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Ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan
Ruokavirasto on koonnut tähän ohjeeseen suoria lainauksia lainsäädännöstä ja tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta, sekä suositeltavia toimintatapoja, jotka koskevat maatalousnäyttelyihin tai muihin
tapahtumiin vietäviä eläimiä. Tulkinnat ja suositukset on ohjeessa esitetty kursiivilla. Tätä ohjetta
sovelletaan kaikkiin eläinlajeihin, joita viedään näyttelyyn tai muuhun vastaavaan tapahtumaan.
Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee
tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai
toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee
tuomioistuin.
Suositusten osalta näyttelyn järjestäjä voi päättää toimintatavat näyttelykohtaisesti. Tämän ohjeen
lisäksi on suositeltavaa ottaa huomioon Eläinten terveys ETT ry:n ohjeet eläinnäyttelyjä varten.
https://www.ett.fi/elainnayttelyt/
Ohjeeseen on päivitetty eläinten tunnistamiseen sekä eläintauteihin liittyvän lainsäädännön muutokset
niiltä osin, kun ne ovat voimassa päivitysajankohtana. Voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset voi
tarkistaa aluehallintovirastosta läänineläinlääkäriltä.
Ohjeessa on myös COVID-19 epidemiatilanteen vuoksi suositeltavia toimintatapoja. Näyttelyn järjestäjän
on lisäksi aina huomioitava myös koronavirusepidemian vuoksi voimassa olevat viranomaisten
asettamat rajoitukset sekä ohjeet (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen
antamat henkilösuojausohjeet). Maan sisäiset erot tartuntatilanteessa on hyvä huomioida, jos eläimiä
on tulossa näytteille laajemmalta alueelta.
1

Näyttelyyn saa viedä vain kliinisesti terveitä eläimiä.
Eläinnäyttelyn tai muun vastaavan tilaisuuden järjestäjän on pyrittävä varmistamaan, että
sellaisesta näyttelystä, johon kootaan nautaeläimiä, lampaita, vuohia, sikoja tai siipikarjaa
väliaikaisesti useasta eri pitopaikasta, ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa
ihmisten terveydelle. Järjestäjän on myös huolehdittava, että tilaisuuteen ei tuoda eläimiä,
joiden tiedetään tai epäillään voivan levittää eläintautia (Eläintautilaki 76/2021 16 §).
Ruokavirasto suosittelee, että kaikentyyppisten eläintapahtumien järjestäjät huolehtivat
osaltaan, ettei tapahtumaan tuoda eläimiä, joiden tiedetään tai epäillään voivan levittää
eläintautia.
Jos näyttelyn järjestäjä tai näyttelypaikalla eläimiä käsittelevä, kuljettava tai tarkkaileva
henkilö epäilee esim. oireiden tai muun syyn perusteella eläimellä a-e luokan eläintautia,
taikka muuta torjuttavaa, valvottavaa tai uutta eläintautia, hänen on heti ilmoitettava
asiasta kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. (Eläintautilaki 76/2021 19 §).
Lisätietoja eläintautien luokituksesta ja ilmoittamisesta löytyy Ruokaviraston kotisivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-jaelaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/
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Näyttelyyn tuotuja nautaeläimiä, lampaita, vuohia, sikoja ja siipikarjaa on pidettävä
tilaisuudessa siten, ettei eläinten pitopaikan mahdollinen terveysluokka taikka taudista
vapaa asema tai vektoreilta suojattu asema vaarannu (Eläintautilaki 76/2021 16 §).
2
2.1

Toimenpiteet ennen näyttelyä
Toimenpiteet koskien eläinten lähtöpaikkaa
Näyttelyyn osallistuvan eläimen omistaja on velvollinen huolehtimaan tarvittavien
tutkimusten teettämisestä, terveystodistusten hankkimisesta sekä eläinten siirtojen
merkitsemisestä ja ilmoittamisesta.
Eläimiä saa siirtää näyttelyyn vain rekisteröidyistä pitopaikoista. Poikkeuksena tästä ovat
ainoastaan lemmikkeinä pidettävät lemmikkieläinlajit (lajien luettelo:
Eläinterveyssäännöstö 2016/429 liite I: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&from=FI#tocId386 ), joita saa
siirtää näyttelyyn pitopaikasta, jota ei ole rekisteröity.
Sellaisesta pitopaikasta, jolle aluehallintovirasto on antanut päätöksen taudin leviämisen
estämiseksi (Eläintautilaki 76/2021 25, 32 §), ei saa viedä eläimiä näyttelyyn. Myöskään
sellaisia eläimiä, joiden siirtäminen pois pitopaikastaan on kielletty eläinten merkinnässä ja
rekisteröinnissä esiintyneiden puutteiden vuoksi (Laki eläintunnistusjärjestelmästä
238/2010 32 §) ei saa viedä näyttelyyn.
Eläinten siirrot, kuten niiden vieminen näyttelyyn, on aina merkittävä pitopaikoissa
pidettäviin eläinluetteloihin eli pitopaikan kirjanpitoon. Lisäksi kaikki nautojen, sikojen,
lampaiden sekä vuohien siirrot on ilmoitettava kunkin lajin rekisteriin. Edellä mainittujen
kirjausten tekeminen edellyttää, että näyttelyn järjestäjä ilmoittaa osallistujille näyttelyn
pitopaikkatunnuksen (kts. kohta 2.2.). Näyttelyyn vietävien eläinten tulee olla
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tunnistimilla merkittyjä (kts. kohta 2.3).

2.2

Toimenpiteet koskien näyttelypaikkaa
Näyttelyn järjestäjä ilmoittaa näyttelypaikan aluehallintoviraston läänineläinlääkärille, joka
tarvittaessa rekisteröi näyttelypaikan eläinten pitopaikaksi. Rekisteröinti tehdään, mikäli
näyttelyyn tuodaan sellaisia eläinlajeja, joiden pitopaikat on lainsäädännön mukaan
rekisteröitävä. Pitopaikan rekisteröimisvelvollisuus koskee kaikkia maaeläimiä, lukuun
ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkejä (lista lemmikkieläinlajeista:
Eläinterveyssäännöstö 2016/429 liite I). Lisätietoa rekisteröinnin vaativista eläinlajeista on
Ruokaviraston internetsivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elaintenmerkinta-ja-rekisterointi/. Vaikka näyttelyn järjestäjän on mahdollista rekisteröidä
näyttelypitopaikka myös maaseutuelinkeinoviranomaisessa, tai sähköisen asioinnin kautta
itse, tulisi aina olla yhteydessä myös aluehallintovirastoon, jotta läänineläinlääkäri voi
antaa tarpeelliset ohjeet esimerkiksi eläintautien ehkäisystä.
Rekisteröinnin yhteydessä näyttelypaikka saa pitopaikkatunnuksen muodossa: FI + 12
numeroa. Näyttelypitopaikan rekisteröinti on tehtävä ennen kuin eläimiä siirretään
näyttelypaikkaan, koska kaikille eläintenpitäjille, jotka tuovat pitopaikan rekisteröinnin
vaativia eläinlajeja näyttelyyn, on ilmoitettava näyttelyn pitopaikkatunnus. Ilman näyttelyn
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pitopaikkatunnusta eläinten omistajat eivät voi kirjata eläinten siirtoja lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti oman pitopaikkansa kirjanpitoon, eivätkä ilmoittaa nautojen,
lampaiden, vuohien tai sikojen siirtoja eläinlajien rekistereihin (mm. Eläinterveyssäännöstö
EU 2016/429 art. 102, 112, 113, 115, EU 2019/2035 art. 22-25, 42, 49, 56). Pitopaikkaa
rekisteröitäessä voidaan ilmoittaa pitopaikan aloitus- ja lopetuspäivämääriksi aikaväli,
jolloin näyttely pidetään, mutta pitopaikkaa ei saa lopettaa ennen kuin tilaisuuden
päättymisestä on kulunut vähintään 7 vrk, jotta eläinten omistajat voivat tehdä ilmoitukset
eläinten siirroista eläinrekistereihin lainsäädännössä määritellyn aikarajan puitteissa (7 vrk
tapahtumasta). Jos näyttely järjestetään vuosittain samassa paikassa, ei pitopaikkaa
tarvitse lopettaa, vaikka eläintenpito pitopaikassa merkittäisiin päättyneeksi.
2.3

Eläinten merkitseminen ja näyttelypaikan kirjanpito
Näyttelyyn saa vastaanottaa vain lainsäädännön mukaisesti merkittyjä ja rekisteröityjä
eläimiä.
Näyttelyn järjestäjän on pidettävä kirjanpitoa kaikista näyttelypitopaikassa olevista
eläimistä. Poikkeuksena tästä vaatimuksesta ovat ainoastaan lemmikkeinä pidettävät
lemmikkieläinlajit (lista eläinlajeista: Eläinterveyssäännöstö EU 2016/429 liite I), joiden
osalta ei kirjanpitovaatimusta ole.
Kirjanpitoon merkitään vähintään seuraavat tiedot:
1. eläinten lukumäärä (mehiläisillä ja kimalaisilla yhdyskuntien/pesien määrä)
2. korvamerkeissä olevat tunnukset (nauta, lammas, vuohi sekä kameli- ja
hirvieläimet) tai muut merkintätiedot niiltä eläinlajeilta (sika, hevoseläimet), joilta
merkinnät vaaditaan
3. Tulopäivämäärä ja eläinten lähtöpitopaikan yhteystiedot sekä pitopaikkatunnus
4. Lähtöpäivämäärä ja eläinten kohdepitopaikan yhteystiedot sekä pitopaikkatunnus
Naudoilla on oltava korvamerkki kummassakin korvassa. Merkeissä on EU-tunnus eli
maakoodi (FI) ja yksilöllinen numerosarja.
Sioilla on oltava merkintätunnustatuointi (korva tai reisi) tai korvamerkki, jossa on
merkintätunnus tai eläimen syntymäpitopaikan pitopaikkatunnus. Merkintätunnuksen
lisäksi sioilla voi olla yksilömerkintänä mikrosiru, mutta mikrosiru ei voi olla sian ainoa
merkintätapa. Jos siat viedään teuraaksi suoraan näyttelystä, ne on lisäksi merkittävä
tatuoimalla lähtöpitopaikan merkintätunnus keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan
molemmin puolin.
Villi-, villa-, mini- ja mikrosikojen kanssa noudatetaan samoja merkintä- ja
rekisteröintisäädöksiä kuin tavallisilla sioilla.
Lampailla ja vuohilla on oltava korvamerkki kummassakin korvassa. Merkeissä on EUtunnus eli maakoodi (FI) ja yksilöllinen numerosarja. Toisen tavanomaisen korvamerkin saa
korvata elektronisella korvamerkillä, injektoitavalla transponderilla tai pötsiboluksella.
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Hevoseläimillä tulee olla näyttelyssä mukana tunnistusasiakirja (hevospassi). 1.7.2009 ja
sen jälkeen syntyneet tai tunnistetut hevoseläimet on oltava lisäksi merkitty mikrosirulla,
jonka numero on merkitty tunnistusasiakirjaan. Vanhemmilla, aiemmin tunnistetuilla
hevoseläimillä mikrosiru ei ole pakollinen, mutta tunnistusasiakirja tulee olla
yhdistettävissä hevoseen sen ulkoisten tunnusmerkkien perusteella. Hevoseläimiin
lasketaan kuuluvaksi hevosten ja ponien ohella muun muassa aasit, seeprat ja erilaiset
risteytykset, kuten muulit.
Kameli- ja hirvieläimet oltava mikrosiru tai korvamerkki kummassakin korvassa, lukuun
ottamatta poronhoitoalueella pidettäviä poroja. Merkeissä on EU-tunnus eli maakoodi (FI)
ja yksilöllinen numerosarja. Poronhoitoalueella pidettävät porot merkitään loveamalla
paliskuntain käytännön mukaisesti.
Kissat, koirat ja kanit sekä muut vastaavat lemmikkieläimet suositellaan merkittäväksi
yksilötunnisteella (esim. mikrosiru tai tatuointi) ennen näyttelyyn vientiä.
2.4

Eläinlajikohtaiset erityisohjeet
Naudat
Nautaeläimet tulee pitää näyttelyalueella erillään sellaisista muista eläinlajeista, joilla
saattaa olla nautaeläimiin tarttuvia tauteja (esim. kamelieläimet), myös epäsuorat
kontaktit tulee estää (Eläintautilaki 76/2021 16 §).
Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi naudat tulisi pitää näyttelyalueella erillään muista
märehtijöistä, myös epäsuorat kontaktit tulisi estää.
Näyttelyyn ei tule viedä nautoja karjasta, jolla on todettu pälvisilsaa.
Jos näyttelyyn viedään eläimiä useammalta kuin yhdeltä tilalta, tulisi näyttelyyn vietävä
eläin tutkia salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä kielteisin tuloksin, joko
yksilö- tai yhteisnäyttein, enintään 20 eläimen näytteet voi yhdistää.
Lampaat ja vuohet
Lampaat ja vuohet tulee pitää näyttelyalueella erillään sellaisista muista eläinlajeista, joilla
saattaa olla lampaisiin ja vuohiin tarttuvia tauteja, myös epäsuorat kontaktit tulee estää
(Eläintautilaki 76/2021 16 §).
Lampaiden ja vuohien kohdalla tulee huomioida maedi-visna/CAE -terveysvalvonnan
ehdot, jos näyttelyyn tuodaan eläimiä terveysvalvontaan kuuluvista pitopaikoista. Maedivisna/CAE terveysvalvonnan ehtojen mukaan vain terveysluokkaan 1 kuuluvien
pitopaikkojen lampaat ja vuohet saavat olla kosketuksessa keskenään.
Ruokavirasto suosittelee, että eläinnäyttelyiden järjestäjät ottavat eläinnäyttelyihin eläimiä
vain pitopaikoista, jotka kuuluvat maedi-visna/CAE -terveysvalvontaan ja jotka kuuluvat

Esittelijä Tanja Lähteinen
Hyväksyjä Miia Kauremaa

Sivu/sivut
Ohje

5/8

1274/04.01.00.01/2021_12

Käyttöönotto 17.11.21
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan

terveysluokkaan 1. Pitopaikan ja eläinten terveysluokan osoittava virkaeläinlääkärin päätös
tulisi ottaa näyttelyyn mukaan, jotta terveysluokka voidaan tarvittaessa tarkistaa.
Jos näyttelyyn viedään eläimiä useammalta kuin yhdeltä tilalta, tulisi näyttelyyn vietävät
eläimet tutkia salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä kielteisin tuloksin.
Alpakat ja laamat
Näyttelyalueella alpakat tai laamat eivät saa olla suorassa tai epäsuorassa kontaktissa
nautaeläimiin, lampaisiin eikä vuohiin (Eläintautilaki 76/2021 16 §).
Jos näyttelyyn viedään eläimiä useammalta kuin yhdeltä tilalta, tulisi näyttelyyn vietävä
eläin tutkia salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä kielteisin tuloksin.
Siat, mukaan lukien villisiat ja mini- ja mikrosiat
Siat tulee pitää näyttelyalueella erillään sellaisista muista eläinlajeista, joilla saattaa olla
sikoihin tarttuvia tauteja, myös epäsuorat kontaktit tulee estää (Eläintautilaki 76/2021 16
§).
Sikojen ulkonapito on kielletty (MMM asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton
leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (404/2021)).
Sikojen ulkonapitokielto koskee myös väliaikaisia eläinnäyttelyitä. Sikoja voidaan
ulkoiluttaa kytkettynä tai pitää ulkona asetuksen 404/2021 mukaisessa aitauksessa. Jos
sikoja halutaan pitää ulkona aitauksessa, tulee ulkonapidosta tehdä asetuksen mukainen
ilmoitus virkaeläinlääkärille.
Virkaeläinlääkärin niin salliessa, siat voivat eläinnäyttelyn aukioloaikoina olla ulkona
aitauksessa näyttelykävijöiden katseltavana, jos aitauksen välittömässä läheisyydessä on
näyttelyn henkilökuntaa. Näyttelyn ollessa suljettuna siat on pidettävä sisällä (esim.
näyttelyhallin sisällä olevassa aitauksessa).
Jos näyttelyyn viedään eläimiä useammalta kuin yhdeltä tilalta, tulisi näyttelyyn vietävä
eläin tutkia salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä kielteisin tuloksin, joko
yksilö- tai yhteisnäyttein, enintään 20 eläimen näytteet voi yhdistää.
Siipikarja ja harrastelinnut
Siipikarja tulee pitää näyttelyalueella erillään sellaisista muista eläinlajeista (ml.
harrastelinnut), joilla saattaa olla siipikarjaan tarttuvia tauteja, myös epäsuorat kontaktit
tulee estää (Eläintautilaki 76/2021 16 §). Harrastelinnut tulee sijoittaa näyttelyalueella
selvästi erilleen myös nautaeläimistä, lampaista, vuohista ja sioista.
Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin
on kielletty siipikarjan ulkonapitokiellon voimassaolon aikana, joka on vuosittain 8.2.-31.5.
(MMM asetus 369/2021 4, 6 §). Kielto ei kuitenkaan koske yksinomaan sisätiloissa
lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja, jotka ovat olleet Suomessa vähintään kuusi
kuukautta (MMM asetus 369/2021 6 §).
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Näyttelyyn vietävät kanat ja kalkkunat, joiden lähtöpitopaikat kuuluvat
salmonellavalvontaan (MMM asetus 316/2021), tulee tutkia salmonellan varalta
terveysvalvonnan mukaisesti.
Näyttelyyn vietävät linnut tulisi tutkia salmonellan varalta kielteisin tuloksin enintään 30
vrk ennen näyttelyä. Jos näyttelyyn tuodaan siipikarjaa vain yhdeltä tilalta ja näyttelyyn ei
ole tulossa muita tuotantoeläimiä, tai jos näyttelyyn tuodaan vain muita lintuja kuin
tuotantoeläiminä pidettävää siipikarjaa, voidaan salmonellanäytteenottosuosituksesta
poiketa.
Hevoset
Jos näyttelyyn viedään eläimiä useammalta kuin yhdeltä tilalta, tulisi näyttelyyn vietävä
eläin tutkia salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä kielteisin tuloksin.
Koirat, kissat, fretit ja kanit
Koirilla ja freteillä tulisi olla voimassa penikkatautirokotus, kissoilla kissaruttorokotus, ja
näillä kaikilla eläinlajeilla myös rabiesrokotus. Kaneilla tulisi olla voimassa oleva rokote
RHD-tautia (Rabbit Haemorrhagic Disease) ja myksomatoosia vastaan.
Koska COVID-19 tautia aiheuttava SARS-CoV-2 virus voi tarttua kissaan ja frettiin, ja myös
levitä näissä eläimissä eteenpäin eläinyksilöistä toiseen, on erityisen tärkeää varmistaa,
että näyttelyyn tulevilla kissoilla ja freteillä, tai niiden kanssa samassa taloudessa elävillä
muilla eläimillä ei ole mitään sairauden oireita. Lisäksi sellaisesta taloudesta, jossa ihmisillä
on joko todettu COVID-19 tartunta, tai esiintyy tartuntaan sopivia oireita, ei saa tuoda
kissoja tai frettejä näyttelyyn ennen kuin ihmisten sairaudesta on kulunut vähintään noin
kuukausi (varoaika eläimen oireettoman tartunnan varalta). Pandemian aikana näyttely on
kissojen ja frettien osalta suositeltavaa järjestää siten, että eläimet käydään esittämässä
arvosteltavaksi näyttelypaikalla vuorotellen, eikä häkkialuetta eläinten pidempiaikaiseen
oleiluun ole lainkaan. Jos häkkialue on välttämätön, eläinten häkkien sijoittelussa tulee
noudattaa 1-2 metrin turvaväliä, jotta eri talouksista peräisin olevien yksilöiden kontaktit
toisiinsa voidaan välttää. Näyttelyn yleisön tulee pitää 1-2 metrin etäisyys eläinten
häkkeihin, jotta tartunta ei leviäisi mahdollisista oireettomista kantajista eläimiin.
Turkiseläimet
Turkiseläimet tulee sijoittaa näyttelyalueella selvästi erilleen nautaeläimistä, lampaista,
vuohista, sioista ja siipikarjasta (Eläintautilaki 76/2021 16 §). Näyttelyyn vietävä eläin tulisi
tutkia salmonellan varalta kielteisin tuloksin enintään 30 vrk ennen näyttelyä.
Koska COVID-19 tautia aiheuttava SARS-CoV-2 virus voi tarttua minkkeihin ja supikoiriin ja
myös näiden eläinten välillä eläimestä toiseen, ei näitä turkiseläimiä tulisi viedä
näyttelyihin lainkaan. Jos turkiseläinten vieminen näyttelyyn on välttämätöntä, eläimiä ei
tule enää palauttaa takaisin turkistarhalle, jotta SARS-CoV-2 tartunnan mahdollinen
leviäminen tarhoille voidaan estää. Jos turkiseläimiä viedään eläinnäyttelyihin, tulisi
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toiminnassa soveltuvin osin noudattaa kissojen ja frettien osalta annettua ohjeistusta
(yllä).
Matelijat
Matelijoita ei tulisi viedä samaan tapahtumaan tuotantoeläinten kanssa. Jos näin kuitenkin
tehdään, matelijat tulee sijoittaa selvästi erilleen nautaeläimistä, lampaista, vuohista,
sioista ja siipikarjasta (Eläintautilaki 76/2021 16 §). Näyttelyyn vietävä eläin tulisi tutkia
salmonellan varalta kielteisin tuloksin enintään 30 vrk ennen näyttelyä.
3

Toimenpiteet näyttelypaikalla
Eläintautilainsäädäntö ei edellytä, että eläinnäyttelyssä on eläinlääkäri paikalla.
Näyttelynjärjestäjä voi kuitenkin halutessaan, omalla kustannuksellaan, palkata näyttelyyn
eläinlääkärin. Tällöin näyttelyn järjestäjä ja eläinlääkäri sopivat keskenään eläinlääkärin
palkkiosta, tehtävistä ja työajoista.
Ruokavirasto suosittelee, että suurimmissa valtakunnallisissa tuotantoeläinten näyttelyissä
olisi virkaeläinlääkäri tarkastamassa esim. pistokokein näyttelyyn tuodut eläimet sekä
niiden merkinnät ja rekisteröinnit ja rokotus- tai terveystodistukset.
Virkaeläinlääkärin paikallaolosta ja tarkastuksesta tulisi sopia AVIn kanssa etukäteen, ja
AVI voi myös auttaa tapauskohtaisessa harkinnassa. Erikseen sovittuja poikkeuksia lukuun
ottamatta eläinnäyttelyssä ei tarvita virkaeläinlääkärin jatkuvaa paikallaoloa.
Valvontaviranomaisen tarkastusoikeudesta säädetään eläintautilain (76/2021) 75 §:ssä.

3.1

Tulotarkastus
Eläinnäyttelyyn ei saa ottaa vastaan eläimiä, jotka eivät täytä rekisteröimisen ja
tunnistamisen lainsäädännön vaatimuksia, ja näyttelynjärjestäjän vastuulla on tarkastaa,
että näyttelyyn tuotavat eläimet on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti ja että
vaaditut rokotus- ja terveystodistukset ovat kunnossa.
Eläinten tunnistuksen sekä tarvittavien todistusten tarkastus:
 nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien, hevoseläinten, kameli- ja hirvieläinten sekä
kissojen ja koirien ym. lemmikkien merkintätunnusten tarkastus
 hevoseläinten (myös aasien!) tunnistusasiakirjojen ja mahdollisen mikrosirun
tarkastus
 lampaiden ja vuohien maedi-visna/CAE terveysvalvonnan terveysluokan osoittava
päätös
 salmonellatutkimustodistukset
 rokotustodistukset (koirat ja fretit: penikkatauti ja rabies, kissat: kissarutto ja
rabies, kanit: RHD)
 kaikki näyttelyyn tuodut eläimet on suositeltavaa tarkastaa kliinisesti
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Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan

4

Kustannukset
Jos AVIn kanssa on etukäteen sovittu kunnaneläinlääkärin paikallaolosta,
kunnaneläinlääkäri saa korvauksen omalta kuntatyönantajaltaan ja kunnalle maksetaan
korvaus eläinlääkintähuoltolain 765/2009 23 §:n mukaisesti.
Näyttelyihin osallistuminen on vapaaehtoista ja näyttelyn järjestäjä tai eläinten pitäjä
vastaa kaikista näyttelyyn liittyvistä muista toimenpiteistä ja kustannuksista.

