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1 TERVEYS

Sekä lemmikki- että jalostuslampaiden pidossa on tärkeä eläinten terveys ja hyvinvointi. 
Kaupan yhteydessä huolehditaan, että hankittava eläin vaikuttaa terveeltä ja kuljetus on 
asianmukainen. Varataan paikat karanteenia varten, jotta tarttuvat taudit ja ulkoloiset ei-
vät pääse leviämään.

Terveystodistus
Terveystodistukseen kirjataan tarttuvien tautien, kuten ulkoloisten (väiveet), loisten, orfin, 
silmätulehduksen, sorkkamädän, yskän tai ripulin esiintyminen tilalla sekä loistorjunta-
suunnitelma.

Eläinkaupan yhteydessä on suositeltava täyttää terveystodistus. Terveystodistuslomake 
Liite 1.

Salmonella
Salmonella on ulosteessa ja suolistossa viihtyvä bakteeri, joka voi olla täysin oireeton tai 
aiheuttaa ripulia, luomisia, tuotannon laskua tai verenmyrkytyksen. Salmonellatartunnan 
välttämiseksi on suositeltavaa pyytää salmonellatodistus ostoeläimen lähtötilalta. Salmo-
nella tutkitaan lantanäytteestä laboratoriossa. Salmonellatutkimus on erityisen tärkeä, jos 
jommallakummalla tiloista on lampaiden lisäksi muita tuotantoeläimiä esim. nautoja tai 
siipikarjaa.

www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/nauta/salmo-
nella/

Maedi-visna
Maedi-visna on kahdessa eri muodossa esiintyvä virus. Maedi on asteittain etenevä keuh-
kotulehdus ja visna on asteittain etenevä aivokalvon tulehdus. Oireet kehittyvät hitaasti ja 
ilmenevät noin 4-5-vuotiailla eläimillä. Oireita ovat yleiskunnon heikkeneminen, hengitys-
vaikeus, yskä ja sierainvuoto. Visna on taudin harvinaisempi muoto, jossa ensioireena on 
tasapainohäiriöitä takajaloissa sekä kompastelua. Oireet etenevät takajalkojen halvaantu-
miseen ja johtavat kuolemaan. Muita oireita voivat olla nivel- ja utaretulehdus sekä sokeu-
tuminen. Maedi-visna tarttuu ternimaidosta, jälkeisten kautta tai pisaratartuntana. Sairas-
tuneet eläimet ovat loppuelämänsä ajan taudin kantajia ja tartuttajia. (Ruokavirasto)

Maedi-visnan terveysvalvonta on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa kaikille tiloille. 
Tämä lisää turvallisuutta eläinten ostoissa ja myynneissä sekä näyttelytoiminnassa. Valvon-
nassa testatut tilat jaetaan puhtaiden testien perusteella kolmeen terveysluokkaan. Kor-
keimmassa terveysluokassa pysyminen edellyttää säännöllistä näytteenottoa.

Kun aloittava tila rekisteröityy terveysvalvontaan ennen eläinten tuloa tilalle, niin ostetut 
eläimet säilyttävät lähtötilalla saadun terveysvalvontaluokan. Terveysvalvontaan liitytään 
lähettämällä liittymisilmoitus aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille. Lomake löytyy 
Ruokaviraston sivulta: Liittymisilmoitus Maedi-visna ja CAE terveysvalvontaan.

Terveysluokkia on kolme. Luokat kuvaavat, kuinka todennäköisesti tautia esiintyy pito-
paikassa. Terveysluokka 1 tarkoittaa maedi-visnasta vapaata pitopaikkaa, jossa eläimet on 
tutkittu näytteenotto-ohjelman mukaisesti vähintään kolme kertaa eikä maedi-visnaa ole 
todettu ja pitopaikassa noudatetaan terveysvalvonnan ehtoja. Terveysluokka 2 tarkoittaa 
pitopaikkaa, jossa riski on hallittu. Eläimet on tutkittu vähintään kerran eikä maedi-visnaa 
ole todettu ja pitopaikassa noudatetaan terveysvalvonnan ehtoja. Terveysluokka 3 tarkoit-
taa pitopaikkaa, joka kuuluu terveysvalvontaan, mutta ehdot eivät täyty tai pitopaikassa 
epäillään tai on todettu maedi-visnaa.

Karanteeni 
Uuden ostoeläimen tuominen katraaseen on tautiriski. Riskiä voi pienentää laittamalla uusi 
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eläin karanteeniin 4-6 viikoksi. Ostoeläimen seuraksi laitetaan muutama oma teuraaksi me-
nossa oleva eläin. Ostoeläimen mukanaan tuomat sairaudet huomataan omien eläinten 
oireilusta, ilman koko katraan sairastumista. Karanteenin aikana karanteenieläimiä tark-
kaillaan huolella ja konsultoidaan tarvittaessa eläinlääkäriä

Karanteeni on helpointa järjestää lampolan ulkopuolella, jossain muussa rakennukses-
sa. Jos karanteeni joudutaan järjestämään lampolassa, on karanteenikarsina oltava erillään 
muista karsinoista ja sellaisessa paikassa, josta ilma ei kulje lampolaan. Karanteenikarsi-
na on myös hoidettava eri vaatteilla ja välineillä kuin muu lampola, etteivät mahdolliset 
taudinaiheuttajat kulkeudu katraan muihin lampaisiin. Karanteenikarsinan pohjaa ei saa 
levittää laidunnettavalle alueelle. 

Karanteenin jälkeen uudet eläimet siirretään vähintään kolmeksi viikoksi laitumelle, jossa 
omat eläimet ovat laiduntaneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Näin uudet eläimet eivät 
saastuta puhtaita laitumia ja tottuvat uuden tilan bakteerikantaan. 

Ostoeläimen lähtötilalta on hyvä varmistaa, ettei tilalle ole tullut uusia eläimiä viimeisen 
30 päivän aikana. Näin toimien vältytään siirtämästä vielä itämisvaiheessa olevia sairauk-
sia. Myyjän kanssa kannattaa myös keskustella tautitilanteesta ja mahdollisista kontakteis-
ta muihin katraisiin.

Aina ostettava eläin ei oireile kotitilallaan ja taudin oireet ilmenevät vasta kuljetuksen jäl-
keen. Kuljetus ja uusi paikka aiheuttavat stressiä ja laskevat eläimen vastustuskykyä. (Rau-
tiainen, Kontturi, Mustonen, Malttia ja harkintaa eläinostoihin. Lammas ja Vuohi 3/2018)

Lisätietoja tarttuvista taudeista: 
Eläinten terveys ETT ry: www.ett.fi/sisalto/tarttuvien-tautien-levi%C3%A4minen 
Ruokavirasto: www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/

2 KAUPAN ASIAKIRJAT

Kauppakirja
Kun eläinkaupasta tehdään kirjallinen kauppakirja, josta löytyvät ostajan, myyjän ja eläi-
men tiedot, täyttyy eläinkauppaan liittyvä maatalouden kirjaamisvaatimus. (Maataloustuo-
tannon kirjaamisvaatimukset 2019 2.1.6.)

Kauppakirja: Liite 2

Lisätietoja kirjaamisvaatimuksista ja asiakirjojen säilytysvelvollisuudesta Ruokaviraston Maatalous-
tuotannon kirjaamisvaatimukset -oppaassa. 

Varausmaksu
Varausmaksu on hyvä käytäntö erityisesti, kun käydään kauppaa useammasta eläimestä 
kerrallaan. Näin ostaja sitoutuu kauppaan ja myyjä tietää myytävien eläinten lukumäärän ja 
osaa huomioida eläimet oikein arvioidessaan rehun, työvoiman ja tilantarpeen riittävyyttä. 
Myytävät eläimet on rekisteröitävä lähtötilalla, jolloin on hyvä tilata korvamerkit hyvissä 
ajoin etukäteen ennen siirtoa. Varausmaksu esim. 30 % kauppahinnasta voidaan myöhem-
min vähentää myyntihinnasta. 

Kauppahinta
Myyjä hinnoittelee myytävän eläimen.

Jalostuseläimen hintaan lasketaan mukaan kulut eläimen jalostusarvostelusta, punni-
tuksista, indeksilaskennasta ja sukutodistuksista. 

Lemmikkilampaan hintaa määritellään iän ja rodun perusteella. 
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Kirjanpito
Kaikki osto- ja myyntitapahtumat on kirjattava lammas- ja vuohirekisteriin. Kauppakirja / 
tosite kaupasta ja viralliset terveystodistukset on säilytettävä vähintään 5 vuotta. 

3 OSTOELÄIMEN VALINTA

Eläimen tarkastus 
Eläimen tarkastus suoritetaan käyttäytymistä ja liikkumista tarkkailemalla, jotta mahdolli-
set rakenneviat ja jalkaongelmat tulevat huomatuiksi. Terve eläin on pirteä ja kiinnostunut 
ympäristöstään. Jos eläin on epäluuloinen, pelokas tai aggressiivinen, ostoa kannattaa vielä 
harkita.

Myytävä eläin on hyväkuntoinen eikä esiinny oireita sairauksista, haavaumia tai villatto-
mia kohtia. 

Sorkkien leikkauksella on varmistettu hyvä jalka-asento niin, että lammas seisoo sorkan 
päällä, eikä vuohisen varassa. Vältettäviä ominaisuuksia ovat sisäänpäin kääntyneet sorkat 
tai pihtikintut. Purentavikojen välttämiseksi on syytä tarkastaa hampaiden kunto ja purenta. 

Pässeiltä ja pukeilta tarkastetaan kivekset mahdollisten vikojen varalta. 
Uuhikaupassa mahdollisesti vahinkotiineyksien välttämiseksi tehdään myytävien eläi-

mien tiineystarkastus. 
Tilalta siirrettävällä eläimellä tulee olla korviin kiinnitettynä asianmukaiset korvamerkit. 

Ulkomaankaupassa toinen merkki tulee olla sähköinen korvamerkki.
Tarkistetaan, että kaupan kohteena olevan eläimen ulkonäkö, rotu, väri ja muut omi-

naisuudet vastaavat sukutodistuksen tietoja. Esimerkiksi suomenlammas, kainuunharmas 
ja ahvenanmaanlammas kuuluu lyhythäntäisten (hännässä 7 nikamaa) lammasrotujen ryh-
mään.  

Lampaan iän voi tarkastaa hampaista.
Hampaiden tulee olla ikää vastaavassa kunnossa. Purentaviat voivat haitata syömistä 

lampaan ikääntyessä ja erityisesti ylä- ja alapurentaa tuleekin välttää ostoeläimellä. Lam-
paalla on 32 hammasta. Hampaat alkavat vaihtua yksivuotiaana. Lampaan ikä voidaan 
määrittää alaleuan pysyviä hampaiden vaihtumisen perusteella. Poskihampaat ovat ylhääl-
lä ja alhaalla.

karitsan maitohampaat

1-1,5 vuotias, 1 pari pysyviä hampaita

1,5-2 vuotias, 2 paria hampaita

2,5-3 vuotias

3,5-4 vuotias

vanhempi lammas: kuluneet hampaat. Kuusivuotiaana lammas 
menettää hampaansa.

Ohjeita eläimen valintaan ProAgrian sivustolla: Opas pässin valintaan ja ostoon
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Eläinten käsittely 

Eläintenkäsittelyn tulee olla asiallista. Eläimiä ei saa repiä villasta eikä sarvista. ESiirtäminen 
paikasta toiseen on turvallista esimerkiksi aitojen tai rännien avulla. Paimenkoiria voi käyt-
tää avuksi, jos lampaat ovat tottunut koiriin.

Pitopaikat (lampolat, navetat)
Eläimet ostetaan vastuullisilta tiloilta, joilla kasvatustilat ovat asialliset, puhtaat ja turval-
liset; valaistus, ilmanvaihto ja karsinapinta-ala riittävät eikä esiinny häiritsevää kosteutta, 
melua tai pölyä. 

Lähtötilan koko katraan eläinten tulee olla sopivassa kuntoluokassa, jolloin voidaan 
olettaa terveyden olevan hyvä koko katraassa. Lampaat toimivat hyvin laumana ja ovat 
tottuneet käsittelyyn, jos myyjä käyttäytyy luontevasti lampaiden lähellä ja lampaat toimivat 
myyjän kehotusten mukaan. 

Lastaus ja kuljetus
Eläimet tulee kuljettaa siihen tarkoitetulla tautivapaalla kuljetuskalustolla, joka on rekiste-
röity eläinten kuljettamista varten. Eläinten kuljettamiseen tarvitaan myös eläinkuljettajalu-
pa ja pätevyystodistus, mikäli kuljetus on kaupallinen tai sen pituus on yli 65 km. Pätevyys-
todistus on henkilökohtainen ja se edellyttää koulutuksen käymistä. Eläintenkuljettajalupa 
voi olla useamman henkilön yhteinen, esimerkiksi yritys- tai yhdistyskohtainen. Mikäli mat-
ka kestää yli 8 tuntia, kyseessä on pitkä kuljetus, jolloin tarvitaan lisäksi myös maantiekulje-
tusvälineen hyväksymistodistus. Luvat myöntää oman alueen aluehallintovirasto.

 

4 MYYJÄN JA OSTAJAN VASTUU

Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi suositellaan myyjää antamaan tiedot eläimen hoi-
dosta ja ruokinnasta ostajalle.

Lisääntymiskyvytön pässi
Myyjä on korvausvelvollinen, jos eteen tulee tilanne, että myyjä on myynyt pässin, joka 
osoittautuu myöhemmin lisääntymiskyvyttömäksi. Tämä tulee huomioida kauppakirjaa 
tehdessä ja sopia tilanteen varalle toimintatapa. Yleinen käytäntö on, että myyjä antaa uu-
den pässin edellisen tilalle. Jos tilalta ei löydy toista ostajan katraaseen sopivaa pässiä, niin 
myyjä korvaa pässin ostajalle hankintahinnasta sovitun osuuden.

Myynnin eettisyys
Myyjän tehtävänä on päättää, minkälaisiin oloihin hän eläimiään myy. 

Myyjä selvittää minkälaiseen paikkaan eläintä ollaan ostamassa ja ovatko olosuhteet 
siellä lampaan hyvinvoinnin kannalta kunnossa. Myös eläimen myyntipaikan olosuhteet tu-
lee varmistaa, on sitten kyseessä kotimaan tai ulkomaan kauppa. 

Ostajan vastuu
Ostajalla pitää olla asiakas/tilatunnus ja pitopaikka. Ostajan pitää huolehtia, että eläimen 
pitopaikkaa ja ruokinta vastaa vaatimuksia. Tarvittaessa ostaja voi pyytää tiineystarkastus-
ta kaupan kohteena oleville eläimille.
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5 ULKOMAAN TUONTI 

Tuontia mietittäessä kannattaa selvitä rodun tilanne Suomessa. Samalla tarkistetaan suosi-
tukset turvallisista tuontimaista ja alueista. Suomen hyvän tautitilanteen säilyttämiseksi on 
selvitettävä lähtökatraan terveystilanne, että vahingossa ei tuotaisiin piileviäkään tauteja 
ostoeläinten mukana.  

ProAgrian lammasasiantuntijoilta saa neuvoja ja suosituksia tuontia varten. Ennen 
eläinten tuontia kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteys Eläinten terveys ry:hyn (ETT ry) ja 
paikalliseen eläinlääkäriin.

Ruokavirasto ja TRACES
Lampaita ja vuohia maahan tuovan täytyy rekisteröityä Ruokaviraston tuojien ja viejien re-
kisteriin. Kaikki Ruokavirastoon eläinten tuojaksi rekisteröidyt, tuotantoeläimiä tuovat toi-
mijat rekisteröidään organisaatioksi TRACES-järjestelmään, jonka avulla eläinten lähettäjä 
voi löytää oikean vastaanottajan. Tuojaksi rekisteröitymisen jälkeen toimenpide on voimas-
sa 3 vuotta. (Ruokavirasto)

Rekisteröintihakemus löytyy osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-
norja-ja-sveitsi/elaimet/

Terveystodistuksen myöntää eläimen lähtömaan virkaeläinlääkäri, joka tarkastaa eläimet 
ennen siirtoa toiseen maahan. Terveystodistuksesta lisää Ruokaviraston sivulta. 

Rajatarkastus
Muualta kuin EU:sta, Norjasta tai Sveitsistä tuleville lampaille ja vuohille tehdään mak-
sullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, johon ne saapuvat. 
Tarkastukseen ilmoittaudutaan käyttämällä TRACES-järjestelmää.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulko-
puolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elaimet/lampaat-ja-vuohet/

Karanteeni
Ostoeläimen tuominen katraaseen on tautiriski. Tarkista ja seuraa karanteeniohjeiden ja 
karanteenin toteutuminen lähtömaassa. Huolehdi karanteenista kotitilalla ja seuraa eläi-
miä tarkemmin eristyksen jälkeenkin.

LÄHTEET

Rautiainen, Kontturi, Mustonen & Vertainen (2018). Malttia ja harkintaa eläinostoihin. Lammas & 
vuohi- lehti 3/2018, s.18-19.

Ruokavirasto. Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakauppa. www.ruokavirasto.fi/
yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/

Ruokavirasto. Pienten märehtijöiden lehtivirustartunnat MVV/CAEV. www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/lampaat-ja-vuohet/pienten-marehtijoi-
den-lentivirustartunnat-mvvcaev/

ProAgrian nettisivu www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/passiopas.pdf



Katraan terveystodistus eläinkauppaa varten 

Katraan omistaja: 
Osoite: 
Puhelinnumero: Sähköposti: 

□ Tila on mukana ProAgrian tuotosseurannassa

□ Tilalla on voimassa oleva terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa
Viimeisin terveydenhuoltokäynti (pvm):  
Eläinlääkärin nimi ja tunnusnumero:  

Katraan koko: 
Uuhia Pässejä Alle 1-vuotiaita karitsoita 

Katraaseen on ostettu tai sinne on lainattu viimeisen vuoden aikana lampaita _____________ tilalta. 

Viimeisin elävän eläimen osto/lainaus katraaseen (pvm): ___________________________________ 

□ Katraaseen on ostettu viimeisen kolmen vuoden aikana eläviä eläimiä, spermaa tai alkioita

□ Tuonnit ulkomailta on toteutettu ETT:n ohjeiden mukaan (elävät eläimet, sperma ja alkiot)

□ Katraassa ei tutkimushetkellä ole voimassa eläintautilain nojalla annettuja rajoittavia määräyksiä, jotka kieltäisivät
kyseisen eläimen myynnin tai siirron tilalta pois

□ Katras kuuluu Maedi Visna -valvontaohjelmaan
MV-luokka ja viimeinen näytteenottopäivä: ______________________________________________

□ Vastustusohjelmien todistus liitteenä

Ulkoloiset (Väiveet) 

□ Ulkoloisia ei ole havaittu allekirjoituspäivänä

Orf 

□ Katraassa ei ole havaittu rupea, rohtumia tai ärtyneitä alueita lampaiden suun ympärillä, jaloissa tai utareessa
Suositus: uusi eläin kannattaa liittää katraaseen siten, että uuden eläimen liittämisen ja seuraavan karitsoinnin välillä on
mahdollisimman pitkä aika.

Silmätulehdus 

□ Silmätulehduksen oireita ei ole havaittu katraan lampailla
Silmätulehduksen oireet: punoittavat silmät, harmaantunut sarveiskalvo, runsas silmävuoto
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Sorkkamätä 

□ Katraan eläimissä ei ole havaittu sorkkamädän oireita viimeiseen 12 kuukauteen
Sorkkamädän oireet: usean eläimen ontuminen ja/tai sorkkavälin turvotus ja punoitus tai valkoista visvaa ja paha haju
sorkkaväleissä

Yskä 
□ Katraassa ei ole havaittu kuivaa, hakkaavaa yskää rasituksen jälkeen useammalla eläimellä

Ripuli 
□ Katraassa ei ole havaittu pitkäkestoista ripulia aikuisilla lampailla tai karitsoilla viimeiseen kahteen kuukauteen

Loiset 

□ Katraalla on suunnitelma sisäloisten aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi

□ Tilannetta seurataan ulostenäytteillä

□ Viimeisin näyte, pvm. ____________________________________________
Viimeisin lääkitys _______________________________________________

_________________________________ _________________________________
Aika ja paikka Allekirjoitus

Ohje uuden eläimen saapuessa katraaseen 

Uusille eläimille järjestetään karanteeni 4–6 viikoksi: 

 erillinen rakennus, jossa eläinten hoito voidaan järjestää asiallisesti ja eläinsuojamääräysten
mukaisesti

 karanteenissa käytetään vain sinne varattuja suojavaatteita (haalarit, saappaat) ja muita varusteita
ja työkaluja
 samoilla vaatteilla ja varusteilla ei mennä muille karjatiloille

 karanteeniin voidaan laittaa muutama tilan nuori teuraslammas uuden eläimen / uusien eläinten
seuraksi

 karanteenin aikana voidaan tarvittaessa ottaa näytteitä ja tehdä hoitotoimenpiteitä 
(esim. loishäätö) 

7/30 sääntö:
Katraasta, johon on tullut uusi lammas ei saa siirtää eläimiä seuraavan 7 vuorokauden aikana ja uusia 
lampaita ei saa siirtää seuraavaan katraaseen ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut.
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Sorkkamätä

□ Katraan eläimissä ei ole havaittu sorkkamädän oireita viimeiseen 12 kuukauteen
Sorkkamädän oireet: usean eläimen ontuminen ja/tai sorkkavälin turvotus ja punoitus tai valkoista visvaa ja paha haju
sorkkaväleissä

Yskä
□ Katraassa ei ole havaittu kuivaa, hakkaavaa yskää rasituksen jälkeen useammalla eläimellä

Ripuli
□ Katraassa ei ole havaittu pitkäkestoista ripulia aikuisilla lampailla tai karitsoilla viimeiseen kahteen kuukauteen

Loiset

□ Katraalla on suunnitelma sisäloisten aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi

□ Tilannetta seurataan ulostenäytteillä

□ Viimeisin näyte, pvm. ____________________________________________
Viimeisin lääkitys _______________________________________________

_________________________________ _________________________________
Aika ja paikka Allekirjoitus

Ohje uuden eläimen saapuessa katraaseen 

Uusille eläimille järjestetään karanteeni  4–6 viikoksi: 

 erillinen rakennus, jossa eläinten hoito voidaan järjestää asiallisesti ja eläinsuojamääräysten 
mukaisesti

 karanteenissa käytetään vain sinne varattuja suojavaatteita (haalarit, saappaat) ja muita varusteita 
ja työkaluja
 samoilla vaatteilla ja varusteilla ei mennä muille karjatiloille

 karanteeniin voidaan laittaa muutama tilan nuori teuraslammas uuden eläimen / uusien eläinten 
seuraksi

 karanteenin aikana voidaan tarvittaessa ottaa näytteitä ja tehdä hoitotoimenpiteitä 
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7/30 sääntö: 
Katraasta, johon on tullut uusi lammas ei saa siirtää eläimiä seuraavan 7 vuorokauden aikana ja uusia 
lampaita ei saa siirtää seuraavaan katraaseen ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut. 
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Katraan terveystilanne
       Resistentit loiskannat 
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              ei testattu
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□ Katraan eläimissä ei ole havaittu sorkkamädän oireita viimeiseen 12 kuukauteen
Sorkkamädän oireet: usean eläimen ontuminen ja/tai sorkkavälin turvotus ja punoitus tai valkoista visvaa ja paha haju
sorkkaväleissä

Yskä
□ Katraassa ei ole havaittu kuivaa, hakkaavaa yskää rasituksen jälkeen useammalla eläimellä
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□ Katraassa ei ole havaittu pitkäkestoista ripulia aikuisilla lampailla tai karitsoilla viimeiseen kahteen kuukauteen
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LAMPAAN KAUPPAKIRJA 

Tällä kauppakirjalla sovitaan lampaan luovutuksesta ostajalle jäljempänä mainituin ehdoin. 

Myyjä Nimi:  __________________________________________________________  
Osoite: __________________________________________________________  
Puhelinnumero:______________________  Sähköposti:_________________________  
Tilatunnus:  __________________________________________________________ 

 
Ostaja Nimi:  __________________________________________________________ 

Osoite:  __________________________________________________________ 
Puhelinnumero:______________________  Sähköposti:_________________________  
Tilatunnus:  __________________________________________________________ 

 
Kaupan kohde 

Kaupan kohteena olevan lampaan perustiedot:  
- EU-tunnus:  _______________________________________________ 
- Korvanumero:  _______________________________________________ 
- Sukulinja ja nimi: _______________________________________________ 
- Syntymäpäivä: _______________________________________________  
- Sukupuoli:  _______________________________________________ 
 
Eläimen saamat hoidot:  
- Loishäädöt: _______________________________________________ 
- Rokotukset: _______________________________________________ 
- Kerintä:  _______________________________________________ 
- Sorkkahoito: _______________________________________________ 
- Muut mahdolliset hoidot: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Lampaat luomussa  

- kyllä   ______________________________________________ 
- ei  ______________________________________________ 

 
Kauppahinta ja maksutapa 

Kauppahinnaksi on sovittu _____,___ euroa. Kauppahintaan lisätään arvonlisävero 24 %. 
Myyjä laskuttaa kauppahinnan ostajalta erillisellä laskulla.  

Muut kauppaehdot 
Maedi-visna  

Myyjätilan MV-status: ______  
- Ostaja on saanut jäljennökset voimassaolevista MV-todistuksista eläimen 

luovutushetkellä. 
Katraan terveystilanne 
 Resistentit loiskannat  
 __ ei ___ kyllä  Viimeinen löydys pvm ______   
 __ ei testattu 
Eläimen kunto 

Ostaja on tarkastanut eläimen, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se on kauppahetkellä.  
Myyjä vakuuttaa kertoneensa ostajalle kaikki sellaiset tiedossaan olevat kaupan kohdetta 
koskevat seikat, joilla voi olla vaikutusta ostajan kaupantekopäätökseen.  
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Myyjä ei ole korvausvelvollinen hallintaoikeuden vaihdoksen jälkeen mahdollisesti 
ilmenevien rakennevikojen tai sairauksien aiheuttamista välillisistä tai välittömistä 
kustannuksista tai tulonmenetyksistä.  

 
Virallinen sukutodistus 

Lammasneuvojan allekirjoittama virallinen sukutodistus on vakuus eläimen rotupuhtaudesta 
ja polveutumisen oikeellisuudesta. Lampaan tuotosseurantatulokset ja perinnöllinen taso 
ilmenevät sukutodistukselta. Ostaja voi halutessaan hakea sen perusteella tukea 
alkuperäisrotuiselle eläimelle. 
 
ProAgrian lammasneuvojan allekirjoittama virallinen sukutodistus toimitetaan ostajalle 
jälkikäteen postitse. Myyjä maksaa sukutodistusmaksun ja mahdollisen välityspalkkion. 
 

Omistus- ja hallintaoikeus 
Eläimen omistusoikeus siirtyy ostajalle, sillä hetkellä, kun kauppasumma on maksettu myyjän 
tilille. Eläimen hallintaoikeus siirtyy ostajalle, sillä hetkellä, kun myyjä luovuttaa eläimen 
ostajalle.  
 
Hallintaoikeus palautuu myyjälle, mikäli kauppahintaa ei makseta laskun mukaisesti. Ostaja 
on tällöin velvollinen toimittamaan lampaan myyjän ilmoittamaan paikkaan ilman erillistä 
korvausta. 

 
Hedelmätön pässi 

Mikäli siitostarkoitukseen myyty pässi osoittautuu hedelmättömäksi, on myyjä velvollinen 
hyvittämään ostajalle kauppahinnan ja teurashinnan välisen erotuksen.  
 
Myyjä ja ostaja voivat niin halutessaan sopia hedelmättömäksi osoittautuneen pässin 
korvaamisesta toisella siitospässillä. Ostaja vastaa tällöin eläinkuljetuksista. 
 
Myyjä ei ole korvausvelvollinen mahdollisesta hedelmättömyydestä aiheutuvista välittömistä 
tai välillisistä kustannuksista tai tulonmenetyksistä. 
 

Muut ehdot  
Lammasrekisteri 

Myyjä ja ostaja ovat rekisteröityneet lampaanpitäjiksi Ruokaviraston Lammas- ja 
vuohirekisteriin. Kaupan kohteena oleva eläin on rekisteröity ennen kauppahetkeä. 
Osapuolet ovat velvollisia tekemään myynti- ja ostoilmoituksen 7 vrk:n kuluessa eläimen 
siirrosta ostajan pitopaikkaan. 

 
Allekirjoitukset 

Tämä kauppakirja on tehty kahtena alkuperäisenä kappaleena, yksi myyjälle ja yksi ostajalle. 
 
Myyjä Paikka_______________________________     Päivämäärä ________________ 
 Allekirjoitus:  _________________________________________ 

Nimen selvennys: ______________________________________  
 
Ostaja Paikka _______________________________    Päivämäärä ________________ 

Allekirjoitus: __________________________________________ 
Nimen selvennys: ______________________________________ 



 

Tsekkilista lampaiden ostajalle ja myyjälle 
Omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko eläimen 
eliniän ajan. 

 

Tehtävä Myyjä Ostaja asia 
kunnossa 

pitää 
tehdä 

Kun harkitset lampaiden 
pitämistä varmista, että se 
on sallittu asemakaava-
alueella 

 Yhteys kunnan 
terveydensuojeluviran-
omaiseen ja tarvittaessa 
rakennusvalvontaan  

  

Rekisteröidy lampaan 
pitäjäksi 

 Ilmoitus kunnan 
maaseututoimeen, josta saat 
myös pitopaikkatunnukset 

  

Tutustu ostettaviin eläimiin, 
lähtökatraaseen ja 
eläinsuojelusäädöksiin 

Katras on terve ja 
hyväkuntoinen ja siitä voi 
myydä eläimiä 

Katras on terve ja 
hyväkuntoinen ja siitä voi ostaa 
eläimiä 

  

Noudata lampaiden 
rekisteröintiin liittyviä 
määräyksiä  

 

Kaupan kohteena oleva 
eläin pitää olla merkitty 
kahdella virallisella 
korvamerkillä 

Kaupan kohteena oleva eläin 
pitää olla merkitty kahdella 
virallisella korvamerkillä 

  

Kaupan asiakirjat 

kauppakirja ja 
maksutositteet, 
terveystodistus, eläinlista, 

polveutumistiedot 

Toimita tarvittavat 
asiakirjat ja tarkista, että 
ostaja on maksukykyinen 

Pyydä asiakirjat    

Eläinkuljetus 

eläinkuljetuslupa ja kalusto 

Sovitaan kumpi hoida Sovitaan kumpi hoida   

Rekisteröinti-ilmoitukset 

Ruokaviraston lammas- ja 
vuohirekisteriin 

7 pv aikana 

Siirtopäivä Siirtopäivä   

Karanteeni Eläimet hoidettu ohjeiden 
mukaan 

Karanteeniin 4-6 viikoksi   



Palvelujamme lammas- ja vuohi-
tilan tuotannon ja kannattavuu-
den parantamiseksi

Ota yhteyttä ja tilaa
etela-suomi.proagria.fi/asiantuntijat

Ruokintasuunnitelma ja  
keskustelu rehustuksesta
Saat tilallesi ruokintasuositukset eri 
tuotantovaiheittain uuhille, pässeillä ja 
karitsoille. Optimaalinen ruokintaa  
antaa parhaan taloudellisen tuloksen. 

Lampaiden ja vuohien kuntoluokitus
Oikeaan aikaan tarkistettu kuntoluok-
ka takaa parhaat tulokset poikimisessa 
ja karitsoiden kasvussa. Myös erittäin 
tärkeä uuhien hyvinvoinnissa ja karitsa-
tuotoksessa.   

Tuotosseuranta ja jalostus 
Saat pohjan tuotantosi kehittämiselle. 
Hyödynnä jalostusohjelman tarjoamat 
työkalut.

Lampurivalmennus ja lampolakäynti
Ovatko lampolaratkaisut toimivat ja ka-
ritsakasvu optimaalinen? Entä tuotteiden 
jatkojalostus taloudellisesti kannattavaa?

Lammastalous ja Tuottopuntari  
päätöksenteon tueksi
Laskelmien avulla selviää, millä kas- 
veilla, viljelykierrolla ja -tekniikalla  
syntyy paras taloudellinen tulos tilallasi. 

Myytävien eläinten arviointi 
Tilaa lammasasiantuntija arvioimaan 
myytävät eläimet ja auttamaan kau-
passa.

Neuvo 2020 -tuotantoeläimet  
Satsaus eläinten hyvinvointiin, rehus-
tukseen, terveyteen. Panostus lammas-
talouteen vaikuttaa pellon hiilen  
sidontaan.

PALVELUJEMME HINNAT 2020

Lammas- ja vuohipalvelut  
tuntihinta  73 €/h
Viljelysuunnitelman perusmaksu, 
joka sisältää 1,5 h työaikaa, on  
porrastettu 120–180 €, syksyllä edul-
lisin, lisätunnit 87 €/h.
Tukihaun perusmaksu (sis. 1 h) on 
130 €. Lisätunnit 73 €/h.
Tukiturvan hinta on 100 € + 30 € 
alkavalta 100 ha:lta.
Maatilan tilinpäätös ja veroilmoitus 
257 € (sis. 3 h), lisätunnit 73 €/h. 
Kirjanpitotyö vientikohtainen ja 
porrastettu, loppukesästä edullisin 
1,41 €/vienti.

Osaan palveluistamme (sinisellä 
otsikoidut) voit käyttää Neuvo 2020 
-rahaa, jolloin maksat palvelusta 
vain alv:n.

Hintoihin lisätään alv 24 %.
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Hyödynnä palvelujamme  
lammas- tai vuohitilan  

vuosikierrossa

Opi uutta yhdessä! 
Osallistu ProAgrian valmennuksiin 

ja hanketapahtumiin.

Alustava viljelysuunnitelma

Viljelysuunnitelman 
tarkentaminen 

EU-tukisuunnittelu 
Tukiturva

Kasvustokäynnit

Kasvinsuojelusuunnitelma

Välitilinpäätös
Tilinpäätös, veroilmoitus

Muista varata karitsoiden 
mittaus ja arvostelu!

Budjetointi

Lohkomuistiinpanot

Lohkomuistiinpanot, 
varastokirjanpito

Syysilmoitus

Pyydä tarjous palvelukokonaisuudesta asiantuntijaltamme
ProAgria Etelä-Suomi
Kaie Ahlskog, 0400 731 811, kaie.ahlskog@proagria.fi
Marja Jalo, 040 572  8387, marja.jalo@proagria.fi

Ruokintasuunnittelu
Hyvinvointikorvaus, lammas ja vuohi

Tiineystarkistukset ja syys-
karitsoiden arvostelu

Laidunnussuunnittelu
EHK loistorjunta

EU-tukihaku

Jalostuskaritsoiden  
arvostelu ja valinta

Karitsoiden teuraskypsyy-
den arviointi

Astutussuunnittelu ja  
pässivälitys

Rehunäytteet ja ruokinta-
suunnittelu

Uuhien kuntoluokitus



Lammasnetti.fi
on maksuton siitoseläinten myyntikanava 
tuotosseurannan asiakkaille. 

Myytävällä uuhella tai pässillä pitää olla 
sukutodistus ja mielellään myös kuva. 

Lammasnettiä ylläpitää  
ProAgria Etelä-Suomi.
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