
Myydessäsi eläimiä:

1.  Varmista, että edellisestä terveydenhuoltokäyn
nistä on kulunut aikaa korkeintaan 3 kuukautta.

2.  Toimita ostajalle Nasevasta sähköisesti allekir
joittamasi terveystilanneraportti, jolla vakuutat  
karjan terveydentilan säilyneen ennallaan  
viimeisimmän terveydenhuoltokäynnin jälkeen.

3.  Ostajan pyytäessä toimita hänelle eläinlääkärin 
todistus pitopaikan eläinten ja/tai ostettavan  
eläimen terveydentilasta.

4.  Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun  
ostaja on käynyt raportin läpi. Huolehdi, ettei 
kuljetuksissa ole eläimiä, joiden terveysstatus  
on tuntematon.

5.  Jos tilallasi on todettu EHEC, noudata laadittua  
riskinhallintasuunnitelmaa. 

6.  Torju ulko ja sisäloiset tarpeen vaatiessa tai  
ostajan toivomuksesta ennen eläinten siirtoja.

PELISÄÄNNÖT VASTUULLISEEN  
ELÄINKAUPPAAN 

LYPSYKARJA- JA EMOLEHMÄTILALLE

N A U T A K E T J U N  T U R V A L L I N E N  T O I M I N T A T A P A

Ostaessasi eläimiä, pyydä myyjätilalta terveystilanne
raportti ja halutessasi myös todistus pitopaikan eläin
ten terveydentilasta. 

Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun olet 
varmistanut, että ostettavat eläimet, niiden lähtökarja 
ja pitopaikka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1.  Kuljetuksissa ei ole eläimiä, joiden terveysstatus 
on tuntematon.

2.  Eläimillä ei ole sairauden oireita. 

3.  Ostettavista eläimistä on alle 2 kk vanha kieltei
nen salmonellatutkimustulos.

4.  Jos lähtökarjassa on todettu utare tai hengitys
tietulehduksia, niiden aiheuttajat on tutkittu. Str. 
agalactiae ja M. bovis tartuntoja ei ole todettu.

5.  Pitopaikassa ei ole terveydenhuoltokäynneillä  
todettu M. bovis tartunnan, paratuberkuloosin, 
tai tartunnallisten sorkkasairauksien oireita. Pälvi
silsan oireita ei ole todettu viimeiseen 3 vuoteen.

6.  Pitopaikassa ei ole havaittu tarttuvia suolisto ja 
hengitystiesairauksien oireita viimeisen kuukau
den (1 kk) aikana.

7.  Jos tartuntoja on todettu, ETT:n saneeraus tai 
riskin hallintaohjeita on noudatettu. 

MAITO JA LIHAKETJUN JÄLJITETTÄVYYSJÄRJESTELMÄT – AVOIN, TODENNETTAVA JA VASTUULLINEN ALKUTUOTANTO

Tilasi kuuluu Nasevaan ja terveydenhuoltokäynnit on tehty sopimuksen mukaan.
Noudata ETT:n ja Eviran tuontiohjeita.

Älä osta tilallesi eläimiä väli tai loppukasvattamoista.



N A U T A K E T J U N  T U R V A L L I N E N  T O I M I N T A T A P A

1.   Tautien torjunta ei välttämättä vaadi suu
ria investointeja tai lisätyötä. Selvitä tilasi  
tautisuojauksen taso tekemällä tautiriskien 
kartoitus.

2.   Noudata turvallisen eläinliikenteen  
peli sääntöjä.

3.   Hanki rehut positiivilistalla olevilta  
yrityksiltä.

  Huolehdi hyvästä rehu ja ruokinta
hygieniasta.

  Suojaa rehut haittaeläimiltä.

4.   Huolehdi, ettei henkilö ja ajoneuvo
liikenteen mukana tule tilalle tauteja.

  Toteuta ja ota tautisulku käyttöön.  
Esimerkkejä tautisulusta ETT:n nettisivuilla  
www.ett.fi/ohjeet ja lomakkeet/tila tason 
tautisuojaus.

  Huolehdi, että vierailijoille on tarjolla tilan 
saappaat, suojavaatteet ja päähine.

  Varaa vierailijoille mahdollisuus käsien ja 
työvälineiden pesuun sekä tarvittaessa de
sinfiointiin. Sisälle tuotantotiloihin viedään 
vain puhtaita työvälineitä. 

  Ilmoita tarttuvien tautien oireista yhteistyö
tahoille hyvissä ajoin etukäteen ennen  
heidän tuloaan tilalle.

5.   Ulkomaan kontakteissa muista 48 tunnin 
sääntö.

6.   Huolehdi tuotantotilojen yleisestä  
hygieniasta.

  Muut kotieläimet eivät kuulu tuotanto
tiloihin. Torju haittaeläimet.

7.   Katkaise tautien tartuntaketju ja laske 
tartunta painetta.

  Hyvä hoito ja olosuhteet lisäävät eläinten  
vastustuskykyä.

8.   Tee tautiseurannasta rutiini ja kehitä  
karjasilmääsi.

  Tarkkaile karjasi terveyttä ja selvitä  
sairauksien syyt eläinlääkärin kanssa.

9.   Liity Nasevaan ja toteuta suunnitelmallista  
eläinten terveydenhuoltoa.

  Ennaltaehkäisevän terveydenhuoltotyön 
kustannus on pienempi kuin sairauksien  
hoito ja/tai tautisaneeraukset.

10.  Kiitä itseäsi hyvin tehdystä työstä!  
Muista oikea asenne, motivaatio  
ja yhteistyö.

MAITO JA LIHAKETJUN JÄLJITETTÄVYYSJÄRJESTELMÄT – AVOIN, TODENNETTAVA JA VASTUULLINEN ALKUTUOTANTO

MUISTILISTA TILASI TAUTISUOJAUKSESTA!


