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Eläintenpitoa koskevat säännöt 
 

 
1. Eläinluvan myöntäminen 
 

Eläimenpitolupa myönnetään ensisijaisesti täysi-ikäiselle opiskelijalle. Alaikäinen 
voi saada eläimenpitoluvan, mikäli hänellä on tähän pakottava syy. Lupa koskee 
vain eläintä, joka on hankittu ennen opintojen alkua.  
 
Asuntola on erittäin stressaava elinympäristö lemmikkieläimille. Eläimen tuonti 
asuntolaan sallitaan vain tapauksissa, jolloin eläintä ei voi jättää muiden 
perheenjäsenten hoitoon.  
 
Lemmikkieläinten pitämisestä tai väliaikaisesta asuntolaan tuomisesta päättää ko. 
alan opetusalapäällikkö tapauskohtaisesti. Lisäksi opetusalapäällikön 
päätettävissä on lemmikkieläimen asuntolassa pitämiseen liittyvän mahdollisen 
maksun periminen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksu suoritetaan 
etukäteen oppilaitoksen kassaan.  
 

2. Eläin asuntolassa ja oppilaitoksen alueella 
 

• Lemmikkieläintä voi pitää vain niille erikseen osoitetuissa huoneissa.  
• Lemmikkieläinten vapaana pito oppilaitoksen alueella ja yhteisissä tiloissa on 

kielletty lukuun ottamatta koiratarhaa.  
• Koiria ei saa jättää valvomatta tarhaan ja niiden jätökset on siivottava 

oppilaitoksen alueelta.  
• Häkkieläimiä ei saa pitää vapaana valvomatta.  
• Eläimiä ei saa jättää asuntolaan yksin viikonlopuiksi eikä toisen asukkaan 

vastuulle.  
• Eläin ei saa olla aggressiivinen ihmisille tai toisille eläimille. 
• Jokainen lemmikin omistaja vastaa itse lemmikkinsä aiheuttamista 

vahingoista.  
• Pentujen / poikueiden teettäminen on kielletty.  
• Jos huonekaveri vastustaa lemmikkieläimen sijoittamista huoneeseen, ei 

lemmikkiä saa tuoda (esim. allergia).  
 
3. Eläimen hoito ja käsittely 

 
Eläimenpidon, käsittelyn ja koulutuksen on täytettävä eläinsuojeluvaatimukset. 
Tätä valvotaan oppilaitoksen toimesta tarkastuskäynnein.  
 
Jos eläimellä on jokin huono tapa, joka haittaa muita asukkaita, tapa täytyy 
opettaa pois.  
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Eläinten hoitoalan oppilaitoksena edellytämme opiskelijoiden kiinnittävän 
erityistä huomiota eläimen hyvään hoitoon. Koirien kohdalla tämä tarkoittaa 
säännöllistä ja riittävää liikuntaa sekä seuranpitoa. Muiden lemmikkien kohdalla 
on huomioitava lajinmukaiset tarpeet ja virikkeellistäminen.  
 
Koira, kissa tai fretti on oltava asianmukaisesti rokotettu ja madotettu. 
Lukuvuoden aikana vanhentuvat rokotukset on uusittava. Koiralta vaaditaan 
voimassa oleva kennelyskärokote (nelosrokote tai KC). 
 
Oppilaitoksen asuntolassa olevat koirat ja kissat madotetaan talvella yhtä aikaa. 
Madotuksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, jotta eläimen haltija ehtii hankkimaan 
eläimelleen sopivat matolääkkeet.  
 
Sairaan eläimen tuonti asuntolaan on kielletty. Eläin saa palata takaisin 
asuntolaan vasta kun se on terve. Jos eläin sairastuu asuntolassa, siitä täytyy 
ilmoittaa oppilaitoksen henkilökunnalle välittömästi.  

 
4. Toimenpiteet sääntöjen rikkomisesta 

 
Eläinten pitoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa 
mahdollisesti eläinluvan menetykseen. 
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