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Varasuunnitelma TRACES-järjestelmälle 
 
 
 
 

  
 
 

Ilmoita järjestelmän toiminnassa tapahtuvista ongelmista Hakuninmaalle rajatarkas-
tus@evira.fi. Hakuninmaa ilmoittaa rajatarkastusasemille tiedossaan olevat käyttö-
katkot.  
 
Eri maiden TRACES-yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat tämän ohjeen liitteenä. 
Tyhjät todistusmallit saa myös TRACESin testiympäristön toimiessa: 

https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/ (ohje kirjautumiseen 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/traces/koulutus/, BIP-tunnukset 
jaetuissa kansioissa) 
 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/traces/neuvonta/ 
 

 Ylitarkastaja Anna-Stiina Antola, anna-stiina.antola evira.fi, p. 0503371893  

 Ylitarkastaja Anneli Kaustia, anneli.kaustia evira.fi, p. 050 5289879 

 Ongelmatilanteissa Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusase-
ma, p. 040 146 7551, fax: 029 530 4336, marko.saarikoski evira.fi 

 
tai osoitteesta: 
 
 http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/next_steps/emergency_en.htm  
  
tai suoraan komissiosta: 
 
TRACES Tiimi: 
* mail: sanco-traces@ec.europa.eu 
* telephone: +32 2 29 76 350 
* fax: +32 2 29 94 314 
 
 

 Jos TRACES-järjestelmää ei voida käyttää yli 24 tunnin aikana, niin: 
 CVEDien tiedot eläimille ja tuotteille lisätään CVED-mallin paperitulosteeseen-

terveystodistusten tiedot eläimille ja tuotteille, joille terveystodistukset tulee 
tehdä TRACES-järjestelmään (huom. myös muiden EU-maiden kautta EU:n 
ulkopuolisiin maihin lähetettävät erät) lisätään terveystodistusmallin paperitu-
losteeseen  

 Kaupalliset asiakirjat sivutuotteille joille kaupallinen asiakirja tulee tehdä 
TRACES-järjestelmään (huom. myös muiden EU-maiden kautta EU:n ulko-
puolisiin maihin lähetettävät erät) lisätään ko. mallin paperitulosteeseen  
  

Jos TRACES-järjestelmässä on yli 24 tuntia kestävä käyttökatko, tulee rajaeläin-
lääkärin lähettää kaikkien CVED:ien osa I ko. erän määränpäänä olevaan EU:n 
ulkopuolisen maahan tai EU-maahan TRACES-yhteyshenkilöille sähköpostitse tai 
faksina. Jos erä jää Suomeen, ei em. toimenpidettä vaadita 
 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/traces/koulutus/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/traces/neuvonta/
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/next_steps/emergency_en.htm
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 Toimijan tulee lähettää CVED:it ja muut asiakirjat kohdemaahan sähköpostit-
se tai faksina ennen erien lähettämistä.  
 

 Alkuperäinen CVED, ja muut asiakirjat lähettäjä- ja vastaanottaja- sekä mah-
dollisten kauttakulkumaiden kielillä seuraa erän mukana. Näiden todistusten 
tulee olla leimattuja ja eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaan-
kielinen versio. Kaupallisen asiakirjan allekirjoittaa toimija.  

 Todistukset laaditaan rajatarkastusasemalla TRACES-järjestelmässä, heti kun 
järjestelmä taas toimii. Kaupallisen asiakirjan vie TRACES:iin toimija.  

 
 

  


