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Koirien, kissojen ja frettien eristysohje erityistilanteessa 
 
Ukrainasta Suomeen pakolaisten mukana tulleiden sekä Venäjältä pakottavasta syystä palaavien EU 
kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten koirien, kissojen ja frettien eristys silloin kun maahantulo-
vaatimukset eivät täyty 
 
Koirien, kissojen ja frettien tuontivaatimusten pääasiallisena tarkoituksena on estää raivotaudin ja 
myyräekinokokkoosia aiheuttavan heisimadon (Echinococcus multilocularis) leviäminen Suomeen. 
Ukrainan kriisistä johtuen Suomi sallii pakolaisten mukana saapuvien, heidän omistamiensa lemmikkien 
maahantulon, vaikka lemmikin maahantulon edellytykset eivät täyttyisi. Jos maahantuontivaatimukset 
eivät ole täyttyneet tuontihetkellä, eläin asetetaan Tullin tai Ruokaviraston päätöksellä eristykseen, 
erityksen pituus riippuu siitä, minkälaisia puutteita tuontivaatimuksissa on ollut. Eristys voidaan 
toteuttaa kotieristyksenä tai eläinhoitolassa.  
 
Virkaeläinlääkärille on ilmoitettava eristysaikana esille tulevista eläimen sairauden oireista sekä 

mahdollisesta kuolemasta. 

 
1 Ulkoilutus ja eläinkontaktit 

 
• Luonnonvaraisten eläinten pääsy kosketuksiin eristyksessä olevan eläimen kanssa on estettävä.  

• Eristyksessä olevat eläimet eivät saa päästä kosketuksiin muiden eläinten kanssa. 

• Samaan perheeseen kuuluvat eläimet voidaan kuitenkin pitää yhteisessä tilassa. 

• Eläinten karkaaminen on estettävä. 

2 Eristyksessä olevien eläinten hoidon järjestäminen 
 

• Eläimille on järjestettävä asianmukainen, kullekin eläinlajille sopiva hoito, ruokinta, juotto ja ilmanvaihto. 

• Eläinten hoito järjestetään siten, ettei hoitajille koidu vaaraa eivätkä mahdolliset tartunnat pääse 

leviämään eristyksessä olevien eläinten välillä tai tilojen ulkopuolelle. 

• Eristykseen asetettua eläintä voi ulkoiluttaa aidatulla ulkoalueella tai hihnassa, mutta kontaktit muihin 

eläimiin ja ihmisiin, kuin omistajaan, on minimoitava. Hihnassa ulkoilutettaessa on pyrittävä 

varmistumaan siitä, ettei eläin voi missään tilanteessa karata (esim. käytetään kaulapannan sijaan 

valjaita). 

3 Hoitajan turvallisuus  
 

• Jos eristyksessä oleva eläin puree ihmistä, ko. henkilön tulisi välittömästi kääntyä terveyskeskuksen 

puoleen.  

• Terveyskeskuksen henkilökunnalle on aiheellista kertoa, että purrut eläin on Ukrainasta tuotu lemmikki, 

joka on määrätty eristykseen tuontiehtojen puutteiden takia. 
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4 Puhdistus ja desinfiointi 

 
• Tilat ja hoitovälineet puhdistetaan ja desinfioidaan eläimen poistuttua tiloista.  

5 Ihmisten kulkeminen eristystiloissa 
 

• Ulkopuolisia henkilöitä ei saa päästää eristystiloihin. 

6 Eristyksen jätehuolto 
 

• Eristyksessä olevien eläinten ulosteet tulee kerätä ja hävittää talousjätteen mukana.  

7 Eristyksessä oleville eläimille tehtävät toimenpiteet 
 

• Lemmikille tulee asettaa mikrosiru ja/tai antaa raivotautirokotus eläinlääkärin toimesta, jos ne ovat 

puuttuneet maahan saapuessa.  

• Eläinlääkäri ottaa myös verinäytteen raivotautivasta-ainemääritystä varten ukrainasta saapuneilta koirilta, 

kissoilta ja freteiltä. 

• Puutteista ja tarvittavista toimenpiteistä sekä määräyksistä on annettu päätös Tullista eläimen 

omistajalle. Mikäli näin ei ole, on eläimen hoitajan oltava yhteydessä Ruokavirastoon sähköpostitse 

osoitteeseen kolmasmaa@ruokavirasto.fi ja lähetettävä kuvat eläimen mukana mahdollisesti olleista 

asiakirjoista. 

8 Eristyksen päättyminen 
 

• Ruokavirasto ottaa kantaa eläinten eristyksen pituuteen eläimen historia- ja toimenpidetietojen 
perusteella. Tullin määräämä eristysaika on 30 vrk. Ruokavirasto voi pidentää eristysaikaa tarpeen 
mukaan ja ilmoittaa tästä siinä tapauksessa erikseen. 
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