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Pysyvä eläinnäyttely

 Pysyvällä eläinnäyttelyllä tarkoitetaan pysyvää laitosta, jossa pidetään yleisölle 
näytteillä yksinomaan tai pääasiassa muita kuin luonnonvaraisiin eläinlajeihin 
kuuluvia eläimiä tai jossa näytteillä pidettävä luonnonvaraisten eläinten tai 
eläinlajien määrä on vähäinen.
 Eläimiä saadaan pitää näytteillä eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä vain 

aluehallintoviraston luvalla. 
 Lupa eläintarhan ja pysyvän eläinnäyttelyn pitämiseen on haettava siltä 

aluehallintovirastolta, jonka toimialueella eläintarha tai pysyvä eläinnäyttely 
sijaitsee.
 Usein käytetyllä termillä kotieläinpiha ei ole lainsäädännöllistä perustaa.
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Kiertävä eläinnäyttely ja sirkus
 Eläimiä saadaan käyttää sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa 

näytöksessä, jossa näytetään eläimille opetettuja taitoja, sekä pitää näytteillä 
kiertävässä eläinnäyttelyssä vain aluehallintoviraston luvalla. 
 Lupa kotimaisen sirkuksen tai muun siihen verrattavan näytöksen taikka 

kiertävän eläinnäyttelyn pitämiseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka 
toimialueella on sirkuksen tai muun siihen verrattavan näytöksen taikka 
eläinnäyttelyn omistajan kotipaikka. 
 Lupa ulkomaisen sirkuksen tai muun siihen verrattavan näytöksen taikka 

kiertävän eläinnäyttelyn pitämiseen on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka 
toimialueelta ulkomainen sirkus, muu siihen verrattava näytös tai kiertävä 
eläinnäyttely tulee maahan.
 Jos jollekin eläinlajille ei voida käytettävissä olevan tietämyksen mukaan järjestää 

eläinsuojelullisesti hyväksyttäviä olosuhteita sirkuksessa tai muussa siihen 
verrattavassa näytöksessä tai kiertävässä eläinnäyttelyssä tai jos jonkin eläinlajin 
käyttämistä sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä ei voida 
käytettävissä olevan tietämyksen mukaan pitää eläinsuojelullisesti 
hyväksyttävänä, maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan kieltää 
eläinlajin käyttäminen sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä 
tai pitäminen näytteillä kiertävässä eläinnäyttelyssä.
 Tyypillinen kiertävä eläinnäyttely on esim. päiväkoteja kiertävä eläintapahtuma.
tarkastuseläinlääkäreiden jatkokoulutuspäivät 17.11.2006



Lupahakemus

Pysyvää tai kiertävää eläinnäyttelyä ja sirkusta koskevasta 
lupahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät;
2) selvitys eläinten pitopaikoista; sekä
3) selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus 
järjestää.

tarkastuseläinlääkäreiden jatkokoulutuspäivät 17.11.2006



Eläinkuljetusasetuksen soveltamisala

 Kaupallinen toiminta, johon liittyy eläinten kuljettamista, esimerkkejä:
ansiotarkoitus
säännöllinen myynti 
säännöllinen välitys 
säännöllinen vienti teurastamolle
ammattivalmentajat ja kouluttajat
ratsastuskoulut
rekikoira- ja valjakkoyrittäjät, eläinhoitolat
sirkukset, eläintapahtumajärjestäjät
2017 huomattu: homekoirapalvelu, vartiointiliikkeet



Eviran tulkintoja soveltamisalasta
 Henkilö tai yritys kuljettaa eläimiä korvausta vastaan työkseen tai ammatin- tai 

elinkeinonharjoittamisen tarkoituksessa
 Henkilö saa eläinten kuljetuksesta korvauksen, vaikkei kuljeta eläimiä työkseen tai 

harjoittaakseen ammattia tai elinkeinoa
 Tuotantoeläinten kuten sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan tai kalojen 

tuotantoon liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat kuljetukset
– lampuri vie kasvattamiaan lampaita kerran vuodessa vuosittain teurastamoon

 Hevosyrittämiseen (ravi-, ratsastus- ja hoitotallit, ratsastuskoulut) liittyvät kuljetukset 
– hoitotallin pitäjä kuljettaa hoidossaan olevia hevosia
– henkilöllä tai yrityksellä ei ole tallia, mutta tämä tarjoaa hevospalveluja, joihin sisältyy 

myös hevosten kuljettamista
– ratsastuskoulu kuljettaa omistamansa hevosen korvausta vastaan kilpailuun, johon 

ratsastuskoulun asiakas osallistuu
 Toisen henkilön hevosten kuljettaminen, jos tämä kuljettaminen liittyy hevosalan 

yrityksen toimintaan. Hevosalan yritys voi olla joko hevosia kuljettavan tai toisen 
henkilön omistama. Merkitystä ei ole sillä, onko kuljettaja yksityishenkilö ja saako hän 
kuljettamisesta korvausta.

 Koirien, kissojen ja muiden pienten seura- ja harrastuseläinten kaupalliseen pitoon 
ja toimintaan sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat kuljetukset

 Koe-eläintoimintaan liittyvät kuljetukset



Rajoitukset soveltamisalaan, vain 3 ja 27 artiklat käytössä:

 Siirtolaiduntamiskuljetukset omilla maatalousajoneuvoilla tai 
kuljetusvälineillä

 Kasvattajan omilla kuljetusvälineillä suorittamat omien eläinten 
kuljetukset alle 50 kilometrin matkan omalta tilalta

 6 artiklan kohtia 1,2,4 ja 5 ei sovelleta henkilöihin, jotka kuljettavat 
eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta lukien (lupa, 
hyväksymis- ja pätevyystodistukset)

 Eläinlääkärissä käynnit eläinlääkärin valvonnassa



Luvat ja todistukset

 Lyhyiden kuljetusten eläinkuljettajalupa
 Pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupa
 Maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistukset
 Kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistukset
 Hakulomakkeet: 

http://www.yrityssuomi.fi/fi/lomake;jsessionid=F2C6A0F4B0EA549622155FD5D5
CF1F3E?docid=5680&kieli=fi

http://www.yrityssuomi.fi/fi/lomake;jsessionid=F2C6A0F4B0EA549622155FD5D5CF1F3E?docid=5680&kieli=fi


Eläinkuljettajalupa – lyhyt

 Hakija Suomeen sijoittautunut
 Käytössä on riittävät ja asianmukaiset

– henkilökunta
– laitteet
– toimintamenettelyt
 Ei eläinsuojelurikoksia



Eläinkuljettajalupa – pitkä

 Hakija Suomeen sijoittautunut
 Käytössä on riittävät ja asianmukaiset

– henkilökunta
– laitteet
– toimintamenettelyt
 Ei eläinsuojelurikoksia
 Kuljetusvälineiden hyväksymistodistukset
 Tiedot menettelyistä, joilla eläinkuljettaja jäljittää ja pitää kirjaa 

vastuullaan olevien maantieajoneuvojen liikkeistä ja saa yhteyden 
kyseisiin kuljettajiin
 Valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten



Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus 
(18 artikla)

 Kuljetusväline tarkastetaan ja todetaan liitteessä I olevien II ja VI luvun 
vaatimusten mukaiseksi
 Hyväksymiset rekisteröidään tietokantaan
 Hyväksymistodistus 

– liitteen III, IV luvun mallin mukainen
– voimassa enintään viisi vuotta
 Paikannuslaitteisto, tallentava ja hälyttävä lämpötilan seurantajärjestelmä, 

juotto- ja ruokintamahdollisuus 
 Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia tiettyihin vaatimuksiin alle 12 

tunnin kuljetuksiin



Kuljettajan/hoitajan pätevyystodistus
 Sovellettu 5.1.2008 alkaen
 Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten taikka 

siipikarjan kuljettajana saa olla vain pätevyystodistuksen haltija, muilla pitää olla 
koulutus
 Liitteen IV mukainen koulutus ja koe

– Evira hyväksyy kokeen ja kokeen järjestäjän



Kuljetusasiakirja

 Eläinten alkuperä ja omistaja
 Lähtöpaikka
 Lähtöpäivä ja aika
 Aiottu määräpaikka
 Kuljetusmatkan odotettu kesto
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