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Ilmoitus ammattimaisesta eläinten pidosta/välitystoiminnasta 

Eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:n mukainen eläintenpito on määritetty 

eläinsuojeluasetuksen 26 §:ssä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen uuden 

toiminnan aloittamista sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Jos 

toiminta muuttuu oleellisesti tai toiminta lopetetaan, on muutoksesta ilmoitettava 

aluehallintovirastolle viimeistään 14 vrk ennen muutoksen toteuttamista. 

1. Ilmoitus 

Uusi ilmoitus 

Muutosilmoitus 

2. Toimijan tiedot 

Nimi/toiminimi Henkilötunnus/Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Kotipaikka 

3. Omat pitopaikat 

1 

Pitopaikan nimi 

Pitopaikan FI-tunnus (jos paikka aiemmin rekisteröity) 

Osoite tai pitopaikan koordinaatit (esim. Kansalaisen karttapaikka -palvelusta)* 

Pitopaikan tyyppi 

Maa-alue Rakennus, rakennusten lukumäärä                         kappaletta 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
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2 

Pitopaikan nimi 

Pitopaikan FI-tunnus (jos paikka aiemmin rekisteröity) 

Osoite tai pitopaikan koordinaatit (esim. Kansalaisen karttapaikka -palvelusta)* 

Pitopaikan tyyppi 

Maa-alue Rakennus, rakennusten lukumäärä                         kappaletta 

*vapaaehtoinen kenttä, käytetään jos ei ole tarkkaa osoitetietoa 

4. Muut pitopaikat 

Pitopaikan nimi Pitopaikan FI-tunnus 

5. Varsinainen toiminta 

Missä toiminta on tarkoitus järjestää tai missä se on järjestetty? 

Toiminnan tyyppi 

Lihan tuotantotarha Munien tuotantotarha 
Siitoseläinten 

tuotantotarha 

Riistanhoidollinen tarha Eläinten välitystoiminta Eläinkauppa 

Eläinhoitola Löytöeläinhoitola 

Ammattimainen seura- tai harrastuseläinten pito 

Muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- tai harrastuseläinten pito 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
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Toiminnan kuvaus 

Milloin toiminta on tarkoitus aloittaa tai milloin se on aloitettu? 

Pitopaikan eläinmäärä eläinlajeittain 

Eläinlaji 
Pitopaikan FI-tunnus 

/nimi 
Eläinten lkm 

Eläinten maksimi 

lkm (eläimiä 

mahtuu enintään) 
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6. Eläinten hoitoa koskevat tiedot 

Eläinten hoidosta vastaava henkilö 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Selvitys em. henkilön koulutuksesta ja toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta (käytä 
tarvittaessa erillistä liitettä tai kohtaa 9. lisätietoja) 

Selvitys siitä miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää tai on järjestetty (käytä tarvittaessa 
erillistä liitettä tai kohtaa 9. lisätietoja) 

7. Selvitys käytettävistä tiloista ja laitteista: 

Selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja laitteista (kuten ilmastointi, rehujen säilytys, 

jätehuolto) 
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8. Liitteet 

Jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös 

yhtiöjärjestyksestä tai yhdistyksen tai säätiön tai säätiön säännöistä sekä rekisteriote. 

Muu (esim. todistukset), mikä: 

9. Lisätietoja: 

Lisätietoja 

10. Allekirjoitus ja suostumus sähköiseen käsittelyyn 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Suostun, että asia käsitellään ja päätös toimitetaan sähköisesti 

Yllä mainittu suostumus merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat tiedustelut ja 

täydennyspyynnöt voidaan tehdä sähköisesti. Sähköpostiosoitteesi on oltava ajantasainen 

ja aktiivisessa käytössä. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot
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