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Tiivistelmä

1. Luonnonvaraisten eläinten akuuttiin hoitoon 

kuljetukseen ei tarvita kuljetuslupaa

2. Eläinsuojelu/metsästys/luonnonsuojelulakia 

sovellettaessa avun tarpeessa olevan eläimen 

väliaikainen haltuunotto hoitoon kuljetusta varten 

on sallittua – myös rauhoitettujen ja riistaeläinten 

kohdalla

3. ELY-keskukselta haettava poikkeuslupa tarvitaan 

joissain rauhoitettujen eläinten erikoistapauksissa



Mitä laki sanoo?

• Eläinsuojelulaki 14 §: ”Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin 

avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä 

auttamaan.”

• Metsästyslaki 84 §: ”Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin 

avuttomassa tilassa olevaa tässä laissa tarkoitettua eläintä on 

pyrittävä auttamaan tai asiasta on pyrittävä ilmoittamaan alueen 

omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle tai poliisille”

• Luonnonsuojelulaki 41 §: ”Sairaana, vahingoittuneena tai 

muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on 

pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon 

kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on 

noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa säädetään.”

• Laki eläinten kuljettamisesta on huomioitava soveltuvilta osin.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247#L2P14
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061429#Pidm45053758041072


Eläinkuljetuslupaa ei hoitoon 
viemiseen tarvita

Eläinkuljetuslupa - Ohjeet AVIn sivuilla

Milloin tarvitset luvan?

”Tarvitset aluehallintoviraston 
myöntämän eläinkuljettajaluvan, jos aiot 
järjestää tai ajaa eläinten kaupallisia 
kuljetuksia. Lupa koskee eläinkuljetusten 
eläinsuojelullisia vaatimuksia.”

→ Luonnonvaraisten eläinten hoitoon 
kuljetukseen ei tarvita siis kuljetuslupaa

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/elaimet/elainkuljettajalupa


Riistaeläimet

• Suomen riistakeskuksen lupapäätökset eivät 
sovellu lupapäätösten käsittelyajan keston 
vuoksi akuuttiin tarpeeseen eläimen kiinni 
otossa, auttamisessa tai siirtämisessä, vaan 
myös näissä tilanteissa toimittava pitkälti 
siten, kuin ESL 14 § määrää (sekä 
metsästyslaki 84 § ).

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247#L2P14
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615#L11P84


Rauhoitetut eläimet

• Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten 
haltuunoton, kuljettamisen ja hallussapidon (LSL 39 § ja 
49 §). 

• Luonnonsuojelulain mukaan sairaana, vahingoittuneena 
tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua 
eläintä on pyrittävä auttamaan.

• Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja 
tilapäistä hoitoa varten. Muutoin on noudatettava, mitä 
eläinsuojelulaissa säädetään. (LSL 41 §) → Tämä pykälä 
mahdollistaa loukkaantuneiden rauhoitettujen eläinten 
kuljettamisen ja tilapäisen hallussapidon ilman 
poikkeuslupaa



Milloin poikkeuslupa 
tarvitaan?

• Lupa tarvitaan, jos haltuunotto ei liity 
sairaan/vahingoittuneen/avuttomassa tilassa 
olevan eläimen auttamiseen tai jos rauhoitettu 
eläin otetaan pysyvästi haltuun. 

• Lupa tarvitaan myös haltuun otetun eläimen 
siirtämiseen toiseen hallussapitopaikkaan; 
kun kyse on autettavan eläimen siirtämisestä 
tilapäisten hoitopaikkojen välillä niin silloin 
lupaa ei välttämättä tarvita → varmista 
tapauskohtaisesti ELY-keskukselta.



Poikkeuslupien hakeminen

• Eläviä rauhoitettuja lintuja koskien ja 

luontodirektiivin liitteessä IV tarkoitettuja lajeja 

koskien (poislaskien riista- ja rauhoittamattomat 

lajit) poikkeusluvat hallussapidon ja kuljettamisen 

kielloista käsitellään Varsinais-Suomen ELY-

keskuksessa.

• Eläviä muita lajeja kuin lintuja koskien (poislaskien

luontodirektiivin liitteessä IV tarkoitetut lajit) 

poikkeusluvat kuljettamiseen ja hallussapitoon 

käsitellään siinä ELY-keskuksessa, jonka alueelle 

lupaa haetaan. 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/luonto_ja_lintudirektiivien_lajit
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