
Eläinkaupan ohjeet 

 

Muistathan lukea Faban eläinkaupan välitysehdot ennen eläinten ostamista tai myyntiin 

laittamista! 

Muistilista 

Suunnittele, mieti ja päätä millaisia ominaisuuksia haluat ostettavilta eläimiltä. Pohdi kannattaako 

uudiseläinten olla nuorta karjaa, poikivia hiehoja vai lehmiä. 

Ostamalla kantakirjattuja eläimiä saat varmistuksen eläinten rotupuhtaudesta kantakirjanumeron ja - 

tunnuksen kautta. Tällöin eläimet ja niiden emät on rakennearvosteltu, joten niillä on 

rakenneominaisuuksien jalostusarvot. Vaadi ostamillesi eläimille polveutumistodistus esim. 

investointitukea varten. 

Huomioi eläinten kunto ja rakenne. Kun eläin saapuu karjaasi, tarkasta eläin. Mikäli eläin ei vastaa 

vaatimuksiasi, ota välittömästi yhteyttä eläimen välittäneeseen tahoon tai myyjään. 

Vakuutukset 

NautaNetin kautta ostamasi eläimet on mahdollista vakuuttaa. 

Faban kautta laskutettaville eläimille on sovittu LähiTapiolan kanssa määräaikaisista kolmen 

kuukauden ja kuljetuksen vakuutusehdoista. Vakuutus korvaa eläimen kuoleman tai lopettamisen 

eläinlääkärin määräyksestä sairauden tai tapaturman vuoksi, mutta ei menetettyä sikiötä tai 

eläinlääkärikuluja.  

Vakuutusehtoja: 

• vakuutettavan iän oltava yli 1 kk 

• vakuutuksenottajan omavastuu 100 € 

• vakuutus astuu voimaan eläimen kuljetuspäivänä 

• vakuuttamisesta on ilmoitettava ennen kuljetuspäivää 

Vakuutetuista eläimistä on kausikohtaiset yhteisvakuutuskirjat Faba osk Vantaan toimipaikassa 

(vaihde 020 747 2020). Vakuutuksen ottajille ei vakuutuskirjoja lähetetä. 

Ostajan eläinlaskussa vakuutusmaksun osuus näkyy eriteltynä. 

 

 

 

 

http://www.faba.fi/fi/toimitusehdot


   

Terveysvaatimuksia 

Myytävän eläimen tulee olla kliinisesti terve ja lähtökarjassa ei saa olla tarttuvia tauteja.  

Tutustuthan ETTn eläinkauppaohjeeseen. Kun eläimiä myyvä karja kuuluu NASEVAAn, niin sen 

kautta on mahdollisuus hyödyntää sähköistä terveystodistusta (voimassaolo 2 kk). On tärkeää että 

kaikilla eläimiä myyvistä karjoista tai myytävistä eläimistä on voimassaoleva 

terveystodistus. Lisätietoja eläinten terveysvaatimuksista saat ETT:n kotisivulta. 

Salmonella 

Lypsykarjatilojen salmonellavakuutus vaatii, että salmonella on tutkittu kielteisin tuloksin karjaan 

tuotavilta eläimiltä. Tutkimustulos on voimassa kaksi kuukautta näytteenottopäivästä.   

Kuljetus 

Kuljetusyrittäjien yhteystietoja löydät myös sivuiltamme. 

Ohjeita kuljetukseen 

Huolehdi, että kuljetus on turvallista eläimille ja eläimiä käsitellään rauhallisesti. Kuljetusväline 

pitää pystyä puhdistamaan ja desinfioimaan. Kuljetettavien eläinten pitää olla normaalikuntoisia ja 

niillä ei saa olla sairauden oireita. 

Kuljetusta rajoittavia tekijöitä 

• poikivaa eläintä ei saa kuljettaa viimeisen tiineyskuukauden aikana 

• poikimisesta täytyy olla kulunut vähintään 1 vk 

• vastasyntyneen vasikan navan täytyy olla parantunut ennen kuljetusta (kestää n. kaksi 

viikkoa) 

• lypsyväli maidossa olevilla lehmillä ei saa olla yli 12 h 

• maitoruokinnassa olevien vasikoiden max kuljetusaika on 19 h (sis. lepojakson, min 1 h) 

• nuorien ja täysikasvuisten nautojen max kuljetusaika on 28-30 h (sis. lepojakson, min 1 h) 

• jos karjassa on ollut virustauteja, saa eläimiä kuljettaa, kun oireiden loppumisesta on kulunut 

neljä viikkoa 

Sairasta tai vahingoittunutta eläintä ei saa kuljettaa!  

Lisää eläinkuljetuksia koskevia ohjeita löydät Eviran sivuilta. 

Faban kautta välitettyjen eläinten keskihintoja julkaistaan kuukausittain  Maaseudun 

Tulevaisuudessa. 

Kotimaan eläinkauppaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä alueellasi toimivaan 

jalostusasiantuntijaan. 

 

https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ETT_Elainkauppaohje_A4_FI_web2.pdf
http://www.ett.fi/
http://www.evira.fi/
http://www.faba.fi/fi/kontakter?speciality=40&location=All

