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VÄLITYSVASIKKAOHJE 

 
Kun myyt teurastamon kautta välitysvasikoita, noudata turvallisen eläinkaupan 
pelisääntöjä ja myy vain terveitä eläimiä. Yksikin sairas tai piilevästi sairas eläin voi 
sairastuttaa vastaanottajatilan koko karjan. 
 
1. Huolehdi, että tilasi kuuluu Nasevaan, terveydenhuoltokäynnit tehdään säännöllisesti 
ja erityistilannemerkinnät ovat ajan tasalla. 
 
2. Älä vaaranna karjasi terveystilannetta ostamalla huonomman tai tuntemattoman 
terveystason tiloilta eläimiä. ETT:n eläinkaupan ohjetta (linkki). 
 
3. Voit myydä vasikoita normaalisti välitykseen, jos karjassasi ei esiinny tarttuvia tauteja 
kuten suolisto-, sorkka- tai hengitystietulehduksen eikä pälvisilsan oireita. 
 
4. Ilmoita välittömästi tarttuvien tautien oireista tai tautiepäilystä teurastamon 
eläinvälitykseen ja muille tarvittaville tahoille. Noudata tautitapauksissa seuraavia 
ohjeita: 

• Jos karjassasi esiintyy ajoittain suolisto-, sorkka- tai hengitystietulehdusten 
oireita 

o Erota myytävät, oireettomat vasikat sairastuneista tai niihin kontakteissa 
olleista eläimistä erilliseen osastoon tai vähintään kiinteällä levyaidalla, 
mikä estää eläinten suoran kontaktin ja tartunnan leviämisen eritteiden ja 
lannan välityksellä. 

o Pidä välitysvasikat erillään sairaista eläimistä vähintään 2 vk ennen 
välitystä 

o Varaa ruuhka- tai taudinpurkaustilanteita varten riittävästi igluja tai muita 
karsinoita, jotta kunnollinen erillään pito voidaan toteuttaa 

• Jos karjassasi puhkeaa usean eläinryhmän kattava hengitystietulehdus-, 
suolisto- tai sorkkasairausepidemia tai et pysty pitämään myytäviä eläimiä 
erillään sairastuneista eläimistä, myy eläimiä vasta kuukauden (1 kk) kuluttua 
oireiden paranemisesta. 

• Jos karjassa on todettu pälvisilsa, voit myydä vasikoita, jos rokotusten 
aloittamisesta on kulunut 6 kk, saneeraus- ja jatkotoimenpiteet on tehty ja 
eläimet ovat olleet täysin oireettomia vähintään 3 kk ajan. 
 

5. Noudata ETT:n ja teurastamoiden ohjeita Mycoplasma bovis-tartunnan osalta. 
 
6. Noudata teurastamon ohjeita salmonellatutkimuksien osalta. 
Suositus: salmonellatutkimus kerran vuodessa tai salmonellaepäilytapauksessa. Älä 
myy vasikkaa silloin kun salmonellatutkimus on kesken. 
 
7. Huolehdi asianmukaisesta tautisuojauksesta lastauksen yhteydessä. Siirrä eläimet 
erilliseen lastaustilaan tai noutopaikkaan tai tuo ne ulos (linkki ohjeisiin). Pese ja 
desinfioi karjan lastausalue aina lastauksen jälkeen. 
 
8. Eläinten käsittelyn lastauksessa on oltava asianmukaista. Varmista että vasikoiden 
lastaus on helposti toteutettavissa tilallasi. 
 
 

https://www.ett.fi/nauta/taudit/mycoplasma-bovis/
https://www.ett.fi/nauta/tilatason-tautisuojaus/elainliikenne/
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Vasikan välityskelpoisuuden tarkistuslista: 
 
1. Vasikka on merkitty ja rekisteröity 7 vrk:n sisällä syntymästä. Samalla 
rekisterinumerolla olevat korvamerkit ovat molemmissa korvissa. Kaikilla välitykseen 
lähtevillä vasikoilla on apumerkkinä eMerkki, joka on kiinnitetty vasikan vasempaan 
korvaan. 
 
2. Napa on kuiva ja parantunut. 
 
3. Vasikka hengittää normaalisti eikä sillä ole hengitystietulehduksen oireita. 
 
4. Jalat ovat terveet, ja vasikka seisoo ja kävelee normaalisti. 
 
5. Vasikalla ei ole ripulia eikä ihomuutoksia. Vasikka on puhdas ja sillä on hyvä 
karvapeite. 
 
6. Vasikka on saanut riittävästi ravintoa ja on ikäisekseen normaalisti kehittynyt. 
Varmista tarvittaessa vasikan riittävä paino (40 kg) ja päiväkasvu punnitsemalla tai 
mittaamalla (päiväkasvu vähintään 450 g/pv). Ota huomioon lainsäädännön 
vaatimukset (kuten välitysikä) ja eläinvälittäjäsi mahdolliset vasikkaryhmäkohtaiset 
vaatimukset. 

7. Vasikka on saanut hyvälaatuista ternimaitoa 6 tunnin sisällä syntymästä. Vasikka on 
saanut juomansa imemällä. Vieroitettuna myytävä vasikka on vieroitettu juotolta 
vähintään viikkoa ennen välitystä ja osaa syödä kuivarehua. Vierihoidossa ollut vasikka 
on opetettu juomaan myös tutista. 

8. Jos vasikka nupoutetaan, se tehdään suositusten mukaisesti eläinlääkärin antamaa 
rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen. Ternivasikoita ei suositella 
nupoutettavan. 
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Välitysvasikan laatupoikkeamat 
Tuottaja ja kuljettaja tarkistavat vasikan välityskelpoisuuden. Pääsääntöisesti kaikki 
vasikat, jotka eivät ole terveitä, jätetään syntymätilalle hoidettaviksi ja noudetaan 
myöhemmin, kun vasikka on parantunut. Poikkeus voidaan tehdä, mikäli sairaus tai 
vaiva on lievä ja hoidettavissa vastaanottajatilalla. Laatupoikkeaman aiheuttamat 
hoitokustannukset voidaan vähentää vasikan hinnasta. 
 
Vasikoiden lievät laatupoikkeamat, vasikka voidaan välittää 

• Pieni napatyrä tai lievä ulkoisen navan tulehdus 
• Vähäinen karvattomuus, lievä ihotulehdus 

 
Vasikoiden sairaudet/vaivat, jotka on hoidettava ennen välitystä 

• Jos pikkuvasikat ovat hiemankin lantaisia, niiden kasvatusolosuhteita on 
parannettava. Vasikat on puhdistettava, jos eläimen karvapeite on lannan 
liikaama (yli 20 %). 

• Selvä napatyrä 
• Vakava napatulehdus: napa on paksuuntunut, aristava, märkivä ja/tai tulehdus 

jatkuu vatsaonteloon 
• Niveltulehdus ja pahat hiertymät raajoissa 
• Hengitystietulehdus: yskä, silmä- tai sierainvuoto, kuume, voimistunut ja 

tihentynyt hengitys 
• Ripuli: löysä, vetinen uloste, likaantunut peräpää 
• Pälvisilsa ja muut voimakkaat ihomuutokset 
• Kuume (ruumiinlämpö yli 39,5°C) 
• Vasikka on ikäisekseen alikehittynyt tai alle 40 kg ternivasikka 

 
HUOM! Pyydä eläinlääkäri tutkimaan ja hoitamaan tautitapaukset. Jos tilalla on akuutti 
ja tarttuva taudinpurkaus tai välitykseen ilmoitettu eläin sairastuu, siitä on ilmoitettava 
teurastamon eläinvälitykseen. Laita erityistilannemerkintä Nasevaan. 
 


