
KOIRIEN MIKROSIRUTUS – SUOMEN KOIRAVALJAKKOYRITTÄJÄT RY

Koirien pakollinen tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimus tulee voimaan 1.1.2023 ja silloin aukeaa myös 
viranomaisen koirarekisteri. Eli sirutettuja koiria ei voi vielä rekisteröidä koirarekisteriin. 
Sirun voi ennen viranomaisen rekisterin aukeamista rekisteröidä johonkin muuhun tunnistemerkintätietokantaan, esim. 
Suomenkoiravaljakkoyrittäjien mikrosirukantaan. Rekisteröinti näihin tietokantoihin ei kuitenkaan poista velvoitetta 
rekisteröidä koira myöhemmin viranomaisen koirarekisteriin. 

Tunnistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen määräaika
Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin: – viimeistään 

3 kuukauden kuluessa syntymästä; tai
– jos se luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, ennen sen luovuttamista uudelle haltijalle.

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023.

Mikrosiruruttaja antaa koiran omistajalle koiran tunnistustodistuksen ja otta itselleen siitä kopion,
esimerkiksi puhelinkuvana.

Mikrosiruttaja tekee kaikista siruttamistaan koirista listan ja lähettää sen racinghuskyinfo@gmail.com
merkittäväksi tietokantaan 1.1.2023 asti ja mikrosiruttaja pitää siruttamistaan koirista listan omassa arkistossaan.

Koiran omistaja tulee ilmoittaa sirutettu koira Ruokaviraston ilmoittamaan osoitteeseen 1.1.2023.
jälkeen. Myös jo aikaisemmin kennelliittoon rekisteröidyt koiransa.

Mikrosiruja saa ostaa esm. http://sirushop.fi josta ostettiin koulutukseen 1.4 mm mikrosirut

tai www.mikrosirut.fi sieltä saa myös sirunlukijoita.

- Mikrosiru on noin riisinjyvän kokoinen kapseli, jonka sisällä on elektronisia osia. Kun mikrosiru luetaan sopivalla 
laitteella, laite näyttää ko. sirun numerosarjan. 

Siru asetetaan paikoilleen isoa rokoteneulaa muistuttavalla asettimella. 
- Sirujen laittamiseen käytettävät neulat ovat jonkin verran rokotusneulaa isompia, toimenpide on nopea ja aiheuttaa 

vain lievää kipua (neulan pisto). Toimenpide ei vaadi lemmikin rauhoittamista.
- Sirun koodi ei ole koiran rekisterinumero, vaan se on valmistajan koodaama muuttumaton merkkisarja, joka on 

tallennettu sirun mukana tuleville tarraliuskoille. Sirussa itsessään ei ole energialähdettä, vaan se aktivoituu ainoastaan 
lukulaitteen lähettämästä matalasta radiosignaalista.

Mikrosirun lemmikille voi laittaa eläinlääkäri tai hyväksytty tunnistusmerkitsijä.

Ruokaviraston rekisterinpitäjä  hyväksyy kaikki ISO11784/5-standardin mukaiset mikrosirut. 
Suomessa koirille asetetaan maakoodittomat mikrosirut, jotka koostuvat valmistajanumerosta sekä yksilöllisestä 

mikrosirukoodista. Tuontikoirille hyväksytään edelleen alkuperämaassa tehty tunnistusmerkintä. Mikäli tuontikoira 
joudutaan tunnistusmerkitsemään uudelleen esimerkiksi vanhan mikrosirun toimimattomuuden vuoksi, tulee uuden 

mikrosirun täyttää Suomessa sirutettavien koirien asettamat vaatimukset.

Mikrosiruihin liittyy kaksi ISO-standardia:

ISO 11784, jossa kuvataan sirun koodirakenne ja ISO 11785, joka kuvaa sirun teknisen periaatteen

Mikrosirun asettamisen koiralle alaikäraja on kahdeksan viikkoa, jos Suomen koiravaljakkoyrittäjien  
tunnistusmerkitsijä suorittaa merkitsemisen. Eläinlääkäri voi tarvittaessa mikrosiruttaa pennun tätä nuorempana. 

Pienet koirat voidaan merkitä pöydällä ja isommat koirat lattialla. Usein pennut pidetään sylissä, jotta ne saadaan 
pidettyä aloillaan. Avustajana voi toimia koiran omistaja tai joku muu koiria hyvin käsittelevä henkilö. 

Miikrosiru suositellaan asettamaan lapaluiden väliin. Jos koira on kovin karvainen, harjataan tai kammataan ihoa ensin 
esiin. Tämän jälkeen siruttaja nostaa löysää niskanahkaa näppiotteella, työntää neulan ihon alle ja painaa sirun siihen. 

Sirun toimivuus tarkistetaan lukulaitteella heti asettamisen jälkeen. Erittäin runsasturkkisia koiria on hyvä varovasti 
harjata asetuspaikasta ja siten tarkistaa, ettei siru ole jäänyt karvoihin. Kun sirun todetaan olevan varmasti koiran nahan 

alla, täyttää siruttaja vaadittavat paperit.

http://www.mikrosirut.fi/


Eläinsuojeluasetus 

23 § Sallitut toimenpiteet

Eläinsuojelulain 7 §:n 1 ja 2 momentin estämättä ovat seuraavat eläimille suoritettavat toimenpiteet sallittuja:

3) kissan tatuointi eläinlääkärin suorittamana, koiran tatuointi siihen pätevän henkilön suorittamana sekä mikrosirun 

asettaminen kissalle tai koiralle siihen pätevän henkilön suorittamana; 

Pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on riittävät tiedot kyseisen toimenpiteen suorittamistekniikasta ja 
riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.

Eläimille tehtäviin toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseensa sopivia, puhtaita ja 
toimintakuntoisia.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 
nojalla:

1 § Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan koirien (Canis lupus familiaris) tunnistamiseen ja rekisteröintiin.

2 § Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) koiran haltijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa koiran tai jonka hallinnassa koira on. Koiran 
haltijana voi olla myös useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yhteisvastuullisesti;

2) mikrosirulla elektronista tunnistetta, jossa on radiotaajuustunnistus;

3) mikrosirun asettamiseen pätevällä henkilöllä henkilöä, jolla on eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu pätevyys 

mikrosirun asettamiseen koiralle.

3 § Tunnistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen määräaika

Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin:

– viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä; tai

– jos se luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, ennen sen luovuttamista uudelle haltijalle.

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava 
Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus

tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on 
ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

4 § Tunnistusmerkitseminen

Koiran haltijan vastuulla on eläimen tunnistusmerkitseminen mikrosirulla, johon sisältyy koiran yksilöivä 

tunnistuskoodi. Mikrosiru asetetaan ensisijaisesti lapaluiden väliin tai toissijaisesti kaulan tai niskan alueelle.

Mikrosirun asettaa eläinlääkäri tai mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö. Mikrosirun asettajan tulee pitää luetteloa 

kaikista asettamistaan siruista ja niiden asettamispäivämääristä, sekä myöntämistään tunnistustodistuksista.

Mikrosirua koskevista vaatimuksista säädetään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) 

N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.



5 § Tunnistustodistus

Liite1.

Kun koira on merkitty mikrosirulla, mikrosirun asettaja antaa koiran haltijalle tunnistustodistuksen.

6 § Rekisteröinti

Koiran haltijan on ilmoitettava tunnistustodistuksen tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitus rekisteriin tehdään antamalla tiedot:

1) internet-palvelussa, joka vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen; tai

2) Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella (postitse tai sähköisesti).

Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

7 § Tietojen muutoksista ilmoittaminen

Rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksesta koiran haltijan on kuukauden kuluessa ilmoitettava tiedot rekisteriin. 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä alle kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutoksesta. Koiran haltijan vaihdoksesta on 

sekä uuden että entisen haltijan tehtävä ilmoitus mainitussa määräajassa.

Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden 

kuluessa tapahtumasta.

8 § Luettelo mikrosirun asettamiseen pätevistä henkilöistä

Ruokavirasto tai Ruokaviraston valtuuttama taho pitää luetteloa koirien mikrosirun asettamiseen pätevistä henkilöistä.

9 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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