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Lemmikkieläinpassin täyttöohje
Lemmikkieläinpassi vaaditaan koirilta, kissoilta ja freteiltä kaikissa EU-maiden välisissä
kuljetuksissa (sisältäen sekä kaupalliset kuljetukset että omistajan mukana matkustavat
lemmikit). Passia ei saa myöntää muille eläinlajeille. Passin tarkoituksena on osoittaa, että
eläin on tunnistettavissa ja että eläin täyttää jäsenmaiden välisissä kuljetuksissa
vaadittavat eläinten terveyttä koskevat ehdot. Viennissä EU:n ulkopuoliseen maahan
passia voidaan käyttää, jos määränpäämaa hyväksyy passin tuontitodistuksena. EU:n
alueelle palattaessa tuontivaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa lemmikkieläinpassilla.
Lemmikkieläinpassi on sinikantinen vihko, jonka kannessa on EU:n lippu.
Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella, mutta eri EU-maiden
lemmikkieläinpassien välillä voi olla pieniä eroavaisuuksia sivumäärän tai esimerkiksi
laatikoiden koon ja muodon osalta. Kaikkien maiden passeissa on tiedot maiden virallisten
kielten lisäksi myös englanniksi. Sellaisille maille, jotka soveltavat samoja sääntöjä ja
menettelyjä kuin jäsenmaat, on luotu hieman erinäköinen malli passista, erityisesti
kansilehden osalta. Maat, jotka saavat käyttää tällaista passia, ovat Andorra, Sveitsi,
Färsaaret, Gibraltar, Grönlanti, Islanti, Liechtenstein, Monaco, Norja, San Marino ja
Vatikaanivaltio.
Passin malli ja sitä koskevat lisävaatimukset vahvistetaan Komission
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013. Uudistettu passi on otettu käyttöön
29.12.2014. Vanhanmallinen, ennen 29.12.2014 myönnetty passi on voimassa eläimen
elinajan.
Lemmikkieläinpassin myöntäminen
Suomessa lemmikkieläinpassien jakelu hoidetaan eläinlääkärien kautta. Kaikki eläinlääkärit,
joilla on oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia Suomessa, voivat myöntää
lemmikkieläinpasseja ja tehdä merkintöjä lemmikkieläinpasseihin. Eläinlääkäriltä, joka
rikkoo passin myöntämisen sääntöjä, voidaan viime kädessä poistaa oikeus kirjoittaa
lemmikkieläinpasseja.
Lemmikkieläinpassi hankitaan siitä EU-maasta, jossa eläin oleskelee sillä hetkellä, kun passi
hankitaan. Suomalainen lemmikkieläinpassi voidaan antaa myös muussa EU-maassa
vakituisesti asuvalle lemmikkieläimelle, joka tilapäisesti oleskelee Suomessa. Samoin
suomalaiselle eläimelle voidaan tarvittaessa hankkia lemmikkieläinpassi toisesta EUmaasta. EU:n ulkopuolisesta maasta Suomeen tulleelle eläimelle voidaan kirjoittaa
lemmikkieläinpassi Suomessa.
Lemmikkieläinpassien kirjoittamisessa on erityisesti huomioitava:

Eläinlääkäri voi antaa lemmikkieläinpassin vain eläimelle, jolla on
tunnistusmerkintä ja voimassa oleva raivotautirokotus.

Lemmikkieläinpassia ei voi kirjoittaa näkemättä eläintä, sillä eläimen tunnistusmerkintä on
tarkistettava passia myönnettäessä. Jokaiseen luovutettuun lemmikkieläinpassiin on
täytettävä osat I–V. Muut osat täytetään tarvittaessa. TYHJIÄ LEMMIKKIELÄINPASSEJA EI
SAA MYYDÄ ASIAKKAILLE EIKÄ LÄHETTÄÄ TOISEEN MAAHAN.
Jos eläin on alle 12 viikon ikäinen, ja se on välittömästi (ennen kuin se täyttää 12 viikkoa)
siirtymässä toiseen EU-maahan, voidaan sille poikkeuksellisesti myöntää
lemmikkieläinpassi ilman raivotautirokotusta. Eläimen siirtymistä tulee yrittää varmistaa
kysymällä omistajalta lauttalippua tai lentolippua. Eläimen tulee tällöinkin olla
tunnistusmerkitty ja sen on täytettävä rokottamattomille pennuille asetetut ehdot siirrossa
toiseen jäsenmaahan (lemmikkieläinasetuksen 7 artikla). Eläimen omistajan on myös hyvä
tietää, että kaikki EU-maat eivät välttämättä salli rokottamattomien pentujen tuontia.
Lemmikkieläinpassiin voidaan merkitä myös tietoja, jotka eivät ole vaatimuksena
liikuttaessa EU:n alueella tai tuotaessa eläin EU:n ulkopuolelta takaisin EU-maahan, mutta
joita voidaan vaatia viennissä joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin (esim. muut rokotukset,
kliininen tutkimus, laillistus).
Lemmikkieläinpassin myöntö eläimelle, jonka omistaja asuu EU:n ulkopuolella
Lemmikkieläinasetuksen nojalla ei voida asettaa vaatimuksia omistajien kansallisuudelle tai
vakinaiselle asuinpaikalle. Lemmikkieläinpassi voidaan Suomessa myöntää myös
lemmikille/omistajalle, joka asuu EU:n ulkopuolella omistajan kansallisuuteen katsomatta.
Passin myöntäminen edellyttää, että lemmikki on asianmukaisesti tunnistusmerkitty ja että
sillä on voimassa oleva, EU-lainsäädännön edellyttämä kolmasmaatuontitodistus (asetus
577/2013, liite IV), jonka mukaan lemmikki täyttää EU:n asettamat tuontivaatimukset. EUpassia ei voi myöntää laittomasti EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodulle lemmikille.
EU:n ulkopuolelta, erityisesti Venäjältä tulevat, Suomessa usein käyvät lemmikkieläimet
aiheuttavat rabiesriskin, jota tulee pystyä minimoimaan. EU:n ulkopuolisen maan
kansalaisen omistamalle lemmikille kirjoitetaan EU:n lemmikkieläinpassi, johon
rabiesrokotukset saa merkitä vain EU-alueen eläinlääkäri. On turvallisinta, että nämä
lemmikit saavat rokotuksensa Suomessa.
Suomalainen eläinlääkäri voi siirtää EU:n ulkopuolella annetun rabiesrokotuksen
kolmasmaatuontitodistuksesta EU-passiin vain, jos eläinlääkärillä on varmuus siitä, että
kolmasmaatodistuksen myöntänyt eläinlääkäri on laillistettu ja toimivaltainen ja että
rabiesrokotus/rokote täyttää EU-asetuksen 576/2013 liitteen III vaatimukset. Eläimen
haltijan on tällöin toimitettava maahantuontiasiakirjojen lisäksi eläinlääkärille viralliset
todistukset rokotuksen antaneen eläinlääkärin toimivallasta ja laillistumisesta ja siitä, että
rokote täyttää vaatimukset. Eläinlääkärin on otettava todistuksista kopiot omaan
kirjanpitoonsa. Muussa tapauksessa eläin on rokotettava Suomessa uudestaan.
Kirjanpito
Jokainen lemmikkieläinpassi on numeroitu yksilöllisesti. Eläinlääkärin tulee pitää
antamistaan lemmikkieläinpasseista kirjanpitoa. Eläinlääkäreiden on säilytettävä vähintään
kolmen vuoden ajan tiedot passin numerosta, mikrosirusta, eläimestä ja omistajasta.
Jäljitettävyyden kannalta on välttämätöntä, että jos eläinlääkäriasema suljetaan tai sen
toiminta lakkaa, tyhjät lemmikkipassit tulee kirjata kirjanpitoon loppuratkaisuineen.

Lopettava eläinlääkäriasema voi kirjata myymättä jääneet passit passeja koskevassa
kirjanpidossa tappioksi ja hävittää passit. Hävitettyjen passien numerot tulee ilmoittaa
Fennovetille.
Lemmikkieläinpassin täyttäminen
Passin alussa on uudet sivut passin täyttämistä koskevista ohjeista. Tiedot
lemmikkieläinpassiin täytetään myös englanniksi.
I. OMISTAJA
Passiin voidaan täyttää yhteensä kolmet omistajan tiedot. Jos eläimen omistaja vaihtuu,
voidaan uuden omistajan tiedot kirjoittaa seuraavaan kohtaan, eikä eläimelle tarvitse
kirjoittaa uutta passia. Merkinnän voi tehdä myös uusi omistaja. Omistajan allekirjoitus
vaaditaan passiin. Omistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä. Jos eläin tosiasiallisesti on
jonkin organisaation omistuksessa, esimerkiksi tulli- tai poliisilaitoksen omistuksessa, tulee
omistajaksi merkitä eläimen ohjaaja/haltija. EU:n lemmikkiasetus ei ota kantaa siihen,
voiko eläinlääkäri myöntää lemmikkipassin omaa lemmikkiään varten. EU:n jäsenmaiden
käytännöt tässä asiassa voivat vaihdella sen perusteella, minkälaiset yleiset säännöt
maassa on eläinlääkärien kirjoittamille todistuksille. Suomessa ei ole kiellettyä se, että
eläinlääkäri myöntää passin omaa lemmikkiään varten tai kirjaa lemmikkinsä passiin
rokotus- tai lääkitystietoja. Joissain EU-maissa saatetaan kyseenalaistaa eläinlääkärin omaa
lemmikkiään varten myöntämä passi.
II. ELÄIMEN KUVAUS
Ilmoitetaan eläimen nimi, laji, rotu, sukupuoli, syntymäaika, turkin väri ja mahdolliset
merkittävät tai erotettavissa olevat piirteet tai ominaisuudet. Eläimen omistaja voi
halutessaan liittää sivulle eläimen kuvan.
III. ELÄIMEN TUNNISTUSTIEDOT
Eläinlääkärin on aina luettava mikrosiru eläimestä ennen passin myöntämistä ja kun passiin
tehdään merkintöjä. Mikrosirusta on sekä asettamis- ja lukemispäivä ja mikrosirusta
käytetään sanaa transponderi. Mikrosirun numeron lisäksi ilmoitetaan mikrosirun sijainti.
Ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Jos eläimelle on tehty
tunnistustatuointi ennen 3.7.2011, se on selkeä ja eläimellä on kirjallinen todiste siitä, että
tatuointi on tehty ennen 3.7.2011, tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä.
Tatuointinumeron lisäksi ilmoitetaan tatuoinnin sijainti ja lukemispäivä.
Tunnistustiedot on tarkistettava sekä passista että eläimestä joka kerta, kun
lemmikkieläinpassiin tehdään uusia merkintöjä. Jos mikrosiru ei ole ISO-standardin
mukainen, on eläimen omistajan tai haltijan järjestettävä lukijalaite sirun tarkistamista
varten.
Jos eläimen merkintäpäivämäärä ei ole tiedossa, tulee tunnistusmerkinnän lukemispäivä
merkitä passiin. Passiin voidaan merkitä vain tämän päivämäärän jälkeen annetut
rokotukset ja lääkitykset.

Passiin on liitetty turvaominaisuuksia, joilla pyritään estämään passin väärinkäytöksiä. Kun
sivu eläimen tunnistustiedoista (osa III) on täytetty, kyseinen sivu päällystetään
läpinäkyvällä laminointikalvolla. Tarvittava laminointikalvo on passin mukana.
IV. LEMMIKKIELÄINPASSIN MYÖNTÄMINEN
Tämän osan saa täyttää vain eläinlääkäri ja siihen tulee tiedot eläinlääkäristä ja
myöntämispäivästä ja lopuksi eläinlääkärin allekirjoitus ja leima. Eläinlääkäri saa myöntää
ja antaa passin vasta kun osat I-IV omistajasta, eläimen kuvauksesta, tunnistetiedoista ja
myöntämisestä on täytetty. Raivotautirokotusta koskeva osa V tulee lisäksi aina olla
täytetty, jollei ole kyse alle 12 viikon ikäistä rokottamatonta eläintä koskevasta
poikkeusmenettelystä (ks. yllä kohta ”Lemmikkieläinpassin myöntäminen”).
V. RAIVOTAUTIROKOTUS
Ilmoitetaan rokotteen nimi, valmistaja ja eränumero, rokotuspäivä ja rokotuksen voimassa
olon alkaminen ja päättyminen. Eläinlääkäri täyttää yhteystietonsa, vähintään nimi, osoite
ja puhelinnumero, ja tiedot varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella. Leiman käyttö ei
ole pakollista, mutta se on sallittua, kunhan vaaditut tiedot ovat selvästi luettavissa. Jos
passin sivulle merkittävät tiedot ovat rokotetarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään
tuhoutuva, se on päällystettävä laminointikalvolla. Tarvittavat laminointikalvot ovat passin
mukana. Hyväksytty eläinlääkäri on Suomessa eläinlääkäri, jolla on oikeus harjoittaa
eläinlääkärin ammattia Suomessa.
Vaikka eläin olisi rokotettu useamman kerran raivotautia vastaan, lemmikkieläinpassiin ei
tarvitse merkitä kuin voimassa oleva raivotautirokotus passia annettaessa. Merkintä
raivotautirokotuksesta voidaan tehdä aikaisemmin annetun muun rokotustodistuksen
perusteella, jos raivotautirokotus on edelleen voimassa, eläin oli tunnistusmerkitty
rokotushetkellä ja rokotustodistuksesta käy ilmi kaikki lemmikkieläinpassissa vaadittavat
tiedot. (Rokotusmerkintöjen siirrosta kolmasmaatuontitodistuksen perusteella ks. yllä
kohta ”Lemmikkieläinpassin myöntö eläimelle, jonka omistaja asuu EU:n ulkopuolella”).
Jos eläimelle on tehty serologinen tutkimus, joka on edelleen voimassa (eli
raivotautirokotus on uusittu testin jälkeen säädetyin väliajoin), merkitään passiin joko vain
ennen testiä annettu viimeisin rokotus ja voimassa oleva rokotus tai lisäksi muutkin
rokotukset näiden väliltä. Jos kaikkia edellä mainittuja rokotuksia ei ole merkitty passiin, on
eläimen mukana vienti- tai tuontihetkellä oltava rokotustodistukset näistä rokotuksista.
Lemmikkieläinpassiin voidaan merkitä vain ne rokotukset, jotka on annettu sen jälkeen,
kun eläin on tunnistusmerkitty. Myös uusintarokotusten yhteydessä eläimen
tunnistusmerkintä on tarkistettava ennen merkinnän tekemistä passiin.
Rokotuksen voimassaoloaika
Voimassa olon alkamispäivä lasketaan olevan 21 vrk rokotuspäivästä. Jos rokotteella on
tästä poikkeava immuniteettisuojan alku, niin rokotteen voimassaoloaika alkaa
immuniteettisuojan syntymisestä, kun vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun
rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu
loppuun. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen
edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Raivotautirokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä on merkittävä lemmikkieläinpassiin. Viimeinen voimassaolopäivä

määräytyy rokotteen valmistajan suositusten mukaan. Käytännössä rokottamisessa on
noudatettava Suomessa hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa. Valmisteyhteenvedon tiedot
ovat saatavissa Suomen eläinlääkkeet -kirjasta. Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat
raivotautirokotteet ovat voimassa rokotteesta riippuen kaksi tai kolme vuotta, jos rokotus
on annettu yli vuoden ikäiselle eläimelle.
VI. SEROLOGINEN TUTKIMUS JA LISÄTUTKIMUS
Ilmoitetaan päivämäärä, jolloin verinäyte tutkimusta varten on otettu. Merkintä tehdään
vasta, kun laboratoriovastaus on saatu. Jos kysymyksessä on aiemmin tehty tutkimus, on
eläinlääkärin varmistettava, että raivotautirokotus on uusittu serologisen tutkimuksen
jälkeen säännösten mukaisesti, ennen kuin merkintä passiin voidaan tehdä. Lisätutkimus
tehdään tarvittaessa, jos rokotusta ei ole uusittu säädetyin väliajoin serologisen
tutkimuksen jälkeen.
Testin on oltava tehty EU:n hyväksymässä laboratoriossa. Lista hyväksytyistä
laboratorioista on osoitteessa:
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serologylaboratories_en
VII. KÄSITTELY EKINOKOKKOOSIA VASTAAN
Ekinokokkilääkitys vaaditaan ainoastaan koirilta. Kissoja ja frettejä ei tarvitse lääkitä.
Ilmoitetaan lääkkeen nimi ja valmistaja sekä lääkityspäivämäärä kellonaikoineen.
Kellonaika on oleellinen tieto, jos koira lääkitään Suomeen saapumista edeltävänä päivänä.
Jos passin sivulle merkittävät tiedot ovat rokotetarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa
itsestään tuhoutuva, se on päällystettävä laminointikalvolla. Tarvittavat laminointikalvot
ovat passin mukana. Eläimen tunnistusmerkintä on tarkistettava ennen lääkityksen
antamista. Tiedot varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella ja leimalla.
Lääkitysvaatimus koskee myös alle kolmen kuukauden ikäisiä koiranpentuja. Suomeen
tulevilta koirilta vaaditaan ekinokokkilääkitys, paitsi jos ne tulevat suoraan Norjasta,
Irlannista tai Maltalta. Lääkitysvaatimus koskee myös Ruotsista tuotavia koiria.
Ekinokokkilääkitystä ei vaadita, jos eläin viedään suoraan Suomesta Irlantiin, Maltalle tai
Norjaan.
Lääkitys annetaan 1-5 vrk ennen maahantuloa. Lääkettä ei siis voi antaa rajalla juuri ennen
rajanylitystä. Suomen ulkopuolisen maan eläinlääkäri merkitsee annetun lääkkeen
lemmikkieläinpassiin.
Vaihtoehtoisesti tuotaessa EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä, koira voi käyttää 28 vrk:n
sääntöä. Koira pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein
EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan
säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin matkustelua kestää. Koska
minimiaikaa lääkityksen antoväleille ei ole määritelty, Ruokavirasto suosittelee, että
lääkitysten väli olisi mahdollisimman lähellä 28 vuorokautta. Viimeinen loislääkitys tulee
tehdä Suomessa matkustelun päätyttyä. Jos käsittelyväli on pidempi kuin 28 vrk,
lääkitysohjelma aloitetaan alusta. Lemmikkieläinpassiin merkitään maininta 28 vrk:n
säännöstä ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja
englanniksi. Esimerkkejä passiin kirjoitettavista lauseista:

•
•
•

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28
vrk:n välein (asetus 2018/772)
Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur
med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/722)
Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d
intervals (regulation 2018/772)

Lauseiden alapuolelle kirjataan käytetty valmiste ja valmistaja. Eläinlääkärin allekirjoitus ja
lääkityspäivämäärä kirjoitetaan tavanomaisiin kohtiin. Jatkossa passiin lisätään vain
lääkityspäivämäärä, leima ja allekirjoitus. Jos passin sivut tulevat täyteen, koiralle
myönnetään uusi passi. Matkoilla koiran omistajan kannattaa kuljettaa mukana sekä uutta
että vanhaa passia.
Eläinlääkäreitä pyydetään ilmoittamaan kuukausi-ilmoituksen yhteydessä, montako koiraa
on 28 vrk:n säännön piirissä.
VIII. MUUT LOISKÄSITTELYT
Muita loiskäsittelyitä ei vaadita liikuttaessa EU-maissa tai tuotaessa eläin EU:n
ulkopuolisesta maasta EU:n alueelle. Passiin voidaan merkitä vain ne loiskäsittelyt, jotka on
annettu sen jälkeen, kun eläin on tunnistusmerkitty. Muutkin loiskäsittelyt kannattaa
kuitenkin merkitä lemmikkieläinpassiin, jolloin yhdestä asiakirjasta käy ilmi eläimen kaikki
loiskäsittelyt.
IX. MUUT ROKOTUKSET
Muita rokotuksia ei vaadita liikuttaessa EU-maissa tai tuotaessa eläin EU:n ulkopuolisesta
maasta EU:n alueelle. Passiin voidaan merkitä vain ne rokotukset, jotka on annettu sen
jälkeen, kun eläin on tunnistusmerkitty. Muutkin rokotukset kannattaa kuitenkin merkitä
lemmikkieläinpassiin, jolloin yhdestä asiakirjasta käy ilmi eläimen kaikki rokotukset.
X. KLIININEN TUTKIMUS
Kliinistä tutkimusta ei vaadita lemmikkieläimiltä, jotka matkustavat omistajan mukana
EU:n alueella tai jotka tuodaan omistajan mukana EU:n ulkopuolisesta maasta takaisin
EU:n alueelle. Kliininen tutkimus vaaditaan kuitenkin EU-maiden välisissä kaupallisissa
kuljetuksissa. Tutkimus on tehtävä korkeintaan 48 tuntia ennen eläimen lähettämistä.
Eläinlääkäri täyttää yhteystietonsa, vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero, ja tiedot
varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella. Leiman käyttö ei ole pakollista mutta se on
sallittua, kunhan vaaditut tiedot ovat selvästi luettavissa. Myös osa EU:n ulkopuolisista
maista saattaa vaatia ennen vientiä tehtävän kliinisen tutkimuksen.
XI. LAILLISTAMINEN
Kohtaa ei täytetä, jos eläimen kanssa matkustetaan EU:n alueella. Laillistusta ei myöskään
vaadita, kun eläin tuodaan EU:n ulkopuolisesta maasta takaisin EU:n alueelle. Kohta
täytetään ainoastaan siinä tapauksessa, jos eläin viedään sellaiseen EU:n ulkopuoliseen
maahan, joka vaatii todistuksen varmentamisen ja joka hyväksyy lemmikkieläinpassin
tuontitodistuksena. Kohta täytetään määräpaikan asettamien vaatimusten mukaan.
Laillistava elin voi olla esimerkiksi läänineläinlääkäri.

XII. MUUTA
Tilaa muille mahdollisille merkinnöille.
Eläinlääkärin allekirjoitus ja leima
Osissa V ja X eläinlääkäri täyttää yhteystietonsa, vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero,
ja tiedot varmistetaan eläinlääkärin allekirjoituksella. Leiman käyttö näissä kohdissa ei ole
pakollista, mutta se on sallittua, kunhan vaaditut tiedot ovat selvästi luettavissa. Muissa
osissa eläinlääkäri saa käyttää leimaansa allekirjoituksen lisäksi. On huomioitava, että jos
eläinlääkäri täyttää osia VIII ja IX, on merkinnät varmennettava allekirjoituksen lisäksi
leimalla.
Passin osan täyttyminen
Jos jokin passin osa täyttyy, esimerkiksi ekinokokkilääkitys-osa, tulee eläimelle myöntää
toinen passi. Omistaja joutuu tarvittaessa matkustamaan kahden passin kanssa, varsinkin
silloin, jos vasta-ainetutkimus on merkitty edelliseen passiin ja sen jälkeistä koko
rokotusohjelmaa on vaikea siirtää uuteen passiin. Vanhanmalliseen ennen 29.12.2014
myönnettyyn passiin voidaan jatkaa merkintöjä muut-osaan, kunhan siitä on ilmoitus
esimerkiksi ekinokokkilääkitys-osassa.
Korjaukset, siirrot ja väärin perustein myönnetyn lemmikkipassin pois ottaminen
Jos passiin tehtyjä merkintöjä joudutaan korjaamaan kirjoitusvirheen vuoksi, vedetään
virheellisen tekstin yli viiva ja kirjoitetaan oikea tieto tekstin yläpuolelle tai perään. Korjaus
varmennetaan eläinlääkärin allekirjoituksella ja leimalla. Jos virhe koskee rokotuspäivää,
rokotuksen viimeistä voimassaolopäivää tai lääkityspäivää, tulisi koko kohta vetää yli ja
tehdä kokonaan uusi merkintä seuraavaan laatikkoon.
Jos passiin joudutaan siirtämään jokin merkintä, esimerkiksi merkintä
raivotautirokotuksesta, toisen eläinlääkärin puolesta, tämä tulee tehdä vain, jos merkinnän
siirtävä eläinlääkäri on täysin vakuuttunut merkinnän oikeellisuudesta. Asia on hyvä
tarkistaa toimenpiteen tehneeltä eläinlääkäriltä.
Mikäli eläinlääkärille esitetään passi, joka on selvästi väärennetty tai johon on tehty vääriä
merkintöjä mm. eläimen tunnistetiedoista tai annetusta rabiesrokotuksesta, eläinlääkärin
on hyvä informoida lemmikkieläimen omistajaa passin puutteista ja pyrkiä selvittämään,
miten passi on aikanaan saatu. Eläinlääkärin tulee itse arvioida, onko passissa olevat
puutteet korjattavissa esim. antamalla lemmikille uusi rabiesrokotus ja tekemällä tästä
uusi merkintä lemmikkipassiin. Puutteita arvioitaessa kannattaa erityisesti huomioida
passiin tehdyt viimeisimmät merkinnät sekä muut edelleen voimassaolevat merkinnät.
Ratkaisevaa on se, täyttääkö lemmikki siirron edellytyksenä olevat vaatimukset ja toimiiko
passi edelleen luotettavana matkustusasiakirjana. Lemmikkipassin puutteet eivät ole
korjattavissa, jos passiin merkitty eläimen mikrosirun numero tai muut tunnistetiedot eivät
vastaa lemmikin tunnistetietoja. Eläinlääkäri voi tällöinkin ottaa vanhan passin pois vain
lemmikin omistajan/haltijan suostumuksin. Eläinlääkärin kannattaa tässä yhteydessä
informoida asiakasta siitä, että väärennetyn tai väärin perustein myönnetyn passin kanssa
matkustavalle saattaa myöhemmin koitua vaikeuksia lemmikin kanssa matkustaessaan.
Huolellisesti toimiva lemmikin omistaja on tällöin todennäköisesti suostuvainen

korvaamaan vanhan passin uudella passilla. Väärennetystä passista on aina hyvä ottaa
kopio.
Laittomasti maahan tuodusta eläimestä tulisi aina ilmoittaa virkaeläinlääkärille. Laittomien
tapausten käsittelyssä virkaeläinlääkäri voi ohjeistaa, tuleeko lemmikille mahdollisesti
myöntää kokonaan uusi passi.
EU:n ulkopuolinen eläinlääkäri ja merkinnät lemmikkieläinpassiin
EU:n ulkopuolinen eläinlääkäri ei voi myöntää EU-passia. Ainoastaan EU-maassa laillistettu
eläinlääkäri voi täyttää passista osat I-VI sekä X. EU:n ulkopuolinen eläinlääkäri saa passiin
tehdä merkinnät vain ekinokokkilääkityksestä osassa VII, täyttää tiedot muista
loislääkityksistä osassa VIII tai tiedot muista rokotuksista osassa IX.
Jos passi menee vanhaksi EU:n ulkopuolella, eli raivotautirokotuksen voimassaoloaika
loppuu, tulisi uusista kolmansissa maissa annetuista rokotuksista ja myös
ekinokokkilääkityksestä saada paikalliset todistukset. Tällaisissa tapauksissa tulee eläimelle
hankkia EU-mallinen terveystodistus, jonka on myöntänyt paikallisen toimivaltaisen
viranomaisen palveluksessa oleva virkaeläinlääkäri.
Lemmikkieläinpassien tilaaminen
Eläinlääkärit voivat tilata lemmikkieläinpasseja Fennovetistä.
Yhteystiedot:
Tilaukset Fennovetistä voi tehdä verkkokaupan kautta (www.fennovet.fi).
Lisätietoja
Lemmikkieläinpassien tilaaminen: Fennovet Oy, yhteystiedot yllä
Lemmikkieläinten tuonti ja vienti:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/
Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja
viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole
oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä
lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa
esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.
Lemmikkieläinpassiin liittyvä lainsäädäntö
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (eu) N:o 576/2013 (lemmikkiasetus)
Eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 (passin mallit)
Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 (ekinokokkiasetus)
Eläintautilaki 76/2021

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000
Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019

