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Kelpoisuustodistushakemus 
Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 

1. Hakija 

Hakijan sukunimi Hakijan etunimi 

Syntymäaika Y-tunnus (jos on) 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

2. Laskun maksaja (täytetään jos eri kuin hakija) 

Laskun maksajan nimi Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

3. Haettavat eläinluokat, toimet ja välineet 

Eläinluokat (valitse listasta) 

1. Nauta 

2. Sika 

3. Hevonen 

4. Lammas ja vuohi 

5. Poro 

6. Minkki 

7. Kettu, supi 

8. Siipikarja (ei sileälastaiset linnut) 

9. Sileälastaiset 

linnut 

10. Jäniseläin 

11. Tarhattu riista

12. Muut, mitkä
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Toimet (valitse listasta ja lisää jokaisen valitun toimen kohdalle myös haettavan eläinluokan 

numero) 

Toimet Eläinluokan numero 

Eläinten käsittely ja hoito ennen liikkumisen rajoittamista 

Eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopetusta 
varten 

Eläinten tainnuttaminen 

Tainnuttamisen tehokkuuden arviointi 

Elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen 

Elävien eläinten verenlasku 

Rituaaliteurastus teurastamoissa (4 artikla 4 kohta) 

Turkiseläinten lopetus (jos todistusta haetaan pelkästään 

turkiseläinten lopetusta varten, valitaan vain tämä toimi) 

Välineet 

(Kirjoita, mitä välineitä ja/tai lopetusmenetelmiä varten todistusta haetaan. Merkitse myös 

haettavan eläinluokan numero jokaisen välineen/lopetusmenetelmän kohdalle) 

Esim. lävistävä pulttipistooli, iskevä pulttipistooli, tuliase ja ammus, vain päähän kohdistuva 

sähkötainnutus päähän, päähän ja kehoon kohdistuva sähkötainnutus, vesitainnutus, 

hiilidioksiditainnutus 
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4. Haettava kelpoisuustodistus 

Haettavan kelpoisuustodistuksen tyyppi (valitse kohta 1 tai 2 ja toimita hakemuksen 

mukana tarvittavat liitteet) 

1. Kelpoisuustodistus 

Liitteet: 

- todistus loppututkinnosta 

2. Väliaikainen kelpoisuustodistus 

Liitteet: 

- todistus koulutukseen rekisteröitymisestä (koulutus eläinten lopetuksesta ja 

siihen liittyvistä toimista) 

- selvitys työskentelypaikasta ja työskentelyä valvovan henkilön nimi 

Loppututkintodistuksesta on käytävä ilmi eläinluokat, välineet ja toimet. 

Koulutustodistuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että koulutus on sisältänyt lopetusasetuksen 

(EY) N:o 1099/2009 liitteen IV mukaiset asiat koskien teurastukseen ja lopetukseen liittyviä 

toimia ja kelpoisuuden todentamiseen liittyviä aiheita. 

5. Hakijan allekirjoitus 

Vakuutan, etten ole syyllistynyt eläinten suojelua koskevan Euroopan yhteisön oikeuden tai 

kansallisen eläinsuojelulainsäädännön vakavaan rikkomiseen edeltäneiden kolmen vuoden 

aikana. Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. 

Väliaikaista kelpoisuustodistusta hakiessani vakuutan, että minulle ei ole aiemmin 

myönnetty väliaikaista kelpoisuustodistusta 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Hakemus toimitetaan hakijan kotipaikan aluehallintovirastoon. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot
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