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Hakemus vain kotimaan markkinoille spermaa toimittavan oriaseman 

hyväksymiseksi 

Eläintautilaki 76/2021 luku 7  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 329/2021 kotimaan kauppaa varten kerättäville 

nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien 

vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista 

1. Asia 

Aluehallintoviraston myöntämä uusi lupa hevoseläinten sperman keräämiseksi 

kotimaan kauppaa varten 

Aluehallintoviraston myöntämän luvan muutos 

Toiminta on tarkoitus aloittaa 

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 

2. Hakija 

Nimi tai toiminimi Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Yhteyshenkilö ja puhelinnumero 

Oriaseman käyntiosoite 

3. Kuvaus toiminnasta 

Kuvaus oriasemalla harjoitettavasta toiminnasta (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
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4. Oriaseman hyväksymisen edellytykset 

Oriasemalla on 

Eläintilat 

Ulkoilutarha 

Tila sperman hygieenistä keräystä varten 

Tila sijaitsee: 

Sisätiloissa Ulkona 

Erillinen tila välineiden puhdistusta, desinfioimista ja sterilointia varten 

Erillinen huone sperman käsittelyä varten 

Oriasema on rakennettu siten, että eläintilat sekä spermanotto-, käsittely- ja 

varastointitilat voidaan helposti puhdistaa ja desinfioida 

Oriasema varastoi spermaa 

Kyllä Ei 

Sperman varastointia varten on huone, joka sijaitsee 

Aseman yhteydessä 

Muualla, missä? 

5. Tiedot asemaeläinlääkäristä 

Eläinlääkärin nimi 

Eläinlääkärin laillistamisnumero 

6. Henkilöstö 

Kuvaus oriaseman vastuuhenkilön sekä sperman ottoon ja käsittelyyn liittyvän henkilöstön 

pätevyydestä ja koulutuksesta esim. työkokemus, mahdollinen alan koulutus, siittola-
avustajakurssi (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
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7. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

8. Liitteet 

Asemaeläinlääkärin kirjallinen suostumus asemaeläinlääkärin tehtävään 

Pohjapiirustus 

Kuvaus oriasemalla harjoitettavasta toiminnasta (tarvittaessa) 

Kuvaus oriaseman vastuuhenkilön sekä sperman ottoon ja käsittelyyn liittyvän 

henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta (tarvittaessa) 

Hakemus liitteineen tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista 

tai toiminnan muutosta siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella oriasema sijaitsee. Mikäli 

hakemus on puutteellinen, hakemusasiakirjoja pyydetään täydentämään tarvittavilta osin.  

Asemaeläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle vähintään viisi 

arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä. 

Aluehallintovirasto tekee ennen lopullisen päätöksen tekemistä tarkastuskäynnin 

hakemuksessa mainitulle oriasemalle. 

Aluehallintoviraston päätöksestä peritään suoritemaksu. Maksu perustuu 

maksuperustelakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen 

aluehallintoviraston maksuista. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot  

https://avi.fi/yhteystiedot
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