GO BACK HOME? AND HOW ABOUT MY DOG AND/OR CAT?
Many people remember to check what the requirements are to import pets to Finland, but did you
know that you also need to make formalities to export your pets out of Singapore?
Please note that the information is valid now but it can change any time. Therefore SiSu doesn’t
take any responsibility for it, since it is entirely pets’ owner responsibility to check and update it
once planning to travel with your own pets.
Flying with Finnair
With Finnair, pets can travel in the cabin if the weight (pet and the bag) is maximum 8 kg. Otherwise, the pet have to travel in cargo. Our pets are under 8kg. The cost for cabin travel is
50 €/
way. You have to consider that maximum 2 pets in cabin per flight is allowed. The pet should travel
in a pet’s bag. You could also have 2 pets in same bag, if bag’s weight is max. 8 kg. It is recommend to use a soft bag, as you have to be able to squizz the bag under the seat in front of you.
Only one pet per passenger and the passenger cannot travel in business class.
By booking max 8kg pets the following information have to be given:
1 ) Will the pet be in soft bag or hard box?
2 ) Dimension of the transportation (box or bag ) in cm. length x width x height
3 ) Total Weight in kg (pet and box ), each box or bag must not exceed 8kg
4 ) Breed type

Pets 8—50kg (until Helsinki only)
You will have to check with veterinary for documents required and ensure that the all documents
are OK and box meets IATA requirements and is made of hard plastic or wood and you will have to
advise Finnair as per below. The request space in the aircraft cargo hold as only 1 animal in hold
permitted on each flight.
By booking 8—50kg pets the following information has to be given:
1 ) Which reservation number to be tagged for animal in hold?
2 ) The combined weight of the transportation box and animal (box + animal),
3 ) The dimensions of the transportation box (length x width x height) and whether
the dimensions of the transportation box are suitable for the aircraft type. Box maximum
size 122x81x89.
4 ) If documents are ok ?
5 ) If travelling with the owner?
The price of pet in the hold will be EUR300 per way for long haul flight. Payment to be made at the
check-in counter on the day of departure.
Pets above 50kg
If the pets is above 50 kg, this needs special requirements, and the cost will be few thousand euros.
More information: finnair.singapore@finnair.com

Formalities to import pets to Finland
Finland have no quarantine. That means, if the pet is not in order with vaccinations and all demanded documents, either it will be put to sleep (killed) at the moment of arrival at the border or
the owner may send it back to Singapore with the next flight.
Further information can be found at https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/tuonti-EU:n
ulkopuolelta/koirat-kissat-ja-fretit/oman-lemmikin-ei-kaupallinen-siirto/
Yhteenvetona nettisivuilta kissalla ja koiralla tulee olla:
• Mikrosiru, joka on annettu ihan ensimmäiseksi eläinlääkärissä.
• Raivotautirokotus, joka on annettava lemmikille, joka on jo mikrosirutettu. Pennun on oltava
rokotushetkellä vähintään 12 viikon ikäinen jos raivotautirokotukset on tehty ennen mikrosirun
laittamista, tulee kaikki raivotautirokotukset antaa uudestaan ja odottaa uudestaan 21 päivää
ennen kuin lemmikin kanssa voi matkustaa Suomeen.
• Odotusaika - siirto on sallittua 21 vrk kuluttua ensimmäisestä raivotautirokotuksesta.
• Singapore on maalistalla, joka tarkoittaa sitä, että rabiesvasta-ainetestiä ei vaadita Singaporesta lemmikkien tuonnissa tai siirrossa.
• Heisimatolääkitys ekinokokkoosia (engl. treatment against echinococcus tapeworm) vastaan
koirille 1-5 päivää ennen Suomeen saapumista. Kissalle ei ko. lääkitystä tarvitse antaa. Singaporen virkaeläinlääkärin myöntämä EU-mallinen terveystodistus (7 sivua). Todistus on voimassa
10 vrk virkaeläinlääkärin allekirjoituksesta eläimen tarkastukseen EU-maassa, mihin se saapuu.
Virkaeläinlääkärin on tarkoitus täyttää todistus.
• Alkuperäiset rokotuskirjat tai niiden virkaeläinlääkärin toimesta oikeaksi todistetut kopiot.
• Kirjallinen ilmoitus, jossa omistaja vakuuttaa, ettei siirron tarkoituksena ole eläinten myynti
tai luovutus (voit saada lomakeen kysymällä kolmasmaa@evira.fi). Ilmoitus on terveystodistuksen osa 3, sen omistaja täyttää.
• Lemmikin on saavuttava EU:n alueelle hyväksytyn saapumispaikan kautta ja esitettävä
tarkastettavaksi, Helsinki-vantaa on hyväksytty saapumispaikka. Kun te olette saapunut
Helsinkiin, ja tulli on katsonut lemmikkinne paperit, voitte vapaasti jatkaa matkanne.
• Lemmikkien saapumisesta ei tarvitse ilmoittaa ollenkaan etukäteen kenellekään, koska lemmikit tarkastaa Suomessa tulli osana tullivalvontaa ja saapua voi koska vaan.
• Tulli ei vaadi mitään erillistä todistusta virkaeläinlääkärin asemasta, asia käy ilmi esim.
virkaeläinlääkärin käyttämästä leimasta tai hänen tittelistään.
• Lemmikki saa liikkua EU:n sisällä 4 kuukauden ajan käyttäen kolmannesta maasta saamaansa
terveystodistusta. Tulli merkitsee todistukseen päivämäärän, milloin lemmikki on saapunut
EU:n alueelle. Voit myös hankkia lemmikeillesi Suomesta EU-lemmikkipassit, mitä käyttäen
koirasi ja kissasi matkustavat jatkossa.
• Suomalainen eläinlääkäri kirjoittaa passit ja EU-passihan myönnetään joko EU-maasta peräisin
olevalle koiralle ja kissalle tai eläimelle, jonka omistaja asuu pysyvästi EU-maassa. Koira ja
kissa, jolla on EU-passi, ei tarvitse matkustellessaan (myös EU:n ulkopuolella) erillistä terveystodistusta vaan EU-passi korvaa silloin EU-mallisen terveystodistuksen.

