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1. Pitopaikan ja eläintenpitäjän rekisteröinti 

 
Rekisteröidy kanojen pitäjäksi ja rekisteröi eläintenpitopaikka 
siipikarjan pitopaikaksi. Yksikin kana edellyttää rekisteröintiä.  
 
2. Jos pitopaikka on kaava-alueella, tarkasta rakennusvalvonnan 

vaatimukset eläinsuojan rakentamiselle. 
 
3. Siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa 8.2.–31.5. välisenä 

aikana 
 

Siipikarja tulee pitää sisätiloissa lintujen kevätmuuton ajan 
lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi. 
Tänä aikana kanat tulee suojata kosketukselta luonnonlintuihin 
(aidattu ja katettu tarha, verkon silmäkoko enintään 25 mm). 
 
Mikäli kanoja pidetään ulkona keväällä, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon 
valvontaelainlaakari@seinajoki.fi tai postitse Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto/siipikarjan 
ulkonapitoilmoitus, Ravitie 8 B, 60120 Seinäjoki. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Ruokaviraston 
lomakkeella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi omistajan nimi ja yhteystiedot, lintujen laji/lajit ja lukumäärä, 
etäisyys lähimpiin vesistöihin ja selvitys siitä, kuinka siipikarjan suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta 
toteutetaan.  

 
4. Tutustu kanoja koskevaan eläinsuojelulainsäädäntöön 

 

 Kanojen pitopaikan ja hoidon tulee aina täyttää eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset 

 Eläinten hyvinvointi on tarkistettava vähintään kerran päivässä 

 Talveksi kanat tarvitsevat kunnollisen, lämmitetyn kanalan 

 Kanojen pitoa koskevat eläinsuojelulainsäädökset on koottu ”Kanaeläinsuojelulainsäädäntöä 
koottuna” – oppaaseen, joka on ladattavissa Ruokaviraston internet-sivuilta 

 
5. Kananmunien myynti tai luovutus oman kotitalouden ulkopuolelle 
 
Mikäli kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa (esim. 
naapurille), on kanalasta otettava salmonellavalvontaohjelman mukaiset näytteet säännöllisesti ja lisäksi 
tulee tehdä ilmoitus elintarvikevalvontaan alkutuotannosta 
 
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tehdään kunnan elintarvikeviranomaiselle (kysy lisää 
valvontaelainlaakari@seinajoki.fi). Salmonellavalvontaohjelmasta voi kysyä oman alueen 
kunnaneläinlääkäriltä.  
 
6. Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusvaatimuksiin ja selvitä miten kuolleen tai lopetetun kanan 

voi hävittää.  
 
Kanan lopetus ja teurastus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai 
kärsimystä. Kana on tuotantoeläin, joten lopetetun ja kuolleen kanan hävittämisessä on noudatettava 
tuotantoeläinten hävityksestä annettua lainsäädäntöä. Kuolleen kanan hautaaminen on sallittu koko 
Suomessa, jos pitopaikassa on alle 100 lintua. 
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7. Lintujen ja munien vienti- ja tuontiehdot 

 

 Mikäli suunnittelet kanojen/kananmunien tuontia ulkomailta, ota ajoissa selvää tuontivaatimuksista. 
Kanojen tuonnille on asetettu eläintautivaatimuksia, joiden täyttymisestä tuoja on vastuussa. Mikäli 
tuontiehdot eivät täyty, on kyseessä oleva tuonti laiton.  

 
8. Kirjanpito lääkityksistä ja kuolleisuudesta 

 
Omistajan on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja kuolleiden eläinten lukumäärästä. 
Lääkityskirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten 
lukumäärästä tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan. 
 
 
Lisätietoa 
 
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon 
eläinlääkäreiltä, https://www.seinajoki.fi/sosiaali-
ja-terveys/elainlaakarit-ja-
terveystarkastajat/elainlaakintahuolto/elainlaakar
eiden-yhteystiedot/ 
 
Ohjeet rekisteröimiseen: 

 Lisätietoa: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaint
enpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/ 

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

 
Lisätietoa lintuinfluenssasta ja lomake löytyvät Ruokaviraston sivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elain 
tenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/ 
 
”Kana - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna” – opas on ladattavissa Ruokaviraston internetsivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-
pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/kana-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf 
 
Lisätietoa lopetuksesta: Eläintenhyvinvointikeskuksen ohjeet ”Hyvä toimintatapa siipikarjan lopettamisessa” 
https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2015/12/Siipikarja-HTO-mekaaniset-04_2014.pdf 
 
Lisätietoa hautaamisesta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/hautaaminen/ 
 
Tuontivaatimuksista lisätietoa ETT:n sivuilla 
Eviran ohje 16034 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti 
Eviran ohje 16038 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa 
Eviran ohje 15312 Siipikarjan salmonellavalvonnasta 
 
Ruokaviraston muistilista kesä- ja harrastekanojen pitäjälle  
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/lemmikki--ja-harraste-elaimet/usein-kysyttya-harraste-elainten-
pidosta/muistilista-kesa--ja-harrastekanat/  
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