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Hevosten eläinsuojeluvalvonta

Johdanto
Hevosala on ollut jatkuvassa kasvussa viimeisten vuosien aikana. Erityisesti
hevosten käyttö urheilu- ja harrastuseläimenä on selvästi lisääntynyt. Käytännön
eläinsuojelutarkastuksissa on havaittu hevosten pidossa puutteita, joita kentällä on
joissakin tapauksissa tulkittu jonkin verran epäyhtenäisesti. Tämä ohje ja sen liitteenä
oleva tarkastuslomake ovat tarkoitettu toimivaltaisille eläinsuojeluviranomaisille
valvontatyön helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi.
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.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja
lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat on ohjeessa esitetty kursiivilla. Ohjeessa
esitetyt tulkinnat ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran näkemyksiä siitä, miten
lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Lainsäädäntö
Hevosten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä sekä kuljetusta säätelevät
eläinsuojelulaki 247/1996 muutoksineen (jäljempänä ESL), eläinsuojeluasetus
396/1996 muutoksineen (jäljempänä ESA), laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006
muutoksineen (jäljempänä EKL) ja neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten
suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien
64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (jäljempänä
eläinkuljetusasetus) sekä Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta
lopetuksen yhteydessä (jäljempänä lopetusasetus). Hevosten tunnistamisesta ja
tunnistusasiakirjasta säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 504/2008
neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten
tunnistusmenetelmien osalta (jäljempänä tunnistusasetus). Hevosten pidolle
asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella
hevosten suojelusta 588/2010 muutoksineen (jäljempänä VNa 588/2010). Kyseisessä
asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa sekä
eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia. Eläinsuojeluvalvonta voi
myös laajentua eräissä tapauksissa tukivalvonnaksi (valtioneuvoston asetus
kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen
valvonnasta 118/2010 muutoksineen).
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Valvonta
Hevosten eläinsuojeluvalvonnan tarkoituksena on selvittää, täyttyvätkö hevosten
pidolle asetetut eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset. Tarkastuskäynnillä on hyvä
olla mukana mittanauha, laskin ja mahdollisuuksien mukaan kamera.
Jos hevosten pitopaikassa havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä,
annetaan eläinten omistajalle tai haltijalle eläinsuojelulain 42 §:n mukainen määräys
tai kielto määräaikoineen tai ryhdytään lain 44 §:n mukaisiin kiireellisiin
toimenpiteisiin. Jos pitopaikassa havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista
toimintaa, tulee paikkaan tehdä uusintatarkastus, jotta varmistetaan, että hevosten
omistaja tai haltija on noudattanut annettuja kieltoja tai määräyksiä.

Tarkastuslomakkeen täyttäminen
1. Pitopaikan yleiset vaatimukset
1.1. Materiaalit, joiden kanssa hevoset pääsevät kosketuksiin (mm. rakenteet ja
laitteet) ovat hevosille turvallisia ja puhdistettavissa perusteellisesti sekä
desinfioitavissa
Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava
siten, että se on eläimelle turvallinen. Niiden materiaalien, joiden kanssa hevoset
pääsevät kosketuksiin (mm. karsinat ja laitteet), on oltava hevosille turvallisia. Ne on
voitava puhdistaa perusteellisesti sekä desinfioida. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010
2§
1.2. Tilojen ja laitteiden puhtaudesta huolehditaan riittävästi
Eläinsuojat, karsinat, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa
desinfioitava. ESL 4 §; ESA 4 §; VNa 588/2010 2 §
1.3. Eläinsuojan lattiat ovat sellaisia, että niistä ei aiheudu hevosille vahinkoa
Eläinsuojan lattioiden on oltava sellaiset, että niistä ei aiheudu eläimelle
vahingoittumisen vaaraa. Lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti
kuivana. ESL 4 §; ESA 3 §; VNa 588/2010 3 §
1.4. Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin
Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat
asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin. ESL 4 §; ESA 3 §; VNa 588/2010 3 §
1.5. Haittaeläinten torjunnasta huolehditaan. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010
2§
1.6. Eläinsuojassa olevat hevoset voidaan hätätilanteessa poistaa nopeasti
eläintiloista. ESL 4§; ESA 1§; VNa 588/2010 2 §
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2. Tilavaatimukset
2.1. Hevosilla on riittävästi tilaa
Pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioonottaen riittävän tilava.
ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 3 §, 5 §
Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna
luvulla 1,5. Sisäkorkeuden on kuitenkin aina oltava vähintään 2,2 metriä. Vaatimus
koskee kuitenkin vain 5 §:n mukaisia vähimmäispinta-aloja vastaavia osia
eläinsuojasta (yksittäiskarsina, sairaskarsina, ryhmäkarsina, pilttuu, pihaton
makuuhalli). Vähimmäiskorkeudesta voidaan kuitenkin poiketa enintään 2 prosenttia.
Sisäkorkeutta laskettaessa rakennuksessa normaalisti tarvittavia kantavia rakenteita,
valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita ei
oteta huomioon.
Yksittäiskarsinan tilavaatimukset:
Hevosen säkäkorkeus (m)
Enintään 1,08
Yli 1,08 mutta enintään 1,30
Yli 1,30 mutta enintään 1,40
Yli 1,40 mutta enintään 1,48
Yli 1,48 mutta enintään 1,60
Yli 1,60

Karsinan pinta-ala
(m2)
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Ryhmässä pidettävien hevosten ryhmäkarsinan vähimmäiskoko hevosta kohden
Täysikasvuinen hevonen
Yksittäiskarsinan pinta-ala
12 - 24 kk ikäinen nuori hevonen 75 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
Alle 12 kk ikäinen varsa
50 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
Sellaisen hevospihaton makuuhallissa, jossa hevosia ei ruokita, on oltava kutakin
siellä pidettävää hevosta kohden tilaa:
Täysikasvuinen hevonen
80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
12 - 24 kk ikäinen nuori hevonen 60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
Alle 12 kk ikäinen varsa
40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta
Mikäli eläinsuoja on otettu käyttöön ennen 1.1.2001, tulee edellä mainitut
tilavaatimukset täyttyä viimeistään 1.1.2014. 1.1.2001 jälkeen käyttöönotettujen tilojen
tulee täyttää vaatimukset heti.
Pilttuun leveyden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus lisättynä 10 senttimetrillä
ja pilttuun pituuden vähintään hevosen pituus lisättynä 25 senttimetrillä. Vierekkäisten
pilttuiden väliseinän kiinteän osan korkeuden on oltava vähintään hevosen
säkäkorkeus kerrottuna luvulla 0,9.
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2.2. Hevosten käytettävissä on riittävän tilava, asianmukainen, puhdas ja kuiva
makuupaikka
Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida asettua yhtä aikaa makuulle.
Hevosen makuualue on kuivitettava. ESL 4 §; ESA 1 §, 3 §, 4 §; VNa 588/2010 3 §
2.3. Hevosten kytkemiseen käytetty laite tai väline on asianmukainen
Jos eläin pidetään kytkettynä, on kytkemiseen käytettävän laitteen tai välineen oltava
sellainen, että se ei vahingoita eläintä. Kytketyn hevosen on voitava syödä, käydä
makuulle ja levätä luonnollisella tavalla. ESL 6 §; ESA 15 §; VNa 588/2010
10 §
3. Eläinsuojan olosuhteet
3.1. Lämpotila on hevosille sopiva
Lämpötilan on oltava hevosille sopiva. Eläimillä on oltava riittävä suoja epäsuotuisia
sääoloja vastaan. ESL 3 §, 4 §; ESA 1 §, 2 §; VNa 588/2010 4 §
3.2. Valaistuksen on oltava hevosille sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen
tarkastamiseen ja hoitamiseen. ESL 3 §, 4 §; ESA 2 §; VNa 588/2010 4 §
3.3. Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat hevosille sopivia
Eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta siten, etteivät
haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai
hyvinvointia. ESL 3 §, 4 §; ESA 2 §; VNa 588/2010 4 §
3.4. Ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneelliseen ilmastointiin ja eläinten
hyvinvointi on riippuvainen siitä
Sellaiset laitteet, joista eläimen terveys ja hyvinvointi riippuvat, on tarkastettava
vähintään kerran päivässä. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat viat on
korjattava välittömästi, ja jollei se ole mahdollista, on ryhdyttävä muihin tarpeellisiin
toimiin, jotta eläinten terveys ja hyvinvointi voidaan turvata vikojen korjaamiseen
saakka. Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta
ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen
ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä
on tällöin oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa.
Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti. ESL 4 §; ESA 2 §, 4 §;
VNa 588/2010 4 §
 Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, josta eläinten terveys ja
hyvinvointi on riippuvainen, on esimerkiksi täysin koneellinen
järjestelmä, jossa sekä poisto- että korvausilman vaihto toimii
koneellisesti. Eläinten terveys ja hyvinvointi voi olla riippuvainen
koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä myös pitopaikoissa, joiden
ilmanvaihto on vain osittain koneellistettu. Tuolloin tarkastaja voi
arvioida ilmavaihdon riittävyyttä aistinvaraisesti sekä selvittämällä
ilman tulo- tai poistoaukkojen riittävyyttä ja toimivuutta.


Ilmanvaihdon hälytysjärjestelmä on oltava vaikka
käynnistyisi automaattisesti sähkökatkoksen aikana.



Toimintahäiriön sattuessa tapahtuva hälytys voi olla esimerkiksi
syttyvä valo- tai äänimerkki tai puhelimeen tuleva ilmoitus.

varavoima
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Sähkökatkon yhteydessä painovoimainen ilmanvaihto voi olla
riittävä, mikäli ilmanvaihtokanavissa on tarpeeksi vetoa. Asian voi
testata tarkastuksen yhteydessä esimerkiksi katkaisemalla
ilmastointi vähäksi aikaa.

3.5. Hevosten pitopaikan melutaso on riittävän alhainen
Hevoset eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä. ESL
4 §; ESA 2 §; VNa 588/2010 4 §
4. Hyvinvoinnista huolehtiminen
4.1 Hevosen liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeista
huolehditaan päivittäin ESL 3 §, ESA 8 §; VNa 588/2010 8 §
4.2. Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa huolehtimassa eläimistä
Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen
puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. ESL 5 §;
ESA 8 §
 ”Pätevällä” tarkoitetaan tässä henkilökuntaa, joka osaa hoitaa
eläimet asianmukaisesti (tiedot ja taidot).
 Mikäli eläinten hoito ei vaikuta asianmukaiselta, voitaisiin kiinnittää
huomiota ihmisen hoidettavana olevaan eläinmäärään. Tällöin
voitaisiin esimerkiksi tiedustella päivittäiseen eläinten hoitoon
kuluvaa aikaa.
4.3. Hevoset tarkastetaan riittävän usein
Hevoset tarkastetaan vähintään kerran päivässä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota kun hevonen joutuu alttiiksi
voimakkaalle rasitukselle tai hoito-olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia,
tiineyden loppuvaiheessa ja varsomisen aikana. Hevosryhmiä yhdistettäessä tai
tuotaessa uusia eläimiä laumaan on erityistä huomiota kiinnitettävä sosiaalisten
suhteiden
uudelleenmuodostumisesta
mahdollisesti
aiheutuviin
käyttäytymisongelmiin. ESL 5 §; ESA 10 §; VNa 588/2010 8 §
4.4. Hevosia käsitellään asianmukaisesti
Eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai
kiihdyttää. Eläimen käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomaista
käyttäytymistä, kuten laumavaistoa. ESL 6 §; ESA 12 §
4.5. Hevosilla on näkö- ja kuuloyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan ja
mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. ESL 3 §, 4 §; ESA 8 §; VNa
588/2010 2 §
4.6. Hevosten sosiaalinen arvojärjestys otetaan tiloissa ja eläinten hoidossa
huomioon
Eläinryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä ryhmään on kiinnitettävä
erityistä huomiota sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti
aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. Hevoset, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti
tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, on pidettävä erillään toisistaan. ESL 3 §;
ESA 1 §; VNa 588/2010 8 §
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4.7. Hevosten kaviot tarkastetaan riittävän usein ja hoidetaan tarvittaessa
Hevosen kaviot on vuoltava säännöllisesti sekä kengitettävä tarvittaessa. Liukkaalla
kelillä kengät on varustettava hokeilla tai muilla liukastumisen estävillä varusteilla.
ESL 5 §; ESA 8 §; VNa 588/2010 8 §
4.8. Sairastuneista ja vahingoittuneista eläimistä huolehditaan asianmukaisesti
Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava
asianmukaista hoitoa. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on
lopetettava tai teurastettava. Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava
erilleen muista eläimistä. Silloin, kun hevosia pidetään ryhmässä, jokaista alkavaa 10
hevosen ryhmää kohden on oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu
asianmukainen tarvittaessa lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista ja hoitoa
varten. ESL 5 §; ESA 11 §, VNa 588/2010 5 §
4.9.–4.10. Hevosten lääkinnällisestä hoidosta ja tilalla kuolleiden hevosten
lukumäärästä pidetään kirjaa
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetusta
lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä. Kirjanpitoa
lääkinnällisestä hoidosta on säilytettävä vähintään viiden kalenterivuoden ja
kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä vähintään kolmen vuoden ajan sen
vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva
merkintä. ESL 26 a §
 Kirjanpitoa
edellytetään
kaikesta
lääkityksestä,
myös
ennaltaehkäisevästä lääkinnällisestä hoidosta, jollaiseksi
katsotaan esimerkiksi matolääkitys ja rokotukset.
 Kirjanpidosta olisi lääkityksen osalta käytävä ilmi ainakin
eläimen
tai
eläinryhmän
tunnistustiedot,
lääkityksen
antopäivämäärä, lääkkeen nimi ja määrä, lääkkeelle määrätty
varoaika sekä lääkkeen myyjän nimi.
4.11. Hevoset lopetetaan tarvittaessa tilalla asianmukaisella menetelmällä
Eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen
soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittävät
tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja -tekniikasta sekä riittävä taito
toimenpiteen suorittamiseksi. Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin
on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.
Hevonen saadaan lopettaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteessä I
mainituilla menetelmillä niihin liittyvien vaatimusten mukaisesti: jollei sitä lopeteta
eläinlääkärin toimesta asianmukaisella nukutus- tai lopetusaineella, joko ampumalla
aivoihin tai tainnuttamalla ensin pulttipistoolilla tai sähköllä, jonka jälkeen suoritetaan
välittömästi verenlasku. ESL 32 §, lopetusasetus liite I
Käytetty lopetusmenetelmä kirjataan vain lomakkeelle. Eläinlääkärin tulee tarkastaa,
että lopetukseen käytettävä laite on asianmukainen.
5. Ruokinta ja juotto
5.1. Hevoset saavat riittävästi niille sopivaa rehua
Jokaisen eläimen on saatava ravintoa riittävästi. Ruokinnassa on otettava huomioon
kunkin eläimen tarpeet. Rehun on oltava hyvälaatuista ja hevosille sopivaa. ESL 5 §;
ESA 9 §; VNa 588/2010 9 §
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5.2. Hevoset voivat syödä ja juoda luonnollisella tavalla
Hevosen ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja telineet on sijoitettava siten, että
hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla.
ESL 5 §; ESA 9 §; VNa 588/2010 2 §
5.3. Jos hevoset ruokitaan pääasiassa koneellisesti, laitteiston toimivuus
tarkastetaan päivittäin
Sellaiset laitteet, joista eläimen terveys ja hyvinvointi riippuvat, on tarkastettava
vähintään kerran päivässä. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat viat on
korjattava välittömästi, ja jollei se ole mahdollista, on ryhdyttävä muihin tarpeellisiin
toimiin, jotta eläinten terveys ja hyvinvointi voidaan turvata vikojen korjaamiseen
saakka. ESL 5 §; ESA 4 §, 9 §
5.4. Hevosten saatavilla on päivittäin riittävästi vettä
Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa juotavaa. ESL 5 §, ESA 9 §
5.5.  ks. kohta 5.3.
5.6. Hevosen ruokinta- ja juomalaitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä
kunnossa. ESL 5 §; ESA 9 §; VNa 588/2010 8 §
6. Ulkotarhan ja laitumen vaatimukset
6.1. Ulkotarha on hevosille riittävän tilava
Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläimen rotu, koko,
ikä, sukupuoli sekä siellä pidettävien eläinten lukumäärä ja aktiivisuus. ESL 4 §; ESA
1 §; VNa 588/2010 6 §
6.2. Ulkotarhan maapohja pysyy sopivan kuivana
Ulkotarhan maapohjan sekä ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava
turvallisia. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle sopivia. ESL 4
§; ESA 1 §, 6 §; VNa 588/2010 6 §
6.3. Hevosilla on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja
Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja kuten liiallista kylmyyttä,
lämpöä ja kosteutta vastaan. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 6 §
6.4. Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä
asianmukaiset tilat. ESL 5 §; ESA 7 §, 11 §
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6.5. Ulkotarhan aidat ovat hevosille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä
hyvässä kunnossa
Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevosille sopivasta materiaalista ja niille
turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään hevosten
vahingoittuminen ja karkaaminen. ESL 3 §, 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 7 §
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7. Vaadittava asiakirjat

7.1. Kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja.
Tunnistusasetus 13 art.
7.2. Hevosten pito on ilmoituksen- tai luvanvaraista toimintaa
Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa hevosten myymistä,
välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä
säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä
harjoittavan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka
toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille
aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan. ESL 24 §
Ilmoituksenvaraista toimintaa on ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seuratai 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. ESA 26 §
Luvanvaraista toimintaa ovat eläintarhat, pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt sekä
sirkukset. Lupa tällaiseen toimintaan on haettava siltä aluehallintovirastolta, jonka
toimialueella toimintaa harjoitetaan. ESL 20 §, 20 a §, 20 b §
Jos hevosten pitopaikassa harjoitetaan ilmoituksen- tai luvanvaraista toimintaa, tulee
toiminnan harjoittajan pitää ajan tasalla olevaa luetteloa toiminnan kohteena olevista
eläimistä. ESL 26 §
7.3. Hevosia kuljetetaan kaupallisen toiminnan yhteydessä
Kaupallisiksi kuljetuksiksi luetaan kuljetukset, joihin liittyy tai joiden tavoitteena on
välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto. Eläinten kuljettaminen kaupallisen
toiminnan yhteydessä on sallittua vain aluehallintoviraston luvalla. Eläinkuljettajan
lupa vaaditaan, jos hevosia kuljetetaan yli 65 kilometrin matka. Eläinkuljetusasetus 6
art.

