
Ohjeita kaupallisia eläinkuljetuksia varten 

 

Kaupallisiksi kuljetuksiksi katsotaan 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.  

Kaupallisiin eläinkuljetuksiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen neuvoston eläinkuljetusasetusta 

1/2005 sekä lakia eläintenkuljetuksesta 1429/2006. 

 

1. Eläinkuljettajina saavat toimia vain ne, joille toimivaltainen viranomainen on antanut luvan. 

Eläinkuljettajaluvan jäljennös on voitava esittää toimivaltaiselle viranomaiselle, kun eläimiä 

kuljetetaan. 

Poikkeus: Lupaa ei kuitenkaan tarvitse henkilö, joka kuljettaa eläimiä enintään 65 kilometrin 

matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna. 

 

2. Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten tai siipikarjan 

kuljetukseen tarkoitettua maantieajoneuvoa saa kuljettaa vain henkilö, jolla on kuljettajan ja 

hoitajan pätevyystodistus. Pätevyystodistus on voitava tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle. 

Poikkeus: Pätevyystodistusta ei kuitenkaan tarvitse henkilö, joka kuljettaa eläimiä enintään 65 

kilometrin matkan lähtöpaikasta määränpäähän mitattuna.  

 

3. Kuljetusvälineessä on oltava asiakirjat, joista käy ilmi: 

 eläinten alkuperätila 

 eläinten omistaja 

 kuljetuksen lähtöpaikka 

 kuljetuksen lähtöpäivä ja – aika 

 määräpaikka 

 kuljetusmatkan odotettu kesto 



esim. kuljetusmatkan odotettu kesto 7,5 h tai lähtöaika sekä arvioitu saapumisaika 

määräpaikkaan 

Asiakirjat on esitettävä pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

4. Ajoneuvot, joissa kuljetetaan eläimiä, on selvästi ja näkyvästi merkittävä, että niissä on 

eläviä eläimiä. Merkinnän (teksti ja/tai kuva) tulisi olla sekä ajoneuvon edessä että takana ja 

riittävän suuri, jotta se näkyy selkeästi muille tielläliikkujille. 

 

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

Eläin ei ole kuljetuskuntoinen esimerkiksi, jos se ei pysty liikkumaan itsenäisesti kivutta, sillä on 

vakavia avohaavoja tai esiinluiskahdus. Tiine eläin, jonka kantoajasta vähintään 90 % on kulunut tai 

edellisellä viikolla synnyttänyt eläin ei ole myöskään kuljetuskuntoinen.  

Jos eläin sairastuu tai loukkaantuu kuljetuksen aikana, se on eristettävä muista ja sille on annettava 

ensiapua mahdollisimman nopeasti.  

Kuljetuksen aikana loukkaantunut eläin tulee olla tarvittaessa mahdollista lopettaa niin, ettei 

sille aiheudu tarpeetonta kärsimystä. 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

Maa- ja metsätalousministeriö 

http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/f-rekisteri 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelu-kuljetuksissa/ 
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