioitu
lopetuspäivämäärä

3. Muut pitopaikat
Eläinlaji

Pitopaikka

4. Pitopaikan eläinmäärä eläinlajeittain
Eläinlaji

Pitopaikan FI-tunnus/ nimi

Lukumäärä

5. Lisätietoa
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6. Allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

TÄYTTÖOHJEET
Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka pitää yhtä tai useampaa nautaa, lammasta, vuohta, hevoseläintä, sikaa, mini- tai mikrosikaa,
villisikaa, siipikarjaa, turkiseläimiä, hirvi- tai kamelieläimiä, mehiläisiä tai kimalaisia tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on
rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pitämisen aloittamista. Rekisteröityminen tapahtuu Ilmoitus
eläintenpitotoiminnasta -lomakkeella. Lomakkeen yläreunassa rastitetaan kyseessä oleva ilmoitustyyppi: uusi- tai muutosilmoitus.
Ennen eläintenpitotoiminnan aloittamista on eläinten pitoon käytettävät pitopaikat rekisteröitävä. Rekisteröinti tehdään Ilmoitus
pitopaikasta -lomakkeella.
Eläinten pidon tietojen muutoksista ja lopettamisesta on ilmoitettava 30 päivän kuluessa oheisella lomakkeella.
Lomake palautetaan eläintenpitäjän maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai, jos eläintenpitäjällä ei ole maatilaa, asuinkunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

1. Eläinten pitäjän tiedot
Eläinten pitäjä voi olla luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö (esim. osakeyhtiö, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai yhdistys)
tai luonnollisten yksityishenkilöiden yhteenliittymä (kuolinpesä, verotusyhtymä) tai julkisyhteisö (valtio, kunta yms.). Viranomainen saa
eläintenpitäjän perustiedot joko henkilötunnuksella VRK:sta tai Y-tunnuksella YTJ:stä.
Nimi:

Luonnollisen henkilön suku- ja etunimi tai yrityksen, yhteisön tai kuolinpesän nimi.

Tilatunnus:

Tilatunnus tarkoittaa viranomaisen maatilalle antamaa maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnusta.
Eläintenpito voidaan liittää tilatunnukseen.

Henkilötunnus:

Luonnollisen henkilön henkilötunnus. Eläinten pito voidaan liittää henkilötunnukseen.

Y-tunnus:

Yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Eläinten pito voidaan liittää Y-tunnukseen.

2. Rekisteröintiä koskevat tiedot Omat pitopaikat kohdassa
Tässä ilmoitetaan omat pitopaikat, joissa ilmoituksen kohteena olevaa eläinlajia pidetään. Jos olet rekisteröimässä samassa yhteydessä
pitopaikkaa, kirjoita pitopaikan nimi; jos ilmoitat eläinten pitoa olemassa olevaan toimintapaikkaan, käytä toimintapaikan FI-alkuista
tunnusta.
Toimintamuoto kuvaa missä tarkoituksessa eläimiä pidetään. Aloituspäivämäärä on se päivä, jolloin ensimmäistä kertaa rekisteröidyt
valitun eläinlajin pitäjäksi. Aloituspäivämäärä voi olla lomakkeella ilmoitettaessa ennen ilmoituspäivää, ilmoituspäivänä tai tulevaisuudessa.
Arvioitu lopettamispäivä voidaan jättää tyhjäksi, kun toiminta on voimassa toistaiseksi. Samassa toimintapaikassa voi olla useita eri
toimintamuotoja samalla tai eri eläinlajilla.
3. Rekisteröintiä koskevat tiedot Muut pitopaikat -kohdassa
Tässä kohdassa ilmoitetaan oma eläintenpito toisen eläintenpitäjän olemassa olevassa pitopaikassa. Ilmoitusta varten tarvitset toisen
toimijan FI-alkuisen pitopaikkatunnuksen. Muutoin tiedot täytetään kuten kohdassa 2.
4. Pitopaikan eläinmäärä eläinlajeittain
Tässä ilmoitetaan ilmoituksen kohteena olevan eläinlajin eläinten lukumäärä kussakin pitopaikassa. Jos olet rekisteröimässä samassa
yhteydessä pitopaikkaa, kirjoita pitopaikan nimi; jos ilmoitat eläinten pitoa olemassa olevaan pitopaikkaan, käytä pitopaikan FI-alkuista
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tunnusta. Eläinten lukumäärää ei tarvitse ilmoittaa, jos rekisteröidyt sikojen, nautojen, lampaiden tai vuohien pitäjäksi. Mehiläisistä ja
kimalaisista ilmoitetaan pesien lukumäärä, ei eläinten määrää.
5. Lisätietoa
Tässä voidaan antaa lisätietoa eläinten pitoon liittyen, esimerkiksi liitteiden nimet ja lukumäärä.
6. Allekirjoitus
Lomake tulee allekirjoittaa. Sähköpostitse lähetettyä lomaketta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos lomakkeessa on riittävät tiedot
lähettäjästä. Mikäli lomakkeen täyttäjänä on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, on joko kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman
henkilön allekirjoitettava lomake. Yhteisön tai yhtymän osalta allekirjoittajana voi olla myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Valtakirjat
ja nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava on liitettävä lomakkeeseen.
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