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Eläinkuljettajalupahakemus 

Eläinkuljetusasetus (EY) N:o 1/2005 

Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 

1. Asia

Uusi lupa (uutta lupaa on haettava myös silloin, kun vanha lupa on umpeutunut) 

Luvan muutos1

Luvanhaltijan yhteystiedot muuttuneet 

Kuljettajan muutos

Kuljetusvälineen muutos

Muu, mikä?

Lyhyiden kuljetusten (alle 8 tuntia) eläinkuljettajalupa

Liite: Selvitys alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä 

Pitkien kuljetusten (yli 8 tuntia) eläinkuljettajalupa

Liite: Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä 

Pitkien kuljetusten kuljetusvälineen hyväksyminen

Kuljetan eläimiä (myös) ulkomailla

Toiminta on aloitettu Toiminta on tarkoitus aloittaa 

1Muutoksen sisältö ilmoitetaan tarkemmin alempana lomakkeella. Täytä lomakkeeseen 
tällöinkin hakijan tiedot. 

2. Tiedot hakijasta 

Hakijan nimi tai toiminimi Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Kotikunta 

Vastuuhenkilö Henkilötunnus Puhelinnumero 
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3. Laskun maksaja (täytetään jos eri kuin hakija) 

Laskun maksajan nimi Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

4. Eläinlajit 

Eläinlajit, joita kuljetetaan 

5. Selvitys eläinten kuljettajista ja hoitajista sekä heidän koulutuksestaan 

Nimi Pätevyystodistuksen 

numero 

Pätevyystodistus 

liitteenä 
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Selvitys kuljetuksiin käytettävistä kuljetusvälineistä annetaan erillisellä liitteellä. Alle ja yli 8 

tunnin kuljetusvälineille on omat liitelomakkeensa. Jos pitkien kuljetusten kuljetusvälineellä 

on voimassa oleva hyväksymistodistus, ei erillistä selvitystä kyseisestä ajoneuvosta tarvitse 

antaa. Jos hyväksymistodistus on ulkomailta ja siihen on merkitty auton edellinen 

(ulkomainen) rekisterinumero, liitä mukaan asiakirja, joista selviää yhteys auton nykyiseen 

(suomalaiseen) rekisterinumeroon, esim. valmistenumero. 

6. Vain pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupaa hakeva täyttää:

Kuvaa tähän, millä tavalla voit jäljittää ajoneuvojesi sijainnin ja saat yhteyden niiden 

kuljettajiin milloin tahansa:

Pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupaa hakeva: Liitä mukaan vapaamuotoinen 

valmiussuunnitelma mahdollisia kuljetuksen aikaisia hätätilanteita varten. 

7. 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. 
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8. Liitteet

Jos hakijana on yhtiö, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö, liitä mukaan jäljennös

yhtiösopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä tai yhdistyksen tai säätiön säännöistä sekä 

rekisteriote

Selvitys kuljetukseen käytettävistä kuljetusvälineistä TAI

Kuljetusvälineiden hyväksymistodistukset            kpl 

Pitkien kuljetusten eläinkuljettajan valmiussuunnitelma hätätilanteita varten 

Toimita hakemus liitteineen hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista 

aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka alueella luvan hakijan kotikunta on. Jos 

hakemus on puutteellinen, pyydämme täydentämään hakemusasiakirjoja tarvittavilta osin. 

Perimme aluehallintoviraston päätöksestä suoritemaksun. Maksu perustuu 

maksuperustelakiin ja sen nojalla annettuun sisäasiainministeriön asetukseen. 

Merkitsemme myönnetyt luvat eläinkuljettajarekisteriin. Rekisteriseloste ja lisätietoja 

rekisteristä on saatavissa aluehallintovirastosta. 

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, suosittelemme, että käytät aluehallintoviraston 

suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos 
aineisto sisältää henkilötunnuksia tai muita salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia 

tietoja. Suojattu sähköposti: turvaviesti.avi.fi 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/yhteystiedot
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