
Eläinkaupan muistilista  

Eläinkauppakirja/sopimus tehdään aina kirjallisena molemmille osapuolille.   

Kauppakirjan/sopimuksen on hyvä sisältää vähintään tiedot myytävistä eläimistä:  

(esim.EU-tunnus, korvanumero, nimi, syntymäaika), kauppahinta (alv-erittely), sopimus eläimen siirrosta 
sekä sen mahdollisista kustannuksista. Lisäksi on tarvittaessa hyvä mainita omistajan tiedossa olevista 
asioista  eläintä koskien (esim. sairastetut taudit, loislääkitys, lovikorvaisuus). Myös vastuukysymys eläimestä 
(missä  vaiheessa vastuu siirtyy myyjältä ostajalle) ja maksuaikataulu on hyvä ottaa esille.  

Jokaisen nautoja ostavan/omistavan tilan on hankittava tilatunnus, pitopaikkatunnus ja 
karjatunnus.  Tunnuksia haetaan oman kunnan maaseutuviranomaisen kautta.  

Ilmoitus eläimen myynnistä, ostosta ja pitopaikan muutoksesta on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa  
tapahtumasta Nautarekisteriin. Ilmoituksen tekee sekä myyjä että ostaja. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, 
puhelimitse tai Nautarekisterin Minun Maatilani - ohjelmaa käyttäen.  

Luomueläinkaupassa on huomioitava vaatimuksenmukaisuustodistus.  

Terveysasiat  

Myyjällä tulee olla voimassa oleva salmonellatutkintatodistus (enintään 2 kk vanha).  Hyvä on 
myös huomioida mycoplasma bovis, BVD, sorkkaterveys sekä ulkolois- ja pälvisilsatilanne.  

 

Myyjän on hyvä liittää kauppakirjan/sopimuksen yhteyteen tilansa terveystodistus, mikäli tila 
kuuluu nautojen terveydenseurantaohjelmaan (Naseva). Kuuluminen ohjelmaan olisi suotavaa.   

Liite: Eläinkauppakirja/sopimus 
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1. Ostaja (/vuokraaja)  

Nimi __________________________________________________________________________ 

Karjatunnus ____________________________ Tilatunnus_______________________________ 

Postiosoite______________________________________________________________________ 

2. Myyjä (/vuokranantaja)  

Nimi __________________________________________________________________________ 

Karjatunnus ____________________________ Tilatunnus _______________________________ 

Postiosoite______________________________________________________________________ 

3. Myytävät eläimet  

  Rotu   Syntymätunnus                                                 Korvanro      Sukupuoli   Siirtymispvä tilalta toiselle  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
   Myytävät eläimet voidaan yksilöidä myös nautaeläinluettelossa / eläinlistauksessa erillisenä liitteenä. 
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4. Lisätietoja (esim. syntymämaa, terveystilanne, kauppahinta, maksuaikataulu, lovikorva, vastuut, 

luomustatus ym.)   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin osapuolelle. 

Paikka ja aika _________________________________________, ______ /______ ________  

____________________________________ ____________________________________ 
Allekirjoitus        Allekirjoitus  

Myyjä (/vuokranantaja)      Ostaja (/vuokraaja)  

Eläinkauppasopimus: EU:n nautapalkkioissa vaaditaan eläinkauppasopimus myydyistä tai vuokratuista naudoista, ellei  
samoja tietoja löydy esim. ostokuiteista. Sopimus on oltava sekä ostajalla että myyjällä nautaeläinluettelon 
yhteydessä.  Sopimuksen olemassaolo tarkastetaan mahdollisesti tilalla tehtävien nautavalvontojen yhteydessä.  

LIITTEET:  

Eläinkortti ( ) kpl  

Kantakirja ( ) kpl  

Salmonellatodistus ( ) kpl  

ETU-todistus ( ) kpl  

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (luomu) ( ) kpl  

Nautaeläinluettelo / eläinlistaus ( ) kpl  

Muu _____________________________________________ ( ) kpl   

Muu _____________________________________________ ( ) kpl 


