
Eläin-
avusteisen 

työskentelyn 
yrittäjyys



Mistä 
aloittaa?

• Liikeidea

• Liiketoimintasuunnitelma



Toimeentulo

- Sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjyys

- Yrittäjän tuet (starttiraha, työmarkkinatuki 
ym.)

- TE-toimisto (!) ja uusyrityskeskukset



Käytännön 
asioita 
yritystä 
perustaessa

• Toiminimi, osuuskunta vai osakeyhtiö?

• Verotus: ALV, verovähennykset, hinnoittelu

• Kirjanpito

• Asiakas- ja potilasrekisterit ym.



Vakuutukset

• Yrittäjän tapaturmavakuutus (pakollinen)

• Vastuuvakuutus (vakuutusyhtiöillä ei useinkaan ole juuri 
eläinavusteiseen toimintaan sopivaa valmista vakuutusta, 
mutta räätälöivät sellaisen). Vakuutus korvaa, jos yrittäjä 
aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle.

• Keskeytysvakuutus

• Yrittäjän sairausvakuutus

• YEL-vakuutus, jos toiminta on päätoimista. Eläkevakuutusasiat 
selvitettävä tapauskohtaisesti, koska ne voivat vaihdella paljon 
kunkin oman tilanteen mukaan.

• Ryhmätapaturmavakuutus (vakuutusyhtiöiden välillä 
vaihtelevia käytäntöjä)

• Vaatimuksena asiakkaille: oma tapaturmavakuutus (tämä on 
tärkeä myös erilaisia retkiä, vaelluksia ja ylipäätään 
luontoavusteista toimintaa varten).



Vakuutukset

• Eläinten sairausvakuutus

• Vakuutus eläimen kuoleman varalta

• Yrittäjän vastuuvakuutus korvaa mahdolliset 

eläimen asiakkaalle aiheuttamat vahingot. 

• Kiinteistöjen vakuutukset



Luvat ja 
ilmoitukset

• Pitopaikkailmoitus (tilatunnus) – ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

• Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/

• Linnut: Ilmoitus lintuparvien koosta (kaikki eri linnut ja niiden kappalemäärät). 
Muutoksista tehdään uusi ilmoitus. Taajamassa kanoille pyydettävä erikseen 
pitolupa.

• Koira: Suomen kennelliitto ry hoitaa Suomessa koirien rekisteröintiä (siru)

• Alpakat: alpakoilla on oltava mikrosiru tai korvamerkki. Eläimet ilmoitetaan Suomen 
alpakka- ja laamayhdistyksen rekisteriin.

• Vuohet ja lampaat: Ruokavirasto pitää rekisteriä lampaista ja vuohista

• Hevoset ja aasit: 21.4.2021 lähtien lainsäädäntö muuttui niin, että hevoseläinten 
pitopaikasta vastaavan toimijan on pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne 
saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Hevoset ja aasit rekisteröidään Suomen 
Hippos ry:n rekisteriin.



Luvat ja 
ilmoitukset

Lupa käyttää maita/maastoja

• Kysytään maan omistajalta. Lupa kannattaa varmistaa vuosittain. Valtion maille 

tehtäviä retkiä varten lupa kysytään metsähallitukselta (esim. kansallispuistot)

• Joskus lupa rakentaa aitauksia, suojia tms. lähelle naapuria, selvitä oman kuntasi 

maaseutuviranomaiselta.

• Eri kunnissa kavioeläinten pidon vähimmäisvaatimukset vaihtelevat (esim 2 

hehtaaria maata/laidunmaata).

Kuljetuslupa

• Eri eläinlajien kuljetukseen tarvitaan erillinen lupa. Kuljetuslupa vaaditaan silloin, 

kun eläimen kuljettaminen liittyy yritystoimintaan ja eläin kuljetetaan yli 50 

kilometrin päähän. 

• Tarkemmat tiedot eläinlajikohtaisista vaatimuksista: 

• https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-

kuljetus/kaupalliset_elainkuljetukset_maanteilla_fi.pdf



Eläinnäyttelyihin 
ja eläinten 
kuljettamiseen 
liittyvät luvat:

Pysyvä eläinnäyttely:

• ”Pysyvällä eläinnäyttelyllä tarkoitetaan pysyvää laitosta, jossa pidetään yleisölle 
näytteillä yksinomaan tai pääasiassa muita kuin luonnonvaraisiin eläinlajeihin 
kuuluvia eläimiä tai jossa näytteillä pidettävä luonnonvaraisten eläinten tai eläinlajien 
määrä on vähäinen.”

• Käytännössä tämä tarkoittaa mitä tahansa pihapiirissä pidettäviä eläimiä, joiden pito 
liittyy vähänkin yrityksen toimintaan. 

Kiertävä eläinnäyttely:

• ”Eläimiä saadaan käyttää sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä, 
jossa näytetään eläimille opetettuja taitoja, sekä pitää näytteillä kiertävässä 
eläinnäyttelyssä vain aluehallintoviraston luvalla.”

• ”Tyypillinen kiertävä eläinnäyttely on esim. päiväkoteja kiertävä eläintapahtuma.”

• ”Pysyvää tai kiertävää eläinnäyttelyä ja sirkusta koskevasta lupahakemuksesta tulee 
käydä ilmi:1) toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät;2) selvitys eläinten 
pitopaikoista; sekä3) selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää.”

• Tiedot eläinnäyttelyistä: ”Eläinnäyttelyihin ja eläinten kuljettamiseen liittyvät luvat” 
GreenCareLab-seminaari, 9.11.2017, Tapani Parviainen

• Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-
hyvinvointi/elainsuojelu-pitopaikoissa/elainnayttelyt-elaintarhat-ja-sirkukset/



Mitä muuta 
pitää ottaa 
huomioon?

• Kela

• Aluehallintoviranomaiset (yhteys aina oman 
alueen AVI:in)

• Kilpailutukset

• Markkinointi, nettimainonta yms.

• Lisätulot



Mitä myyt?

• Oma osaaminen ja ammatti taustana

• Mitä palveluita ostetaan

• Hinnoittelu

• Suunnitelma B



Ketä tarvitset

• Asiakkaat

• Yhteistyökumppanit

• Saman alan kollegat

• KÄYTÄ SUHTEITA!



Eläinten 
hyvinvointi

• Yrittäjän käyntikortti

• Eläinavusteisen työn lähtökohta on 
hyvinvoivat eläimet

• Isot menot (selvitä verovähennykset)

• Eläinten laatu määrän sijaan



Verkosto

• Oman alan yrittäjät, opiskelijakollegat

• Yhteiset hankkeet (ELY-keskukset, Pro Agria
ym.)

• Yhteistyö mm. tilojen ja toiminnan suhteen

• Vertaistuki



Kiitos!


