
Kilpikonnien, sammakko-
eläinten ja matelijoiden 
maahantuonti

Kilpikonnia, sammakkoeläimiä ja matelijoi-
ta maahantuotaessa ei tarvita Eviran tuon-
tilupaa eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä 
todistuksia. (Katso myös kohta Uhanalaiset 
eläimet.)

Minisikojen maahantuonti

Minisikojen maahantuonti on mahdollista 
vain Eviran Terveys ja hyvinvointi -yksikön 
myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen 
tuontiluvan ehtoja

Akvaariokalojen maahan-
tuonti

Pysyvästi akvaariossa pidettäviä trooppisia 
akvaariokaloja yksityishenkilön mukana 
maahantuotaessa ei tarvita Eviran tuontilu-
paa eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä to-
distuksia. Muita lajeja tuotaessa vaaditaan 
tuontilupa Eviran Terveys ja hyvinvointi 
-yksiköstä. Tarkemmat ohjeet akvaariokalo-
jen tuontiin on saatavissa:
http://www.evira.fi /portal/fi /elaimet_ja_
terveys/tuonti_ja_vienti/

Muiden eläinlajien maahan-
tuonti

Muiden eläinlajien maahantuonnista saa 
lisätietoja Eviran Terveys ja hyvinvointi 
-yksiköstä (puh. vaihde 020 77 2003).

Kanien ja jyrsijöiden
(marsut, rotat, hiiret, 
hamsterit, chinchillat jne.) 
maahantuonti

EU:n alueelta tai seuraavista maista tuota-
essa ei tarvita tuontilupaa Elintarviketurval-
lisuusvirastosta eikä muitakaan eläinlääkin-
nällisiä todistuksia:

Tuonti muista maista on mahdollista vain 
Eviran  Terveys ja hyvinvointi -yksikön 
myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen 
tuontiluvan ehtoja.

Lintujen maahantuonti

Lintujen maahantuonti on mahdollista 
vain Eviran Terveys ja hyvinvointi -yksikön 
myöntämällä eläinten tuontiluvalla ja nou-
dattaen tuontiluvan ehtoja. (Katso myös 
kohta Uhanalaiset eläimet.)

Lupa vai ei?
Ohjeita eräiden eläinten tuonnista Suomeen lemmikkinä

Australia, Grönlanti, Islanti, Kanada, 
Kroatia, Norja, Sveitsi, Uusi-Seelanti, 
Yhdysvallat

Lisätietoja: www.evira.fi 



Tuontiluvan hakeminen

Tuontilupa on haettava hyvissä ajoin ennen 
aiottua maahantuontia. Hakemus on va-
paamuotoinen ja siinä ilmoitetaan:

Hakemus lähetään Elintarviketurvallisuusvi-
rasto Eviran Terveys ja hyvinvointi 
-yksikköön

kirjaamo@evira.fi 
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Tuontilupa on maksullinen.

Tuontiluvan ehdot määräytyvät lähtömaan 
eläintautitilanteen mukaan ja lupa voidaan 
eläintautisyistä myös jättää myöntämättä.

■
■

Uhanalaiset eläimet 
(CITES-sopimus) 

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä 
(esim. käärmeitä, kilpikonnia tai papukai-
joja) maahantuotaessa on aina lisäksi otet-
tava huomioon villieläimistön ja kasviston 
uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa 
koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), 
joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla 
vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja: Suomen Ympäristökeskus, 
Luontoyksikkö

PL 140, 00251 Helsinki
puh. 020 490 2709
http://www.ymparisto.fi /cites

Suomessa myytäväksi 
tarkoitettujen lemmikkieläin-
ten maahantuonti

Tämän esitteen määräykset eivät koske 
eläimiä, jotka on maahantuonnin jälkeen 
tarkoitettu myytäviksi Suomessa. Myytä-
väksi tarkoitettuja lemmikkieläimiä koske-
vista määräyksistä saa tarkempia Eviran 
Terveys ja hyvinvointi -yksiköstä.

■
■
■

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
www.evira.fi 

Tuojan yhteystiedot
Mitä eläimiä halutaan tuoda
Mistä maasta eäimiä ollaan tuo-
massa
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2.
3.

Lisätietoja: www.evira.fi 


