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 Saapumispäivä Dnro 

  

 
 

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake aluehallintovirastoon viimeistään 30.4.2022. 

 
 
Täytä lomake koneella tai selvästi tekstaten. 
 
 

Eläinlaji:  Minkki  Supikoira  Muu näätäeläin, mikä:       

 
Eläintenpitäjän tiedot 

Nimi 

      
Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

            
Puhelin Sähköpostiosoite 

            

 
Pitopaikan tiedot 

Pitopaikan nimi Pitopaikkatunnus 

            
Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

            
Pitopaikasta vastaava toimija tai yhteyshenkilö Puhelin Sähköpostiosoite 

                  

 
Siitoseläinten lukumäärä siitosjakson alussa 

Siitoseläinten lukumäärä siitosjakson alussa, kpl:       

 
Turkistilojen tautisuojausvaatimukset 

• Työntekijät eivät käy tilalla, jos heillä on koronavirustartunta, koronavirustartuntaan sopivia oireita tai epäily 
korona-altistuksesta. 

• Kaikki ulkomailta tai ulkomaanmatkoilta saapuvat työntekijät ovat karanteenissa tai 14 vuorokauden 
omaehtoisessa karanteenissa ennen töiden alkua. 

• Työntekijät vaihtavat tilalle saapuessaan tilan suojavaatteet, jalkineet ja käsineet. 

• Varjotalossa ja eläinhallissa käytetään maskia tai hengityssuojainta. 

• Kädet pestään ja desinfioidaan ennen töiden alkua ja tarvittavin väliajoin. 

• Tilalla huolehditaan haitta- ja tuhoeläinten (myös kulkukissat) torjunnasta. 

• Tilalla käyvät vain välttämättömät ulkopuoliset henkilöt ja he käyttävät tilakohtaisia suojavaatteita, jalkineita 
ja käsineitä. Jos henkilöillä ei ole omia suojavaatteita, tila tarjoaa ne. 
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Turkistilojen työntekijöiden SARS-CoV-2-testauksen vaatimukset 

Turkistilan työntekijät käyvät SARS-CoV-2-testuksessa (koronatestauksessa) seuraavissa tilanteissa: 
 

• Työntekijällä on koronavirustartuntaan sopivia oireita. 

• Työntekijä on altistunut koronavirukselle ja hän on vieraillut tai työskennellyt tarhalla altistumisen jälkeen. 

• Työntekijällä tai tarhan eläimillä todetaan koronavirustartunta. 

• Kaikki uudet työntekijät: aikaisintaan 48 tuntia ennen töiden aloittamista. 

• Kaikki työntekijät ulkomaanmatkalta saavuttaessa: aikaisintaan 48 tuntia ennen töiden aloittamista. 

Edellä mainitut koronatestausvaatimukset voivat muuttua. Tällöin on noudatettava uusimpia vaatimuksia. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan näytteenotto ja testaus edellä mainituissa tilanteissa 
kuuluvat maksuttoman kunnallisen koronavirustestauksen piiriin. 

 
 
Sitoumus ja allekirjoitus 

 Sitoudun noudattamaan edellä mainittuja turkistilojen tautisuojausvaatimuksia toistaiseksi. 

 Sitoudun noudattamaan edellä mainittuja työntekijöiden SARS-CoV-2-testauksen vaatimuksia toistaiseksi. 

 Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi. 

 Lupaan ilmoittaa tätä lomaketta koskevista oleellisista muutoksista aluehallintovirastolle. 

Paikka ja aika Eläinten omistajan / yrityksen edustajan allekirjoitus 
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TÄYTTÖOHJE 
 
Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake pitopaikan sijaintikunnan aluehallintovirastoon joko postitse tai skannattuna 
sähköpostin liitteenä viimeistään 30.4.2022. 
 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto:  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka, PL 1, 13035 AVI 
kirjaamo.etela@avi.fi 

 
Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka, PL 2, 13035 AVI 
kirjaamo.ita@avi.fi 

 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka, PL 4, 13035 AVI 
kirjaamo.lounais@avi.fi 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka. PL 5, 13035 AVI 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka, PL 6, 13035 AVI 
kirjaamo.pohjois@avi.fi 

 
Lapin aluehallintovirasto:  

Lapin aluehallintoviraston päätoimipaikka, PL 3, 13035 AVI 
kirjaamo.lappi@avi.fi 

 
Eläintenpitäjän tiedot 
Ilmoita eläintenpitäjän nimi ja yhteystiedot. Eläintenpitäjä voi olla esimerkiksi eläinten omistaja tai yritys. 
 
Pitopaikan tiedot 
Kun ilmoitat pitopaikan tiedot, varmista erityisesti, että ilmoitat pitopaikkatunnuksen oikein. Tunnus on FI-alkuinen  
12-numeroinen merkkisarja. Pitopaikkatunnus on välttämätön tieto seurantanäytteenotossa. 
 
Siitoseläinten lukumäärä 
Jos tilalla on useampaa kuin yhtä eläinlajia (minkki, muu näätäeläin, supikoira), lasketaan kaikkien lajien siitoseläimet 
yhteen. 
 
Sitoumus ja allekirjoitus 
Jos pitopaikassasi on yli 500 täysikasvuista siitoseläintä ja sitoudut noudattamaan turkistilojen tautisuojausvaatimuksia ja 
työntekijöiden koronatestauksen vaatimuksia, pitopaikassasi otetaan enintään 5 näytettä joka toinen viikko. Muista 
tällöin merkitä rasti molempiin ruutuihin sitoutumisesi merkiksi. Jos pitopaikassasi on yli 500 täysikasvuista siitoseläintä ja 
et sitoudu tautisuojausvaatimuksiin etkä työntekijöiden testaukseen, pitopaikassasi toteutetaan komission päätöksen 
mukaista näytteenottoa (60 näytettä joka viikko). Tällöin sinun ei tarvitse täyttää eikä lähettää lomaketta. Sitoutuminen 
on vapaaehtoista ja vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä näytteenottoa yli 500 siitoseläimen pitopaikassa toteutetaan. 
 
Jos pitopaikassasi on alle 500 täysikasvuista siitoseläintä, sinun ei tarvitse sitoutua tautisuojausvaatimuksiin eikä 
työntekijöiden testaukseen eikä myöskään täyttää eikä lähettää lomaketta. 

 
Muut ohjeet 
Turkistiloilla on suositeltavaa noudattaa tässä lomakkeessa olevien tautisuojausvaatimusten lisäksi tarkempia ohjeita, 
joita ovat antaneet Ruokavirasto ja FIFUR. 
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