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Johdanto 
 

Tämän ohjeen tarkoituksena on koota eläinsuojelulainsäädännön 
ilmoituksenvaraiselle toiminnalle asettamat keskeisimmät vaatimukset yhteen 
asiakirjaan toimijoiden ja valvontaviranomaisten työn helpottamiseksi. Vaatimusten 
lisäksi ohje sisältää kursiivilla kirjoitettuna Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
tulkintoja siitä, millainen toiminta olisi ilmoituksenvaraista. 
 

Mikä on ilmoituksenvaraista toimintaa? 
 
 Eläinsuojelulain (247/1996) 21, 23 ja 24 §:n mukaan ammattimaisesta seura- ja 
 harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen 
 tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen 
 ilmoitus aluehallintovirastoon.  
 
 1. Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja 
 harrastuseläinten pito 
 
 Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 26 § määrittelee seuraavasti ne toiminnot, jotka 
 ovat ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa ja 
 siten ilmoituksenvaraista toimintaa: 
 

• koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen 
kaupanpitäminen tai välittäminen 

 
  esim. eläinkaupat 

  
• koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on 

kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin 
kerran  

 
 esim. kennelit, joissa on kasvatettavana vähintään kuusi siitosnarttua, 

jotka ovat kukin saaneet ainakin yhdet pennut 
 

  huom. koskee ainoastaan lisääntymiskykyisiä narttuja 
 

• koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos 
samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai 
koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa 

 
   esim. koira- tai kissahoitola, jossa on säännöllisesti yhtä aikaa 
hoidettavana vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai 
kissaa 
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• ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä 
pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi 
tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen 
mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on 
yhteensä vähintään kuusi 

 
 esim. ravitalli, johon on otettu valmennettaviksi vähintään kuusi 

täysikasvuista hevosta 
 

 esim. ratsastuskoulu, jossa on käytössä vähintään kuusi 
täysikasvuista hevosta tai ponia 

 
 esim. talli, johon on otettu hoidettaviksi vähintään kuusi täysikasvuista 

hevosta tai ponia 
 
• muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten 

pito 
 

 esim. laajamittainen kanien tai jyrsijöiden kasvattaminen. 
 
 2. Lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhat 

 
 Ilmoituksenvaraista toimintaa on luonnonvaraisten nisäkkäiden tai lintujen taikka 
 niiden vankeudessa syntyneiden, luonnonvaraiseen lajiin kuuluvien jälkeläisten 
 tarhaaminen lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten 
 tuottamiseksi.  

 
 Eläinsuojeluasetuksen 25 §:n mukaan lihan, munien tai niiden tuottamiseen 
 tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi saadaan Suomessa luonnonvaraisina 
 tavattavista nisäkäs- ja lintulajeista tarhata seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä: 
 

• valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris, metsäjänis, rusakko, 
mufloni ja villisika 

 
• fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riekko, metsä- ja merihanhi sekä 

kanadanhanhi. 
 

 Lisäksi saadaan lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten 
 tuottamiseksi tarhata japaninpeuroja, saksanhirviä, vesipuhveleita (Bubalus 
 bubalus), amerikanbiisoneita (Bison bison), strutseja, emuja, amerikannanduja 
 (tavallinen rhea) ja rämemajavia. 

 
3. Riistanhoidolliset tarhat 
 

 Ilmoituksenvaraisen toiminnan piiriin kuuluvat myös riistanhoidolliset tarhat, joissa 
 luonnonvaraisia nisäkkäitä tai lintuja taikka niiden vankeudessa syntyneitä, 
 luonnonvaraiseen lajiin kuuluvia jälkeläisiä kasvatetaan myöhempää 
 luontoon palauttamista varten. 
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Kirjallinen ilmoitus  
 
 Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus 
 aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista 
 ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellisesti 
 muuttuessa. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien 
 tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä. 
 Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta 
 tehdään ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan. 
 Tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta tehdään ilmoitus sille 
 aluehallintovirastolle, jonka toimialueella tarha sijaitsee.  
 
 Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 

• toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka 
 
• jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, 

jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote 
 
• toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi 
 
• selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta 

toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta 
 
• missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on 

tarkoitus aloittaa 
 
• tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan 
 
• selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi 

aiotuista laitteista 
 
• selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää. 

 
 Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä 
 ilmoitus, ota yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Ilmoituksen voi tehdä 
 myös aluehallintoviraston valmiilla lomakkeella. Läänineläinlääkäreiden yhteystiedot 
 ja ilmoituslomake ovat aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa 
 http://www.avi.fi. 
 
Luettelon pitäminen  
 
 Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään ajan tasalla olevaa luetteloa 
 toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luettelo on vaadittaessa 
 esitettävä valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojalle. 
 
Lainsäädäntö 
 
 Eläinsuojelulainsäädäntö on luettavissa maa- ja metsätalousministeriön 
 internetsivuilla osoitteessa http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html.   

http://www.avi.fi/

