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Pitopaikkarekisteri
 Miksi pitää tietää missä hevoset ovat?
– Viranomainen arvioi
palveluverkoston riittävää laajuutta,
eläinsuojelunäkökohta
– Tarttuvat taudit

[Tekijän nimi ja osasto]
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Tarttuvat taudit (Mma 1010/2013)
 Lakisääteisesti vastustettavat, helposti leviävät:
– Afrikkalainen hevosrutto, vesikuläärinen stomatiitti

 Lakisääteisesti vastustettavat, vaaralliset:
– Astumatauti, näivetystauti, pernarutto, rabies, räkätauti (malleus)

 Lakisääteisesti vastustettavat, valvottavat:
– Tarttuvat aivo-selkäydintulehdukset: Western, Eastern ja Venezuelan Equine Encephalitis eli
WEE, EEE ja VEE

 Ilmoitettavat:
– Botulismi, CEM, ekinokokki, hevossyyhy, piroplasmoosi, salmonella, West Nile Fever, trikiini,
hevosinfluenssa, virusarteriitti, pääntauti, Leptospiroosi, EHV1, EHV4, MRSA –tartunnat,
laajakirjoisten β-laktamaasia tuottamien bakteerien tartunnat, jotka aiheuttavat oireita
isäntäeläimessä

 Muut:
– muut hengitystietulehdukset epäilyttävät varsinkin uudet taudit
[Tekijän nimi ja osasto]
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TAUTISUOJAUS
 Tautisulku
– Kuva Ett ry

[Tekijän nimi ja osasto]
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Ilmoituksenvarainen toiminta

Eläinsuojelulaki 24 § Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa
tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito

ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä
pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai
hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen
mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on
yhteensä vähintään kuusi
esim. ravitalli, johon on
otettu valmennettaviksi
vähintään kuusi
täysikasvuista hevosta

[Tekijän nimi ja osasto]

esim. ratsastuskoulu,
jossa on käytössä
vähintään kuusi
täysikasvuista hevosta
tai ponia
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esim. talli, johon on
otettu hoidettaviksi
vähintään kuusi
täysikasvuista hevosta
tai ponia
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Ilmoituksenvarainen toiminta
 ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.
Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
– toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka
– jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote
– toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi
– selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta
kokemuksesta
– missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa
– tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan
– selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista
– selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää

[Tekijän nimi ja osasto]

29.4.2020

6

Ilmoituksenvarainen toiminta
kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden
toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai
toiminnan oleellisesti muuttuessa.

Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien
tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä.

Jos olet epävarma, pitääkö harjoittamastasi toiminnasta tehdä ilmoitus, ota
yhteyttä oman alueesi läänineläinlääkäriin. Ilmoituksen voi tehdä myös
aluehallintoviraston valmiilla lomakkeella. Läänineläinlääkäreiden yhteystiedot ja
ilmoituslomake ovat aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa http://www.avi.fi.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään ajan tasalla olevaa luetteloa toiminnan
kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä
valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojalle.

[Tekijän nimi ja osasto]
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Lääkekirjanpito
 Ruokavirasto.fi hakutoiminto
 Hevosen lääkitysopas









Eläimen tai eläinryhmän tunnistetiedot
Lääkityksen antopäivämäärät
Lääkityksen aloittaja
Lääkkeen käyttöaihe eli lääkityksen syy
Lääkkeen nimi
Lääkkeen määrä
Lääkkeen varoaika (lihalle, doping erikseen)
Lääkkeen myyjän nimi (eläinlääkäri tai apteekki)
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Seuraako lääkityskirjanpito hevosen mukana?
– Teurastukseen vaikuttavien lääkkeiden osalta seuraa, merkinnät passissa, myös hepassa olevat
tiedot siirtyvät
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Hevosten merkintä ja rekisteröinti

Passi pitää olla aina siellä
missä hevonen on!

Kuolleet hevoset ilmoitettava ja passi
palautetaan Hippokseen

Tunnistamisesta on
vastuussa hevosen pitäjä,
huom! ei omistaja

Kuljettaja on kuljetuksen ajan
hevosen pitäjä

[Tekijän nimi ja osasto]
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Määritelmiä
pitäjä
• luonnollinen henkilöä tai
oikeushenkilöä, jolla on
omistus- tai hallintaoikeus
hevoseläimiin tai jonka
tehtäväksi on annettu
niiden hoito, rahallista
korvausta vastaan tai
maksutta, pysyvästi tai
tilapäisesti
• myös kuljetuksen,
markkinoiden, kilpailujen
tai kulttuuritapahtumien
aikana;

[Tekijän nimi ja osasto]

omistaja
• yksi tai useampi
luonnollinen henkilöä tai
oikeushenkilöä, jolla on
omistusoikeus;

kantakirja
• kirjaa, rekisteriä, tiedostoa
tai tietovälinettä, jota pitää
jäsenvaltion hyväksymä
tai tunnustama järjestö tai
yhdistys tai kyseisen
jäsenvaltion virallinen
laitos, sekä johon
hevoseläimiä merkitään
tai rekisteröidään ja johon
hevoseläimet ovat
merkittävissä mainiten
kaikki niiden tunnetut
esivanhemmat;

29.4.2020

11

Määritelmiä
Rekisteröity hevoseläin
• hevoseläin, joka on merkitty
tai rekisteröity ja merkittävissä
kantakirjaan ja jotka
tunnistetaan
tunnistamisasiakirjan avulla;
tai
• ovat kansainvälisen kilpailutai urheiluhevosia hallinnoivan
yhdistyksen tai järjestön
rekisteröimiä hevosia ja
poneja, jotka tunnistetaan
mainitun yhdistyksen tai
järjestön kansallisen
sivutoimipaikan myöntämällä
tunnistusasiakirjalla;

[Tekijän nimi ja osasto]

Jalostukseen ja tuotantoon
tarkoitettu hevoseläin
• Muu kuin ← tai →

Teurastettavaksi tarkoitettu
hevoseläin
• hevoseläimiä, jotka on
tarkoitettu kuljetettaviksi joko
suoraan hyväksytyn
keräilykeskuksen kautta
teurastamoon teurastettaviksi
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Eläinkuljettajaluvat (kuva Ruokavirasto)
kaupallinen toiminta
EI

Eläinkuljetusasetusta ei
sovelleta

KYLLÄ

Eläinkuljetusasetusta sovelletaan

rekisteröity hevonen
EI

koko asetusta
sovelletaan

KYLLÄ

• poikkeus seuraavista vaatimuksista
• reittisuunnitelma
• navigointilaitteisto
• matka-aika, juotto- ja ruokintavälit

[Tekijän nimi ja osasto]
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Eläinkuljetukset
 Kaupallinen toiminta
– Oman hevosen kuljettaminen → ei
– Kaverin kanssa kimpassa omistaman hevosen
kuljettaminen → ei
– Itsellä valmennuksessa oleva kaverin hevonen Clisenssi → kyllä
 Rekisteröity hevoseläin
– Ravihevonen → kyllä
– Virosta tuotu sekarotuinen harrasteponi → ei
– Puolasta tuotu puolalainen ratsuponi → kyllä
 Kaikkia kuljetuksia koskee eläinkuljetuslaki (Laki
eläinten kuljetuksesta 1427/2006)
– Myös ei kaupallisia kuljetuksia!
 Kaupallisia kuljetuksia koskee lisäksi
eläinkuljetusasetus (Neuvoston asetus EY N:O
1/2005)
– Kaupallinen kuljetustoiminta on aina luvanvaraista,
luvan myöntää aluehallintovirasto

[Tekijän nimi ja osasto]
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Eläinkuljettajalupa
 Pätevyystodistus
– Suoritetaan luvan saaneissa oppilaitoksissa
tai aluehallintoviraston konttorissa
 Ajoneuvon ennakkotarkastus → ota yhteyttä
läänineläinlääkäriin
– < 8 h lupa
– > 8 h lupa
 Lupa haetaan siitä aluehallintovirastosta jonka
alueella asuu
 Kaavakkeet:
https://www.avi.fi/web/avi/ymparistoterveys1
– eläinkuljettajaluvat
Kaupalliset eläinkuljetukset maanteillä -opas

[Tekijän nimi ja osasto]
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Hevosten pitoa koskevaa lainsäädäntöä











Eläinsuojelulaki (Esl 247/1996)
Eläinsuojeluasetus (Esa 396/1996)
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (Vna 588/2010)
Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
Neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien
toimenpiteiden aikana (1/2005)
Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010)
Hevoseläinten tunnistaminen ja merkitseminen (MMMa 222/2017)
Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014)
Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito (MMMa 21/2014)
Komission asetus (EU) N:o 122/2013 hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden
luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY mukaisesti annetun
asetuksen (EY) N:o 1950/2006 muuttamisesta
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Vinkki
 Hippoksen sivuilta → uusi oma talli →
tallitarkastus
 Hyvä pohja käydä vaadittavat asiat
läpi
 Sisältää laajasti hevostallilta
vaadittavia lakisääteisiä asioita
 Helppo käyttää
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Kysymykset
 Hevosen paikka liikenteessä?
Ratsastaessa kevyenliikenteen
väylällä tai jalkakäytävällä vain jos
liikennemerkillä sallittu
– Huom, 1.6.2020 alkaen vaaditaan valot
hämärällä valkoinen eteen, punainen
taakse

 Muita kysymyksiä?
 KIITOS
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