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Yleistä 1/2

• eCertissä viejä täyttää vientitodistuksia ja lähettää ne sähköisesti myönnettäväksi 
virkaeläinlääkärille, jolle tulee asiasta tieto. Virkaeläinlääkärit tarkastavat ja varmentavat 
todistuksen järjestelmän kautta. Virkaeläinlääkärit tulostavat todistukset joko tavalliselle 
kopiopaperille tai turvapaperille järjestelmästä ja allekirjoittavat ja leimaavat todistuksen. 

• Turvapaperitodistukset on jatkossa helpompi täyttää sähköisesti ja tulostaa tyhjälle 
turvapaperille.

• Kohdemaasta riippuen turvapapereista voitaisiin luopua kokonaan tulevaisuudessa.

• Ruokavirasto voi hallinnoida todistuksia eCertissä uniikkien todistusnumeroiden ja 
turvapapereiden avulla. 

• Ruokavirastolla on jatkossa monipuoliset työkalut tehdä uusia todistuksia eCertiin sekä valvoa 
niiden käyttöä. 

• Jäljitettävyys paranee, kun nähdään myönnetyt viennin eläinlääkintätodistukset reaaliaikaisesti.



Yleistä 2/2

• eCertin osoite: https://ecert.ruokavirasto.fi

• Käytä selaimena Chromea tai FireFoxia

• Toimijat kirjautuvat järjestelmään Suomi.fi tunnusten avulla.

• https://www.suomi.fi/yritykselle

• Yrityksen puolesta asioiva henkilö voi hakea oikeudet toimia yrityksen edustajana eCert 
sovelluksessa suomi.fi palveluiden kautta. 

• Jotta voit hakea yrityksen puolesta oikeuksia toimia yrityksen edustajana eCertissä, sinulla tulee 
olla suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, 
mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai muulla hyväksytyllä tunnistusvälineellä.

• https://valtuusrekisteri.test.suomi.fi/valtuudet/landing.html

https://www.suomi.fi/yritykselle
https://valtuusrekisteri.test.suomi.fi/valtuudet/landing.html


TURVAPAPEREIDEN KULUN KUVAUS ECERTISSÄ



Toimijan etusivu_1

• Oikeassa yläkulmassa näkyy kirjautuneen 
käyttäjän tiedot.

• CREATE NEW CONSIGNMENT = Toimija luo 
uuden vientitodistuksen.

• Väliotsikoissa näkyy uusimmat todistukset 
aiheittain kuten valvojan sertifioimat 
todistukset WAITING FOR PRINTING -
väliotsikossa.

• Vientitodistuksiin liittyy erilaisia symboleja, 
jotka kuvaavat todistusten tilaa kuten 
”Print”. 



Toimijan etusivu_2

• LIST OF ALL YOUR CERTIFICATES -otsikko listaa  
kaikki todistukset, yleistietoineen.

• Jokainen todistus on yksilöitu sen 
sertifikaattinumerolla ja jokainen 
vientitodistus on tietyllä statuksella.

• Hakutoiminnolla haetaan todistuksia niiden 
tietojen avulla kuten sertifikaattinumerolla.

• Tähtimerkillä merkitään todistukset, joita 
halutaan seurata.

• Todistuksia tarkastellaan niiden symbolien 
kautta.



Uuden vientitodistuksen luominen

• Toimija aloittaa uuden vientitodistuksen luomisen painamalla 
etusivulla näkyvää CREATE NEW CONSIGMENT -painiketta.

• Uusi vientitodistus luodaan valitsemalla kohdemaa, kohdemaahan 
käytettävä vientitodistus ja kohdemaahan käytettävä laitos. Jos 
halutaan käyttää vain tiettyjä laitoksia niin se onnistuu eCert-
asetusten kautta Ruokaviraston toimesta. 

• Kun kaikki edellä mainitut pakolliset tiedot on annettu niin CREATE-
painike muuttuu harmaasta siniseksi, jolloin kyseinen painike on 
käytettävissä. 

• CREATE-painikkeen painamisen jälkeen avautuu lomakenäkymä 
vientitodistuksen täyttämistä varten.



Toimijan lomakenäkymä_1

• Lomakenäkymässä voi olla valmiiksi arvoja täytettynä kuten 
lähettäjän nimi.

• Lomakenäkymä koostuu väliotsikoista, erilaisista kentistä ja 
taulukoista.

• Lomakenäkymän kentät koostuvat erilaisista teksti-, rasti 
ruutuun- ja alasvetovalikko -kentistä.

• Kenttien yhteyteen voidaan lisätä Helper-tekstiä 11.2-kentän 
harmaan laatikon tapaan.

• Kaikki kentät ovat pakollisia täyttää, paitsi raksi ruutuun-
kentät. Tällöin jos pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi niin silloin 
siihen syötetään viiva.

• Taulukkoon voidaan lisätä uusia rivejä painamalla ADD NEW 
ITEM -painiketta tai taulukosta voidaan poistaa rivejä 
painamalla Roskakori -painiketta.



Toimijan lomakenäkymä_2

• Lomakenäkymässä voidaan pyytää toimijalta arvon 
syöttämistä ehtoihin III.1 -kentän tapaan. Tällöin syötetty 
arvo näkyy kyseisen ehdon alaviivan paikalla seuraavissa 
näkymissä tai tulosteessa.

• Lisäksi tuo syötettävä kenttä ei enää näy tämän jälkeisissä 
näkymissä tai tulosteessa toisin edellä mainitut kentät tai 
ehdot kuten tässä mainitut.



Toimijan esikatselunäkymä_1
• Esikatselunäkymän vasemmalle puolelle ilmestyy 

vientitodistus.

• Vientitodistuksessa näkyy sen yksilöivä 
sertifikaattinumero, jonka perään tulostuu myös viiva 
tietoturvasyistä.

• Vientitodistuksessa näkyy myös kentät valmiine 
arvoineen, jotka eivät näkyneet edellisessä 
lomakenäkymässä koska kyseiset kentät ovat 
kirjoitussuojattu.



Toimijan esikatselunäkymä_2

• Esikatselunäkymän vasemmalle puolelle ilmestyy kyseinen valikko.

• BACK TO EDITOR = Voidaan palata lomakenäkymään muokkaamaan 
vientitodistuksen tietoja.

• COPY = Kopioidaan vientitodistus.

• DELETE = Poistetaan vientitodistus.

• REQUEST CERTIFICATE = Pyydetään eläinlääkäriä sertifioimaan 
vientitodistus, jolloin toimija voi lisätä pyyntöön myös viestin.

• PRINT = Tulostetaan vientitodistus PDF-muotoon, jolloin tulosteen 
ylätunnisteen ilmestyy yksilöivä sertifikaattinumero, DRAFT 
Certificate number: -teksin kanssa ja tulosteen alatunnisteeseen 
ilmestyy tunniste ja sivunumerot. Lisäksi tulosteeseen tulostuu 
tietoturvasyistä harmaa raidoitus sivujen loppuun niiden tyhjään 
kohtaan. 



Toimija - Vientitodistuksen korvaaminen

Todistuksen ollessa Certified -tilassa mahdolliset virheet voidaan korjata tekemällä korvaava todistus. 
Joko toimija tai eläinlääkäri voi palauttaa todistuksen korvattavaksi.

1. Valitse korvattava todistus etusivun LIST OF ALL YOUR CERTIFICATES -
listasta Tulostin -kuvakkeesta:



Toimija - Vientitodistuksen korvaaminen

2. Valitse RETURN TO BE REPLACED -valinta, jotta todistus 
palautuu  toimijan muokattavaksi:



Toimija - Vientitodistuksen korvaaminen

3. Valitse REPLACE -valinta ja tee tarvittavat korjaukset:



Toimija - Vientitodistuksen korvaaminen

4. Tietojen muokkauksen jälkeen REQUEST CERTIFICATE -
valinnalla todistus lähetetään uudelleen eläinlääkärin 
sertifioitavaksi eli hyväksyttäväksi. Kun eläinlääkäri on 
hyväksynyt  tämän todistuksen niin siitä muodostuu 
korvaava todistus alkuperäisen tilalle:



Kirjautuminen PAHA- tunnuksilla
• Valvojien tunnistautuminen palveluun tapahtuu Pääsynhallinnan tunnuksilla, jotka hetaan PAHA:n

kautta https://paha.meta2.fi/ . 

• eCert kysyy kirjautumisen yhteydessä käyttäjätunnusta, salasanaa ja tiettyä avainlukua.

https://paha.meta2.fi/


Todistusmallin tulostus CONTRACTS-
välilehdeltä

• Todistusriviä klikkaamalla todistusmallista voi tarkastella ja tulostaa PRINT SAMPLE-
toiminnolla, jolloin todistusmallin ylälaitaan muodostuu DRAFT- sana ja SPECIMEN- leima 
jokaiselle sivulle.



Valvottujen laitosten valinta

• Eläinlääkärinä voit valita itse valvomasi laitokset, jolloin eCertissä sinulla näkyy vain valvomistasi 
laitoksista saapuneet todistukset.

VATI-rajapinta



Valvojan etusivu

• Oikeassa yläkulmassa näkyy kirjautuneen käyttäjän tiedot.

• Etusivulta pääset tarkastelemaan valvontayksikkösi toimijoiden 
tallentamia ja sinulle hyväksyttäväksi lähetettyjä todistuksia, voit 
hyväksyä todistukset, tulostaa todistukset sekä selata aiemmin 
hyväksyttyjä todistuksia:

• UNFINISHED CONSIGNMENTS = pääset näkemään toimijalla kesken 
olevat todistukset (DRAFT- tila).

• WAITING FOR CERTIFICATION = todistukset, jotka toimija on 
lähettänyt eläinlääkärille hyväksyttäväksi,  mutta joita eläinlääkäri ei 
ole vielä hyväksynyt.

• WAITING FOR PRINTING = todistukset, jotka eläinlääkäri on 
hyväksynyt, mutta joita eläinlääkäri ei ole vielä tulostanut.

• Katselusymbolin kautta pääset tarkastelemaan todistuksia sekä 
hyväksymään (tai hylkäämään)/ palauttamaan todistuksen
täydennettäväksi.

• Tulostussymbolin kautta pääset tulostamaan todistuksen.

Eläinlääkäri saa ilmoituksen sähköpostiin, kun 
hänelle tulee myönnettäväksi todistus eCertiin.



Tarkastettujen ja tulostettujen todistusten 
listaus

• Etusivulta löytyy kaikki eläinlääkärin 
myöntämät (Certified) ja hylkäämät 
(Denied/ Revoked) sekä korvattavat 
(Replacement requested) ja korvaavat 
todistukset (Replaced).

• Todistuksia voi hakea eri hakuehdoilla.

• Toimijan hylkäämät (Cancelled) tai 
muokkaamat erät päivittyvät 
listaukseen.

• Kohdemaan mahdollisesti kuittaamat 
(Accepted) ja  hylkäämät (Rejected) 
todistukset näkyvät myös listauksessa, 
mikäli rajapinta kohdemaan 
järjestelmään on olemassa.



Eläinlääkintötodistuksen myöntäminen

• Eläinlääkintätodistuksen voi hyväksyä 
valitsemalla etusivun WAITING FOR 
CERTIFICATION -listauksesta katselusymbolin.

• Todistus hyväksytään CERTIFY-painikkeella
• Todistus hylätään DENY-painikkeella
• Todistuksen voi lähettää toimijalle takaisin 

muokattavaksi SEND BACK FOR 
MODIFICATION -painikkeella

• Järjestelmä varmistaa vielä, että varmasti 
haluat tehdä kyseisen valinnan (= CONFIRM
vahvistaa).

• Hyväksynnän jälkeen myös kohdemaan 
viranomaiset voivat nähdä todistuksen, mikäli 
rajapinta on olemassa.

• Jos todistus tulostetaan turvapaperille, 
todistus siirtyy etusivulla listaan WAITING 
FOR PRINTING.



Eläinlääkintötodistuksen tulostaminen

• Eläinlääkintötodistuksen voi tulostaa 
valitsemalla etusivun WAITING FOR PRINTING
-listauksesta tulostusymbolin.

• Kun todistus on hyväksytty, todistuksen voi yhä 
hylätä (REVOKE) tai korvata uudella (RETURN 
TO BE REPLACED) toimijan, allekirjoittajan tai 
kohdemaan viranomaisen toimesta. 
• Kannattaa käyttää kommenttikenttää 

hylkäysten/korvausten yhteydessä ja 
kirjoittaa muistiin hylkäyksen/korjauksen 
syy.

• Kun haluat tulostaa todistuksen, paina PRINT 
AND MARK SECURITY PAPERS –painiketta, 
jolloin tulostusikkuna ponnahtaa esiin.
• Laita turvapaperit tulostimeen oikein päin 

ja tulosta 2-puoleisesti.
• Kun todistus on tulostettu, merkitse 

käyttämäsi turvapaperikoodi(t) todistukselle.



Turvapapereiden merkitseminen_1

• Tulostamisen jälkeen eläinlääkäri merkitsee tulostamaansa todistukseen tilaamiensa 
turvapapereiden alalaidassa olevan koodin yksitellen järjestelmään ja painaa MARK AS USED -
painiketta.

• Näkymässä merkitään myös mahdollisesti huonosti tulostuneet tai tuhoutuneet turvapaperit 
MARK AS DESTROYED- painikkeella.

• Lopuksi tallennetaan syötetyt turvapaperitunnisteet järjestelmään. Tässä kohdassa voi vielä 
muuttaa tunnisteita painamalla CANCEL MARKINGS- painiketta. Tallennuksen (SAVE PAPERS-
painike) jälkeen tunnisteet on yhdistetty ko. todistukseen.



Turvapapereiden merkitseminen_2

• Järjestelmä varmistaa vielä, 
tallennetaanko tunnisteet tälle 
todistukselle vai lisätäänkö vielä uusia 
tunnisteita, esimerkiksi 3-sivuiset 
todistukset tarvitsevat kaksi 
turvapaperia.

• Keskusviranomaisen näkymässä näkyy, 
mitä turvapapereita on käytetty millekin 
todistukselle.

• Mahdollisista virhemerkinnöistä ilmoitus 
sähköpostitse Ruokavirastoon: 
ecert@ruokavirasto.fi



Todistuksen allekirjoitus

• Mikäli todistuksen ehdot täyttyvät ja kun valvoja on yliviivannut mahdolliset ylimääräiset ehdot 
tulostetusta todistuksesta niin sitten valvoja allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen sekä 
ottaa todistuksesta kopion itselleen.



Turvapapereiden tilaaminen Ruokavirastosta

• eCertin turvapapereita tilataan samalla webropol- kyselyllä kuin muitakin turvapaperitodistuksia. 

• Pikantti – elintarvikkeet - tuonti ja vienti - vienti EU:n ulkopuolelle - Sinetti  -tietoa 
todistuksista – tilaus- ja ilmoituslomakkeet: 
https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/ELITUO/Tilaus-+ja+ilmoituslomakkeet

• eCert turvapapereista ei tehdä kuukausi-ilmoituksia. Käytetyt turvapaperit merkitään 
järjestelmään, jossa ne yhdistyvät tiettyyn todistukseen.

• eCert turvapaperit ovat erilaisia verrattuna tavallisiin turvapaperitodistuksiin. 

• Turvapapereissa on tunniste (QR-koodi) ja tekstiä vasemmassa laidassa- muuten paperi 
on tyhjä, jolle todistus tietoineen tulostetaan.

• eCert turvapaperit ovat maksullisia.

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/ELITUO/Tilaus-+ja+ilmoituslomakkeet


eCert-tiimi

Ruokaviraston vientijaosto

ecert@ruokavirasto.fi

Tilaa Ruokaviraston uutiskirje: ruokavirasto.fi/uutiskirjeet
Twitter: @Export_team

KIITOS

mailto:ecert@ruokavirasto.fi
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita/
http://www.twitter.com/export_team

