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    NAUTAKARJAN TERVEYSTODISTUS         
 

Karjanomistaja: ____________________________________  Puhelin: _________________________ 

 

Osoite: ___________________________________________  Tilatunnus: ______________________ 

 

Pitopaikkatunnus: ___________________________________  Mk-karjanumero: _________________ 

 Tilalla on voimassa oleva Naseva- terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa.  

Viimeinen terveydenhuoltokäynti on tehty pvm:_________________ 

 Karjaan on viimeksi kuluneen vuoden aikana ostettu tai siirretty _____ eläintä_____ eri 

tilalta.  Viimeinen ostopvm:___________ . 

 Karjaan on viimeksi kuluneen vuoden aikana ostettu ____ vasikkaa teurastamon  

 välityksestä.  

 Karjaan ei ole ostettu eläimiä viimeisen 2 kk aikana ennen terveystodistuksen tekemistä 

ja eloeläinten myyntiä tai siirtoa tilalta. 

 Karjaan on viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tuotu/ostettu ______ eläintä tai   

 ______ -alkiota seuraavista maista: ________________________________________  

 Eläinaineksen tuonnit ovat tapahtuneet ETT:n tuontiohjeiden mukaisesti. 

 Karjassa on käytetty tuontialkioita viimeisen vuoden aikana 

 kpl ja pvm:___________________________________________________________ 

  Lisätietoja: ___________________________________________________________ 

Lakisääteiset vaatimukset: 

  Karjassa ei tutkimushetkellä ole voimassa eläintautilain nojalla annettuja rajoittavia 

 määräyksiä, jotka kieltäisivät kyseisen eläimen myynnin tai siirron tilalta pois. 

Eläinten terveydenhuollon kansallisen tason vaatimukset: 

1) BVD, naudan tarttuva virusripuli 

 Tuontialkioiden vastaanottajaeläimet on tutkittu BVD:n varalta ETT:n ohjeiden 

mukaisesti ja tulokset ovat olleet kielteisiä, pvm:_____________ 

Ohje näytteenottoon: Verinäyte otettu aikaisintaan1 kk alkion siirrosta ja 

viimeistään 1 kk ennen poikimista; myös tiinehtymättömät eläimet on 

tutkittava. Mikäli vastaanottaja on jäänyt tutkimatta ja on jo poikinut 

voidaan tutkimus tehdä maitonäytteestä (yksilö- tai tankkimaito). 

 Lisätietoja:_______________________________________________________ 

 

 Muut karjassa tehdyt BVD- tutkimukset:________________________________ 
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2) Salmonella 

 Koko karja on tutkittu kielteisin tutkimustuloksin salmonellan varalta ETT:n ohjeiden 

mukaisesti, pvm:_____________.  

 Myytävä tai tilalta siirrettävä eläin tai eläinryhmä on tutkittu salmonellan varalta ETT:n 

ohjeiden mukaisesti, pvm:____________ .  

3) Pälvisilsa 

 Karjassa ei viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ole todettu pälvisilsan oireita.  

 Eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tarkastuksessa ei ko. oireita todettu, pvm:_______. 

 Karjassa on todettu pälvisilsan oireita viimeksi vuonna: ________.  

 □ Pälvisilsasaneeraus on aloitettu, pvm:_________ 

  Mikäli tilalla on todettu pälvisilsaa viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, ovat 

 ehdot eläinten myynnille tai näyttelyyn osallistumiselle seuraavat:  

 □ Pälvisilsan saneeraus on aloitettu siten, että ensimmäisestä rokotuskerrasta on  kulunut  

      vähintään kuusi kuukautta ja muut pälvisilsasaneeraukseen sisältyvät toimenpiteet on  

      tehty.  

 □ Viimeisten kliinisten pälvisilsatartuntaan viittaavien oireiden päättymisestä on kulunut 

     vähintään kolme kuukautta.  

 

Muut terveysvaatimukset: 

 

4) Paratuberkuloosi 

 Karjassa ei viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ole todettu paratuberkuloosiin  

 viittaavia oireita, kuten yli 2- vuotiaan eläimen selittämätöntä laihtumista ja / tai 

 kroonista ripulointia. 
 

 Eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tarkastuksessa ei ko. oireita todettu, pvm:________. 

 Karja on tutkittu paratuberkuloosin varalta, pvm:________ 

  verinäyttein  ulostenäyttein 

 Mahdolliset kliiniset epäilyt on tutkittu.  

 Tilalle on laadittu ETU Nautatautiryhmän hyväksymä paratuberkuloosin 

saneerausohjelma, jonka on laatinut eläinlääkäri______________________________. 

Saneeraus on aloitettu pvm:_____________. 

5) Tartunnalliset sorkkasairaudet 

 Karjassa ei viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ole todettu sorkkavälin 

ajotulehdusta, sorkkavälin ihotulehdusta tai sorkka-alueen ihotulehdusta. Eläinlääkärin / 

sorkkahoitajan tekemässä tarkastuksessa ei ko. oireita todettu, pvm: ___________.  

 Karjassa on todettu sorkkavälin ajotulehdusta, sorkkavälin ihotulehdusta tai sorkka-

alueen ihotulehdusta viimeksi vuonna______________ (tarpeeton yliviivataan). 

 Tartunnan tarkempi ajankohta ja nykytilanne:_________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 Karjan sorkkahoitoraportti liitteenä. 

    Karjan tilanne tarttuvien sorkkasairauksien suhteen on tuntematon. 
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6) Mycoplasma Bovis 

 

 Karjassa ei ole havaittu M. boviksen kliinisiä oireita (tyypillisiä hengitystietulehduksia, 

korvatulehduksia, niveltulehduksia, utaretulehduksia) viimeisen 12 kk:n aikana, eikä 

eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tarkastuksessa: Pvm ________ 

 Karjassa on havaittu M. Bovis oireita: Pvm:________ 

Mitä:_________________________________________________________________ 

     Karja on tutkittu M.boviksen varalta seuraavalla tavalla:_________________________ 

Tutkimustulokset:_______________________________________________________ 

 Karjaa ei ole tutkittu M.boviksen varalta. 

7) Muut tartunnalliset taudit  

 Karjassa ei ole todettu Streptococcus agalactiae tartuntaa viimeisen 3 vuoden aikana 

 ja utaretulehdusnäytteitä on tutkittu kattavasti. 

 

 Tilalla ei ole todettu EHEC- tartuntaa tai viimeisen tapauksen jälkeen tilalla on toteutettu  

     EHEC- riskienhallintasuunnitelma ja tila on saanut siitä todistuksen. 

 Karjassa ei viimeksi kuluneen kuukauden aikana ole todettu muihin tarttuviin 

eläintauteihin, kuten suolisto- ja hengitystietulehduksiin viittaavia oireita.   

 Karjassa ei ole esiintynyt viimeisten 3 vuoden aikana yli 5 %  luomisia.  

 Karjassa esiintyneiden luomistapausten syyt on selvitetty. Pvm, tehdyt tutkimukset ja 

tutkimustulokset:______________________________________________________ 

 

Lisätietoja karjan terveydentilasta: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Paikka ja aika: ___________________ ___/___ _______ 
 

Karjanomistajan allekirjoitus:_____________________________ 

Olen toiminut yllä mainitun tilan hoitavana eläinlääkärinä vuodesta _____ lähtien. Minulla on ollut ko. 

tilan kanssa voimassa oleva terveydenhuoltosopimus, pvm:___________. Vakuutan, että karjan 

tautitilanne on tänä aikana ollut edellä mainittujen tietojen mukainen. 

Olen tarkastanut karjan terveydentilan, pvm:_______________. Tutkimatta jääneet eläinryhmät on 

mainittu lisätiedoissa. Tätä todistusta varten ei ole tehty yksilökohtaisia kliinisiä tutkimuksia. 

Lisätietoja eläinlääkärin hoitosuhteesta sekä karjan terveydentilan tarkistuksesta: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Paikka ja aika: ___________________  ___/___ _____ 

 

Eläinlääkärin allekirjoitus : __________________________________ 

 

Tämä todistus on voimassa kaksi kuukautta karjan terveydentilan tarkastuksesta ja 

eläinlääkärin allekirjoituspäivästä lukien, mikäli tilalle ei tänä aikana ole ostettu tai siirretty 

eläimiä. 
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LIITE NAUTAKARJAN TERVEYSTODISTUKSEEN 

 

Lisätietoja karjan yksittäisestä nautaeläimestä: 

 

Eläimen nimi:_____________________________________ Korvanumero:_____________________ 

 

Syntymätunnus:___________________________________ Eläimen syntymäaika:___/___  _______    

 

 Eläin on syntynyt tilalla   

   Eläin on ostettu tilalle, pvm:_______________ 

 

 Olen tutkinut eläimen terveydentilan, pvm:__________________ 

 

 Tutkimuksessa ei havaittu sairauksien oireita 

 

Lisätietoja:_______________________________________ 

 

 

 

   Salmonellanäyte, pvm:_________________, tutkimustulos:_____________________ 

 

   Pälvisilsarokotus pvm: __________________ valmiste:_________________________ 
.  

   Loiskäsittelyt pvm:_______________ valmiste:_____________________________ 
 

 

 

Paikka ja aika: ___________________ ___/___ _______ 
 

 

 

 

 

Eläinlääkärin allekirjoitus: ____________________________________________ 

 

 

Tämä todistus on voimassa kaksi kuukautta eläimen terveydentilan tarkastuksesta ja 

eläinlääkärin allekirjoituspäivästä lukien, mikäli tilalle ei tänä aikana ole ostettu tai siirretty 

eläimiä. 


