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I Touko kan du
• På punkten Övervakningens dokument kan du kolla

• Inspektionsprotokoll

• Analyscertifikat

• Registerutdrag

• Beslut

• På punkten Anmälningar angående 
växtskyddssektorn kan du
• Lämna in en registreringsansökan (Anmälan om 

driftstart)

• Uppdatera registeruppgifterna (Ändringsanmälan)

• Istället för en anmälan om avslutande av 
verksamheten ber vi få en anmälan per e-post till 
kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi



1. Tryck på knappen Ändringsanmälan till vänster



2. Tryck till en början på       -knappen, för att få snabbvägledningen synlig. 

Verksamhetsställets grunduppgifter är nu synliga. Du kan redigera alla 
vita fält.

Mellanblad: 1. Grunduppgifterna



3. Redigera verksamhetsställets namn. Det primära firmanamnet blir enligt FO-numret. 
Skriv som Verksamhetsställe det namn som officiellt används för företaget eller 
verksamhetsorten. Namnet underlättar att i framtiden kunna urskilja det rätta 
verksamhetsstället från de övriga som har samma FO-nummer.

• Exempel: Primära firmanamnet är A. Martinsson Ab, men företaget är känt under namnet 
”Hyvinge A-Järn” Verksamhetsstället skulle då antecknas till exempel som ”Hyvinge A-Järn”.

• Exempel: Företaget har flera butiker med samma namn: ”Helsingfors plantbutik, Kottby” och 
”Helsingfors plantbutik, Vik”. Verksamhetsställets namn skulle antecknas som ”Helsingfors 
plantbutik, Kottby”.

Fyll även i de övriga fälten.

Mellanblad: 1. Grunduppgifter



4. Kontaktpersonerna antecknas i fortsättningen som personer som 
ansvarar för växtskyddet. Om kontaktpersonens roll fortfarande är 
Växtskyddsanvarig eller Ansvarsperson för ISPM 15, byt ut den till Person 
som ansvarar för växtskyddet.

Fyll även i de övriga fälten. Tryck i nedre kanten på Följande.

Mellanblad: 1. Grunduppgifter



5. Välj genom att trycka på och därmed aktivera (färgen blir mörkare) de 
rubriker, som motsvarar den verksamhet som verksamhetsstället i fråga 
idkar. I fortsättningen visas endast frågor som berör  dessa verksamheter. 
Du kan alltid återvända till 2. mellanbladet för att ändra på dina val. Tryck på 
Följande.

Mellanblad: 2. Verksamhet



6. Svara på frågorna på mellanbladen 3−5.

I samband med vissa frågor beds man ladda upp filer till tjänsten.

Mellanbladen 3−5



Mellanblad 6: Sammanfattning
7. Du kan ta och kolla dina svar ännu. I lådan till höger ser du om din 

anmälan leder till en ansökan om att verksamhetsstället skulle införas i 
något felande register eller om att få tillstånd till märknings- eller 
användningsrätt.



8. Tryck till sist på Skicka -knappen.

Mellanblad 6: Sammanfattning




