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ILMOITUS ELÄINTEN PIDOSTA/VÄLITYSTOIMINNASTA

1. Tiedot toiminnanharjoittajasta

Eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:n mukainen eläintenpito määritetty eläinsuojeluasetuksen 26 §:ssä. 
 
Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen uuden toiminnan aloittamista sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa 
harjoitetaan. Jos toiminta muuttuu oleellisesti tai toiminta lopetetaan, on muutoksesta ilmoitettava aluehallintovirastolle 
viimeistään 14 vrk ennen muutoksen toteuttamista.

Nimi

Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Faksi

Kotipaikka Sähköposti

Y-tunnus

2. Tiedot toimipaikasta
Toiminimi Puhelin

Osoite

3. Eläinten hoitoa  koskevat tiedot
Eläinten hoidosta vastaava henkilö

Selvitys em. henkilön koulutukesta ja toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta (käytä tarvittaessa erillistä liitettä tai kohtaa 8. 
lisätietoja).

Selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää tai on järjestetty (käytä tarvittaessa erillistä liitettä tai kohtaa 8. 
lisätietoja).
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4. Varsinainen toiminta
Missä toiminta on tarkoitus järjestää tai missä se on järjestetty?

Toiminnan lyhyt kuvaus (rastita sovelias tai soveliaat)
Lihan tuotantotarha Munien tuotantotarha Siitoseläinten tuotantotarha
Riistanhoidollinen tarha Eläinten välitystoiminta
Ammattimainen tai Muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- tai harrastuseläinten pito

Toiminnan kuvaus

Eläinlajit, joita toiminta koskee Lukumäärä

Milloin toiminta on tarkoitus aloittaa tai milloin se on aloitettu

5. Toimintaan kuuluvat tilat ja laitteet

Selvitys toimintaan käytettävistä tiloista ja laitteista, ulkotarhat mukaan lukien.

Tila Pinta-ala Materiaalit
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Selvitys seuraavien toimintojen järjestämisestä tai seuraavien laitteistojen toiminnasta

Ilmastointi

Valaistus

Lämmitys

Kuivikkeet

Pesutilat

Muut hoitotilat

Rehujen säilytys

Ruoanjakelu

Vedenhankinta

Juottosysteemi

Jätteiden poisto

Jätteiden käsittely

6. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja päiväys

7. Liitteet

säätiön säännöistä sekä rekisteriote.

Liitteet
Jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhdistyksen tai 

Toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustukset..
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8. Lisätietoja
Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

http://www.avi.fi/web/avi/kirjaamojen-yhteystiedot

..\..\XXX lomakelogot\AVI_fi.jpg
Viranomainen täyttää
 
Dnro
avi21q1
 / 
 / 
avi21q1
ILMOITUS ELÄINTEN PIDOSTA/VÄLITYSTOIMINNASTA
1. Tiedot toiminnanharjoittajasta
Eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:n mukainen eläintenpito määritetty eläinsuojeluasetuksen 26 §:ssä.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen uuden toiminnan aloittamista sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Jos toiminta muuttuu oleellisesti tai toiminta lopetetaan, on muutoksesta ilmoitettava aluehallintovirastolle viimeistään 14 vrk ennen muutoksen toteuttamista.
2. Tiedot toimipaikasta
3. Eläinten hoitoa  koskevat tiedot
4. Varsinainen toiminta
Toiminnan lyhyt kuvaus (rastita sovelias tai soveliaat)
Eläinlajit, joita toiminta koskee
Lukumäärä
5. Toimintaan kuuluvat tilat ja laitteet
Selvitys toimintaan käytettävistä tiloista ja laitteista, ulkotarhat mukaan lukien.
Tila
Pinta-ala
Materiaalit
Selvitys seuraavien toimintojen järjestämisestä tai seuraavien laitteistojen toiminnasta
6. Allekirjoitus
Allekirjoitus
Nimen selvennys
7. Liitteet
säätiön säännöistä sekä rekisteriote.
Liitteet
8. Lisätietoja
Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
Itä-Suomen lääninhallitus
9.11.2007
ILMOITUS ELÄINTEN PIDOSTA/VÄLITYSTOIMINNASTA LHSTO013_FI
1.1
10.1.2008
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä1: 
	Valintaruutu2: 0
	Tekstikenttä2: 
	Numerokenttä1: 



