
TOIMIJAN REKISTERÖITYMINEN TRACES NT- JÄRJESTELMÄÄN 

1. Kirjaudu sisään Traces NT- ohjelmaan EU login- käyttäjätunnuksilla 

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

 

Jos sinulla ei ole vielä EU- tunnuksia, ne saa haettua täältä  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login. Klikkaa sivustolla kohtaa ”Create an account”. Tarvitset 

tilin luomiseen voimassa olevan sähköpostiosoitteen. 

 

Huomioi, että käyttäjätilin olemassaolo on välttämätöntä ja sen on oltava linkitetty toimijaan. Ilman 

linkitystä, sinun ei ole  mahdollista luoda terveystodistuksen I- osaa tai nähdä terveystodistusten 

tietoja. Viranomainen ei voi luoda käyttäjätiliä puolestasi.    

  

2. Sivusto pyytää sinua hakemaan käyttöoikeuksia-> klikkaa toimijaa 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sivusto pyytää sinua hakemaan toimijaa järjestelmässä jo olevista toimijoista. Elävien eläinten ja 

niistä saatavien sukusolutuotteiden osalta, mene kohtaan Eläinlääketiede ja valitse toimintaasi 

kuvaava osio.  

 

 

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


   

4. Jos toimija (esim. hevosten pitopaikka/equine holding) löytyy jo järjestelmästä, klikkaa sen kohdalla 

olevaa ruutua ja hae lupaa ylhäällä oikealla olevasta    painikkeesta. Aluehallintovirasto 

varmentaa sinut kyseisen toimijan käyttäjäksi. 

 

5. Jos toimijaa ei löydy järjestelmästä, voit luoda uuden toimijan.  

 

Tällä hetkellä käyttäjän luodessa uutta toimijaa, Eläinlääketiede- kohdassa on valittavissa ainoastaan 

IMPORTER (IMP)- osio. Valitse toiminto sen mukaan, mikä kuvaa toimintaasi parhaiten. Tähän kohtaan voi 

valita useita toimintoja (voit esim. toimia sekä eläinten viejänä että tuojana). 

 

Kun olet täyttänyt kaikki toimijaan liittyvät tiedot, toimija täytyy vielä yhdistää oikeaan 

aluehallintovirastoon varmentamista varten. Klikkaa kohtaa ”search responsible authorities”. 

 



Kirjoittamalla hakukenttään aluehallintovirasto ja klikkaamalla ”hae”- painiketta, näkyviin tulee lista kaikista 

Suomen aluehallintovirastojen toimipaikoista. Valitse se aluehallintovirasto ja toimipaikka, jonka alueella 

toimija sijaitsee. 

 

 

Kun olet valinnut oikean aluehallintoviraston ja kaikki tarvittavat kohdat on täytetty, klikkaa ylhäällä oikeaa 

olevaa   painiketta. 

Tämän jälkeen sinulle avautuu alla oleva näkymä. Jos tarvitset osion (esim. rekisteröidyt eläinten 

pitopaikat), jonka vain viranomainen pystyy luomaan, kerro tästä viestikohdassa. Ilmoita viestissä seuraavat 

asiat: 

1. Minkä osion tarvitset (esim. hevosten pitopaikka/equine holding) 

2. Pitopaikkatunnus  

3. Osoite (jos eri kuin, mitä olet ilmoittanut toimijan yhteystiedoiksi) 

4. Koskeeko pyyntö sisämarkkinasiirtoja/3.maa tuontia ja vientiä (EU:n ulkopuoliset maat)/ molempia 

 

 

 

Lopuksi paina ”lähetä lupapyyntö”- painiketta. Aluehallintoviraston läänineläinlääkärit varmistavat toimijat 

ja luovat järjestelmään pyytämäsi osiot. 


