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- Lohmann LSL Suomessa jo 25 vuotta - 

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA JA UUSIA HUOMIOITA 

Tervetuloa ! 

 

Terveyspäivän tarkoituksena on tiedottaa ja myös auttaa 

ennaltaehkäisemään kanojen terveyteen liittyviä riskejä. 

 

 

Vakuutukset pitää olla kunnossa, jos kaikki ei menekään suunnitelmien 

mukaan. 

 

 

Kävin läpi  If:n, Lähitapiolan ja Pohjolan tämän hetkisiä 

vakuutusehtoja tuotantoeläinvakuutusten ja tuotannon 

keskeytysvakuutusten osalta. 

Ahlmanin Kartano 
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VAKUUTUS ON SOPIMUS 

” Vakuutussopimus on vakuutuksenantajan ja vakuutuksen ottajan välinen 

sopimus vakuutuksesta, jonka mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu kantamaan 

sopimuksessa määritellyt riskit asiakkaan maksamaa vakuutusmaksua vastaan” 

Mitä haluan vakuuttaa ? 

Vakuutuksen taso ? 

Ehtojen asettamat rajoitteet ? 

Ehtojen asettamat vaatimukset ? 

Tuotantoeläinvakuutus 

 palo 

 laitevahinko 

 epidemia 

 salmonella 

Keskeytysvakuutus 

 palo 

 laite 

 epidemia 

 riippuvuuskeskeytys  
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Sopimukseen kuuluvat vakuutusturvat on merkitty 

vakuutuskirjaan 

•Kohde 

•Turvan laajuus 

•Rajoitusehdot 

•Enimmäiskorvausmäärät 

•Omavastuut 

 

 

Varmista, että kaikki ehdot ovat vakuutuskirjassa ja 

oikein.  

 

VAKUUTUSKIRJA 
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ELÄINVAKUUTUKSET 

Munintakanalat – salmonellavakuutus pakkaamon kautta (sisältää 

keskeytyksen, eroja montako kk) 

 

Kasvatuskanalat ja munintakanaloiden muut eläinvakuutukset 

• Suppea turvataso - tulipalo, sähköisku tai salama 

• Perus turvataso – ed. lisäksi tapaturma, hätäteurastus, laitekatastrofi 

(vesi, ilmastointi, kasaan meno lattiakanalassa ym.) 

• Laaja turvataso – ed. lisäksi korvataan tautikatastrofi (ei salmonella) 

Yo. tasot on nimetty eri vakuutusyhtiöissä eri tavoin, mutta sisältö on 

pääosin samantyyppinen. 

 

• Salmonellavakuutus kananuorikoille erikseen 

• Keskeytysvakuutukset - palo, epidemia, riippuvuus 
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KATASTROFIVAKUUTUKSEN EHDOT 

Eläimiä kuolee tai hätäteurastetaan 

• 14 vrk:n kuluessa 

• Saman vahinkotapahtuman johdosta 

• Yli vakuutuskirjassa olevan vähimmäismäärän verran per osasto 

tai rakennus (yleensä 10 – 15 %) 

Suojeluohjeet 

• Eviran rokotusohjelman noudattaminen 

• Eläinlääkärille ilmoitus ja ohjeiden noudattaminen 

• Ett:n ohjeet 

• Kertatäyttö 

• Generaattori 

• Hälytykset – min-max lämpötila, sähkökatko 

• Ilmanvaihto ei saa olla yhdessä sulakeryhmässä 
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MITÄ TUOTANTOELÄINVAKUUTUS 

KORVAA ? 

 • Menetetyn eläimen käyvän arvon tai Siipikarjaliiton korvaustaulukon 

mukaisen arvon 

• Eläinlääkäri- ja tutkimuskulut 

• Eläinten lopetus ja hävitys 

• Saneerauskulut (tautikastrofi+keskeytys) 

Saneerauskuluihin on viime vuosina tullut rakennus tai tilakohtaisia 

rajoitteita, jotka kannattaa tarkastaa. 

Kasvatuksen osalta päivitetty äskettäin, että vakuutukset voimassa 1 vrk:n 

iästä alkaen. 

Vahinkoa aiheuttavan kohteen (rakennus tai laite) on oltava vakuutettuna ko. 

vakuutusyhtiössä. 
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KESKEYTYSVAKUUTUS 

• Tuotannon keskeytysvakuutus korvaa korvattavan 

tuotantoeläinvahingon perusteella aiheutuneen tuotannon 

keskeytymisen tulomenetyksen 

 (palo-, laite- tai epidemiakatastrofi) 

• Riippuvuuskeskeytysvakuutus 

Kattaa vain palo ja myrskyvahingon seurauksesta 

aiheutuneen tuotantopanosten saamatta jäämisen 

aiheuttaman tulonmenetyksen 

• Vakuutus korvaa menetetyn myyntikatteen (liikevaihto-

muuttuvat kulut) 

• Vakuutusaika merkittävä vakuutuskirjaan: 

riippuvuuskeskeytys 6 kk ja tavallinen usein 12 kk max 

• Omavastuu aika ja/tai summa sopimusasia 
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SALMONELLAVAKUUTUS 

• Munintakanaloilla pakkaamoiden kautta 

 tarkasta keskeytysajan max pituus 

• Kasvattamot vakuuttavat suoraan 

• Vakuuttaminen joko eräkohtaisesti tai hallikohtaisesti 

• Hallikohtaisesti vakuutettuna on max 

kasvatuspaikkamäärä. 

• Vakuutus korvaa eläinaineksen Siipikarjaliiton taulukon 

mukaisesti, saneerauksen hallikohtaisen max kulun osalta 

sekä eläinaineksen lopettamisen ja hävityksen 
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MITÄ EI KORVATA  

• Vahinkoa, joka on tapahtunut rehuvalmisteesta 

 

• Tukimenetyksiä 

 

• Eläimen lopettamista viranomaisen laatiman 

saneeraussuunnitelman perusteella tarttuvan taudin 

leviämisen estämiseksi; eläintiheillä alueilla riski 

 

• Eläintautilain ja -asetuksen perusteella määritetyistä 

helposti leviävistä, vaarallisista ja välittömästi 

ilmoitettavista valvottavista eläintaudeista ja näiden 

torjumisesta aiheutuneita vahinkoja 

 lintuinfluessa 

 newcastlen tauti 
 Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis  
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Kanatauteja 

Lintujen taudit  
1) AE (avian encephalomyelitis) 
2) Gumborotauti 
3) IB (avian infectious bronchitis) 
4) ILT (avian infectious laryngotracheitis) 
5) kampylobakteeritartunnat 
6) kanakolera 
7) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat 
8) leukoosi 
9) Marekin tauti 
10) MRSA-tartunnat 
11) sikaruusu 
12) sinisiipitauti 
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TAUTIRISKIEN MINIMOINNIN 

HAASTEET 

•Kasvanut kanalakoko sekä vapaan parvikoon kasvu, sekä 
virikehäkki-  että kerroslattiatuotannossa, tekee parvien hallinnasta 
vaikeampaa => stressitilanteet heikentävät kanojen vastustuskykyä 

 
•Työmäärän kasvun vuoksi monille tiloille on palkattu työvoimaa, 
jonka kouluttaminen ja valvominen on haasteellista 

•Koulutus 
•Kieli ja kulttuurierot 
•Vastuun kantaminen eläimistä 
•Ammattitaito ja motivaatio hoitaa eriä 
tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi 
•Tautiriskien ymmärtäminen 
 

• Eläintiheät alueet tihentyneet 
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