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Ohje: Eläinkokeisiin liittyvien lupien hakeminen sähköisen
portaalin kautta
Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka voit hakea eläinkokeisiin liittyviä lupia
sähköisen portaalin kautta.
Ohjeessa on jokaisesta hakemuksen osasta kuva. Sen jälkeen kerrotaan, kuinka
kyseinen hakemuksen kohtaan täytetään.
****************
Voit hakea portaalin kautta seuraavia lupia:
•
•
•

hankeluvan muutosta
suunnittelijan pätevyyttä
suppeaa hankelupaa

Normaalia/laajaa hankelupaa ei vielä voi hakea portaalin kautta. Kyseiset
hakemukset tulee tehdä paperilomakkeella ja lähettää osoitteeseen ella@avi.fi.
Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston asiantuntijoihin
sähköpostilla ella@avi.fi.

Kirjautuminen
Portaaliin kirjaudutaan osoitteessa https://avi.service-now.com/elainkoeluvat.
Portaaliin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
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Palvelu on sidottu henkilökohtaisiin tunnistautumistietoihin ja palvelua pääsee siis
käyttämään vain portaaliin kirjautunut henkilö itse.
Hakemusten word-muotoiset lomakkeet löytyvät aluehallintoviraston
verkkosivulta Koe-eläimet, luvat ja valvonta - Eläimet - Luvat, ilmoitukset ja
hakemukset - Yritys tai yhteisö - Aluehallintovirasto (avi.fi) kohdasta
Lomakelinkit. Kyseiseltä sivulta löytyvät myös hankelupalautakunnan
ohjeistukset ja muuta asiaan liittyvää materiaalia.
Verkkosivulla on word-muotoiset hakemuslomakkeet sekä niiden täyttöohjeet.
Lomakkeet ovat olemassa myös ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen
lomake on tarkoitettu vain ohjeistukseksi - lomake on
lähetettävä suomen tai ruotsinkielisenä.
HUOM!
Hakemusta, jota ei ole tehty valmiiksi, voi katsoa vain portaalissa.
Hakemuksesta muodostuu portaalissa pdf-muotoinen versio vasta kun Valmispainiketta on klikattu.
Jos haluatte tehdä hakemusta ryhmän kanssa yhdessä, tehkää hakemus
valmiiksi verkkosivuillamme olevan word-lomakkeen avulla. Kun hakemusteksti
on valmis, kopioikaa tiedote word-lomakkeelta portaalin lomakkeeseen.
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Hakemuksen täyttäminen

Aloitus-sivulla
•
•
•

voit valita minkä tyyppisen hakemuksen täytät.
voit katsella hakemuksesi käsittelytilannetta (Omat asiani).
on Tietämyskanta, josta löytyy mm. yleistajuisen tiivistelmän excelpohja.

Voit valita millä kielellä haluat käyttää portaalia: suomi, ruotsi tai englanti.
Englanninkielinen osio on tarkoitettu ohjeistamaan englanninkielisiä asiakkaita.
Lomakkeet tulee täyttää joko suomeksi tai ruotsiksi. Suunnittelijan pätevyyden
hakeminen -lomake on vain portaalin englanninkielisessä osiossa ja se tulee
täyttää englanniksi.
Hakemusta ei tarvitse tehdä valmiiksi kerralla. Voit tallentaa hakemuksesi
portaaliin ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Tallenna ja jatka myöhemmin painike löytyy lomakkeen jokaiselta sivulta.
Jos teet muutoksia lähettämääsi hakemukseen ja haluat säilyttää hakemuksen
eri versiot, tallenna ne itsellesi toisaalle.
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Eläinkoelupahakemus
1. Lomakkeen valinta

Eläinkoelupahakemus voi olla joko suppea tai normaali/laaja. Valitse
haluamasi tyyppinen hakemus.
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2. Perustiedot hankkeen vastuuhenkilöistä

Täytä lomakkeen ensimmäiselle sivulle hakijan perustiedot. Jokaiseen
kohtaan lomakkeessa on annettava tietoa.
Lomakkeen seuraavalle sivulle siirrytään sivun alalaidassa olevasta
Seuraava-painikkeesta. Voit myös siirtyä suoraan haluamallesi sivulle
painamalla sivun oikeassa laidassa olevia pallukoita, joiden sisällä on
numerot.
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Voit tallentaa hakemuksen välillä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.
Hakemuksesi, myös keskeneräiset, näkyvät etusivulla Omat asiani osiossa.
3. Perustiedot hankkeesta

Kerro lomakkeen toisella sivulla hankkeen nimi sekä haettu alkamis- ja
loppumispäivä hankkeelle. Päivät voit hakea täyttökentän päässä olevasta
kalenterikuvakkeesta tai kirjoittaa suoraan täyttökenttään. Päivämäärät
tulee kirjoittaa muotoon 01.05.2022.
Yleistajuinen tiivistelmä -lomakkeen saat ladattua linkistä, joka on oikealla
olevassa harmaassa palkissa. Linkki lomakkeen täyttämisen ohjeeseen
löytyy samasta kohdasta. Täytä lomake ja tallenna haluamaasi paikkaan.
Klikkaa Liitä hankkeen yleistajuinen tiivistelmä -linkkiä ja liitä lomake
hakemukseen.
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4. Tiedot osahankkeista. Tämä osio näkyy, kun haetaan normaalia/laajaa
hankelupaa.

Ilmoita lomakkeen kolmannella sivulla osahankkeiden lukumäärä. Kun
valitset osahankkeiden määrän, avautuu näytölle oma osio jokaista
osahanketta varten.
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5. Toimenpiteet

Toimenpiteet-osion täyttökenttä on HTML-kenttä, joka mahdollistaa
joidenkin muotoilujen käytön tekstissä. Toimenpideosioon tuleva teksti
kannattaa ensin kirjoittaa word-lomakkeelle, joka löytyy
verkkosivultamme. Kopioi teksti sitten portaalin toimenpiteet-osioon. Teksti
liitetään tekstikenttään Ctrl+V -näppäinyhdistelmää käyttäen.
Kun liität tekstiä tekstikenttään, portaali kysyy, säilytetäänkö muotoilut?
Kysymykseen kannattaa vastata ’kyllä’. Tekstikenttää voit suurentaa
vetämällä sitä oikeasta alakulmasta. Myös wordiin liitetyt kuvat siirtyvät
usein hyvin. Suosittelemme kuitenkin, että laitat laajat taulukot ja kuvat
hakemuksen liitteiksi.
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6. Yhteenveto

Kun olet täyttänyt kaikki vaadittavat kohdat portaalissa, aukeaa sinulle
Yhteenveto-näkymä.
Lähetä hakemus klikkaamalla Valmis-painiketta. Hakemus on tämän
jälkeen aluehallintoviraston asiaintuntijan luettavissa. Näet kaikki
hakemuksesi pdf-muodossa etusivulla Omat asiat -osiossa.

7. Hakemuksen tunnus ja diaarinumero
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Järjestelmä antaa jokaiselle hakemukselle EHAKxxxxx-tunnuksen.
Aluehallintovirasto antaa hakemukselle diaarinumeron (ESAVI/xxxx/202x).
Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat siitä ilmoituksen sähköpostiin, jonka
olet ilmoittanut hakemuksessa.

Muutoshakemus
1. Muutoshakemuksen tiedot
Muutoshakemuslomakkeelle täytetään
• hakijaa koskevat perustiedot
• perustiedot nykyisestä voimassa olevasta luvasta
• valinta, minkä tyyppistä muutosta haetaan:
voimassaoloaika/eläinmäärät/toimenpiteet.

Liitä muutoshakemukseen lupapäätös ja aiemmat muutospäätökset sekä
päivitetty luvan yleistajuinen tiivistelmä.
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Hakemuksen käsittely

Omat asiani -osiossa näet missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on.
Viimeisessä sarakkeessa kerrotaan hakemuksen tila.
Luonnos
Kun et ole vielä lähettänyt hakemusta, on se tilassa Luonnos. HUOM!
Luonnostilassa hakemuksesta ei vielä muodostu PDF-versiota. Hakemuksesta
muodostuu pdf-versio vasta kun Valmis-painiketta on klikattu.
Uusi
Hakemus siirtyy tilaan Uusi, kun lähetät hakemuksen. Eli klikkaat Valmispainiketta lomakkeen viimeisellä sivulla.
Käsittelyssä
Kun asiantuntija ottaa hakemuksesi käsiteltäväkseen, sen tilaksi tulee
Käsittelyssä.
Suljettu
Valmiit päätökset löydät kohdasta Suljetut ja niiden tila on tuolloin Suljettu.

Hakemuksen muokkaaminen lähettämisen jälkeen
Kun hakemus on tilassa Uusi tai Käsittelyssä, et voi muokata hakemusta.
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Jos haluat muokata hakemusta sen jälkeen, kun olet sen lähettänyt, voit
lähettää portaalin kautta viestin asiantuntijallemme. Pyydä häntä vaihtamaan
hakemuksesi tilaksi Odottaa.
Saat sähköpostiisi tiedon, kun hakemuksesi on vaihdettu Odottaa-tilaan. Kun
hakemuksesi on jälleen Odottaa-tilassa, tulee Muokkaa-painike näkyviin
kyseisen hakemuksen kohdalla.
Jaostokokouksen päivämäärä tulee näkyviin kyseiseen sarakkeeseen sen
jälkeen, kun kokouspäivä on päätetty. Kokouksia on 2–3 kertaa kuukaudessa.
Heinäkuussa ei kokouksia pidetä.

Yhteydenpito hakemuksen käsittelijän kanssa
Voit lähettää hakemuksesi käsittelijälle viestejä portaalin kautta.

Saat yhteyden hakemuksesi käsittelijään seuraavasti:
•
•

Klikkaa etusivulla Omat asiani -kohdassa hakemusta, johon liittyen
haluat lähettää viestin.
Näytöllesi aukeaa yllä oleva kuvan mukainen näkymä.
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•

Kirjoita viestisi Kirjoita viestisi tähän… -kenttään ja klikkaa Lähetäpainiketta.

Näet sinun ja asiainkäsittelijän välisen keskustelun laatikoina sivun
vasemmassa osiossa. Hakemukseesi liittyvät liitteet näet sivun oikeassa
laidassa.

Portaalista uloskirjautuminen
Portaalista kirjaudutaan ulos sivun oikeassa yläkulmassa olevasta kohdasta,
jossa on nimesi. Klikkaa hiiren ykköspainikkeella nimesi kohdalla ja klikkaa
Kirjaudu ulos.

