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 Eläinkuljetusasetus

– Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta 
kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 

– Vain kaupalliset kuljetukset 

 Eläinkuljetuslaki

– Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006)  

– Ei-kaupalliset ja kaupalliset kuljetukset 

 MMM:n asetus eläinten kuljetuksesta

– Tulossa myöhemmin… 

Eläinkuljetuslainsäädäntö
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 Eläinkuljetusasetuksen johdanto-osa kohta 12. 
– Kaupallisella kuljetuksella ei tarkoiteta yksinomaan kuljetuksia, joihin 

liittyy rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa. 
– Kaupallisiksi kuljetuksiksi luetaan erityisesti myös kuljetukset, joihin 

liittyy tai joiden tavoitteena on välittömästi tai välillisesti 
taloudellinen voitto.

 Eviran näkemyksen mukaan kaupallisen toiminnan yhteydessä 
tapahtuviksi kuljetuksiksi katsotaan siten sellaiset eläinten kuljetukset, 
– joista on suoraa taloudellista hyötyä tai 
– jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin 

liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen 
voitto. 

 Euroopan yhteisön muiden jäsenmaiden tulkinta eläinkuljetusasetuksen 
soveltamisalasta saattaa erota tällä sivulla kuvatuista esimerkeistä. Siksi 
ulkomaille matkaavien on hyvä varmistaa ennen matkaa matkan 
kohteena olevasta jäsenmaasta mukaan lukien kauttakulkumaat, 
tulkitsevatko ne kyseisen kuljetuksen eläinkuljetusasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvaksi.

Kaupalliset eläinkuljetukset

8.9.2017 Sari Salminen



 henkilö tai yritys kuljettaa eläimiä korvausta vastaan työkseen tai ammatin- tai 

elinkeinonharjoittamisen tarkoituksessa

 henkilö saa eläinten kuljetuksesta korvauksen, vaikkei kuljeta eläimiä työkseen tai 

harjoittaakseen ammattia tai elinkeinoa

 tuotantoeläinten kuten sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan tai kalojen 

tuotantoon liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat kuljetukset  

– lampuri vie kasvattamiaan lampaita kerran vuodessa vuosittain teurastamoon

 hevosyrittämiseen (mm. ravi-, ratsastus- ja hoitotalliyritykset) liittyvät kuljetukset

– hoitotallin pitäjä kuljettaa hoidossaan olevia hevosia

– henkilöllä tai yrityksellä ei ole tallia, mutta tämä tarjoaa hevospalveluja, joihin 

sisältyy myös hevosten   kuljettamista

– ratsastuskoulu kuljettaa omistamansa hevosen korvausta vastaan kilpailuun, 

johon ratsastuskoulun asiakas osallistuu

 toisen henkilön hevosten kuljettaminen, jos tämä kuljettaminen liittyy hevosalan 

yrityksen toimintaan. Hevosalan yritys voi olla joko hevosia kuljettavan tai toisen 

henkilön omistama. 

Jos on epäselvää, onko kyseessä kaupallinen kuljetus, 

ota yhteys oman kotipaikkasi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Esimerkkejä kaupallisista eläinkuljetuksista
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 Eläinlääkäriin ja takaisin kuljetus

– ei sovelleta eläinkuljetusasetusta

 Laidunten väliset kuljetukset 

– sovelletaan vain eläinkuljetusasetuksen 3 ja 27 artikla

 Alle 50 km + omat eläimet + omat kuljetusvälineet 

– sovelletaan vain eläinkuljetusasetuksen 3 ja 27 artikla

 Eläinkuljetusasetuksen 27 artiklassa on valvontavaltuutus

Poikkeuksia kaupallisissa kuljetuksissa
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Eläinkuljetusasetus 3 artikla1

 Eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten, että niille 
voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä. Lisäksi…

 on toteutettu ennalta kaikki tarvittavat järjestelyt, joilla pyritään 
saattamaan kuljetusmatkan kesto mahdollisimman lyhyeksi ja 
huolehtimaan eläinten tarpeista sen aikana

 eläimet ovat kuljetuskuntoisia

 kuljetusvälineet on suunniteltu ja rakennettu ja niitä 
ylläpidetään ja käytetään niin, että vältetään vammat ja 
kärsimykset ja taataan eläinten turvallisuus

 kuormaamis- ja purkamisvälineet on suunniteltu ja rakennettu 
ja niitä ylläpidetään ja käytetään niin, että vältetään vammat ja 
kärsimykset ja taataan eläinten turvallisuus
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Eläinkuljetusasetus 3 artikla2

 Lisäksi jatkuu…

 eläimiä käsittelevillä henkilöillä on tarvittava koulutus tai 
pätevyys, ja he hoitavat tehtävänsä ilman väkivaltaa tai 
mitään sellaisia menetelmiä, jotka voivat aiheuttaa eläimille 
tarpeetonta pelkoa, vammoja tai kärsimystä

 kuljetus suoritetaan viipymättä määräpaikkaan, ja eläinten 
hyvinvointi tarkistetaan säännöllisesti ja sitä pidetään yllä 
asianmukaisesti

 eläimille varataan niiden kokoon ja kuljetusmatkan kestoon 
nähden lattia-alaltaan ja korkeussuunnassa riittävä tila

 eläimille tarjotaan sopivin välein niiden lajiin ja kokoon nähden 
laadultaan ja määrältään asianmukaisesti vettä, ravintoa ja 
lepoa.
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Luvat ja todistukset

 Eläinkuljettajalupa

 Lupa kuljettaa eläimiä.

 Alle 8 tunnin kuljetukset 

 Kaikki kuljetukset - myös yli 8 tuntia

 Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus

 Ihminen on pätevä kuljettamaan. 

 Hevonen, nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja

 Muut eläinlajit - vain koulutus

 Yksi eläinlaji tai useita

 Kuljetusvälineen hyväksymistodistus

 Ajoneuvo on hyväksytty kuljettamiseen. 

 Yli 8 tunnin kuljetuksiin hyväksytty kuljetusväline

HUOM! Poikkeuksena ovat alle 65 km:n matkat!
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Kuljetuskuntoisuus1

 Ainoastaan eläimiä, jotka ovat kuljetusmatkan 
edellyttämässä kunnossa, saa kuljettaa.

 Eläimet eivät ole kuljetuskuntoisia, jos ne ovat 
loukkaantuneet tai niillä on fysiologisia heikkouksia tai 
patologisia muutoksia etenkään, jos 

 ne eivät pysty liikkumaan itsenäisesti kivutta tai kävelemään 
avustamatta

 niillä on vakavia avohaavoja tai esiinluiskahdus

 tiine naaras, jonka kantoajasta > 90 % on jo kulunut tai 
naaras, joka on synnyttänyt edellisellä viikolla

 hirvieläimet, joilla on verisarvet
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Kuljetuskuntoisuus2

 Sairaita tai loukkaantuneita eläimiä voidaan kuitenkin 
pitää kuljetuskuntoisina, jos 

 ne ovat lievästi loukkaantuneita tai sairaita eikä niiden 
kuljettaminen aiheuta lisäkärsimystä; epäselvissä tapauksissa 
on pyydettävä lausunto eläinlääkäriltä

 niille on tehty kotieläintalouteen liittyvä eläinlääkinnällinen 
toimenpide kuten sarvien katkaisu tai kuohitseminen 
edellyttäen, että haavat ovat täysin parantuneet
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