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FabaINTO –palvelun tavoite on

ELÄINMÄÄRÄNLISÄYS  OSAKSI INVESTOINTIA 

RIITTÄVÄN AIKAISIN SUUNNITTELEMAAN

RIITTÄVÄSTI VARATTUNA RAHAA KAIKKIIN 
ELÄINHANKINNAN KUSTANNUKSIIN

TOTEUTUS  SUUNNITELLUSTI ja TOTEUMAN SEURANTA



Riittävän aikaisin suunnittelemaan 
eläinaineksen määrän kasvattamista itse ja hankintaa

Mitä suurempi on lisäys, sen tärkeämpää on suunnitella riittävän 
aikaisin

- tuplaus, triplaus, nelinkertaistaminen

Käytettävissä oleva aika ennen investoinnin valmistumista ratkaisee 
toimintatavat!

Karjanomistajan nykyiset toimintatavat eli management ratkaisevat 
paljon

- poisto% eli uudistustarve joka vuosi
- poikimaväli ratkaisee, kuinka nopeasti saadaan vasikoita omasta 

karjasta
- Hiehojen poikimaikä ja siemennysikä ratkaisevat lisäyksen 

nopeuden
Halutaanko säilyttää nykyinen tuotannollinen taso vai parantaa sitä?
Tautipaineen hallinta lisäyksen aikana tuottaa joko kuluja tai tuloa!
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Uusi navetta valmistuu 
2022 vuoden 
tammikuussa
- Eläinmäärät lasketaan ryhmittäin, 

huomioiden tilan oma eläinten poistohistoria, 
poikimaväli, hiehojen siemennysikä, 
vasikkakuolleisuus, X-vik- ja lihasonnin 
siemenen käyttö.

- Voidaan laskea eri vaihtoehtoja, joista paras 
ja realistisin valitaan
- Esimerkki kuvitteellinen (esimerkkiin laitettu 

30 vasikan osto 2020 heinäkuu-joulukuu 
välisenä aikana + tiineiden hiehojen 
hankintaa uuteen navettaan, poikimaväli 380, 
hiehot poikii 24 kk iässä)



Eläinmäärän lisäys 
1) Lisäys omasta karjasta !

 Onko kasvatustiloja, rehua ja työvoimaa (etenkin rakennusvaiheessa)
 Lajitellulla siemenellä enemmän lehmä-vasikoita 
 Riittääkö kasvatusaika, joka on siemennyksestä lehmäksi min 3 v
 Jos käytetään 75-80% spl-annoksia tiineytykseen, voidaan TUPLATA 

oma eläinaines
2) Kasvatanko alihankintana ?

 Sopimuskasvatusta – tilat ja kasvatuksen hinta. Sopimus laadittava.
 Omista ja/tai ostetuista vasikoista/nuorista hiehoista, kasvatusaika 1-2 v
 Oman työn osuus ei lisäänny
 Hiehot alkavat poikia , kun uusi navetta on valmis 
 Riskit liittyvät kasvattajan osaamiseen ja aikatauluista kiinnipitämiseen

3) Eläinten lisäys ostamalla 
 Ostetaan investoinnin valmistuttua – tiineitä hiehoja, lehmiä, uudistus 

eläiminä vasikoita ja nuoria hiehoja
 Hankinnan aikataulutus <- >rakentamisaikataulu
 Markkinatilanne 
 Omat tavoitteet – eläinten laatu ja terveys



RIITTÄVÄSTI VARATTUNA RAHAA 
KAIKKIIN KUSTANNUKSIIN

1) Eläinten osto
 ostettavilla myös kasvatuskustannus c. teurashinta ja hiehopalkkio
 hyvästä terveysstatuksesta tulee olla valmis maksamaan
 pihattoeläimet kalliimpia kuin parressa olleet
 Tuloksen tekokyvystä on maksettava / mitä enemmän on taustalla 

tietoa  kyvykkyydestä tuottaa/olla kestävä lehmä,  sen kalliimpi eläin
2) Eläinten kasvatus

 Maksettava kasvatuspäivistä – sopimus kasvattajan kanssa
 Varmistettava kasvattajan taidot

3) Eläinten kuljetus
 Varmista kuljetusfirman osaaminen
 Nautoja ei saa kuljettaa tiineyden viimeisellä kuukaudella 

(eläinsuojelulain asetus)
4) Eläinten vakuuttaminen



…. jatkuu
 Mieluummin enemmän kuin vähemmän
 Valmiutta ostaa silloin, kun hyvää ja tervettä ainesta on saatavilla
 Raha on oltava tilillä  – ei odoteta, että jostain säästyy



TOTEUTUTA SUUNNITELLUSTI
Suunnittelu on a ja o – projektin toteuttamisessa

– miksi ei myös eläin pääoman hankinnassa?

FabaINTO-palvelu sisältää 
 nykytilanteen arvioinnin, tavoitteista sopimisen ja suunnitelman laadinnan
 Suunnitellaan lisäys ja eläinhankinta
 Suunnitellaan hankinnan aikataulu
 Suunnitellaan  investoinnin hankintahinta asetetuilla terveys- ja laatuvaatimuksilla
 Laaditaan  rahoittajalle laskelma hankintakustannuksista 
 FabaINTO –suunnitelman seuraaminen
 Mahdollisuuden hankinnan ulkoistamiseen

Ostotoimeksiantosopimukset
 Mahdollisuus ulkoistaa eläinten hankinta 

– eläinten etsintä ja hankinta
– aikataulujen noudattaminen
– terveysvaatimusten seuraaminen ja statusten hankinta (Naseva-järjestelmä)
– kuljetusten suunnittelu kuljetusyritysten kanssa
– dokumenttien hallinta



Hankintasopimus
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Hyöty asiakkaalle
• Luotettava budjetti eläinaineksen lisäämisen 

kustannuksesta
• Selkeä suunnitelma eläinaineksen lisäämisestä 
• Aikataulu
• Mahdollista ulkoistaa koko hankinta
• Mahdollisuus säilyttää 

karjan taso ennallaan tai 
parantaa sitä
investoinnin yhteydessä



Faban kumppanuus laajentajan kanssa
- vastuullinen eläinkauppa

Vastuullinen eläinkauppa, jossa huolehdimme 
ELÄINTEN LAADUSTA JA TERVEYSTILA-STATUKSEN 
SELVITTÄMISESTÄ

RAHALIIKENTEESTÄ

JURIDIIKASTA,DOKUMENTTIEN JA TIETOJEN HALLINNASTA



Eläinten laatu, terveys ja hyvinvointi

• Myytävien eläinten tason ja laadun dokumentointi
 Polveutuminen ja kantakirjaus
 rakenne ja kunto (rakennearvostelu, kuntoluokitus)
 Tuotosseurantaan / emolehmätarkkailuun kuuluminen
 jalostusarvot (genomiarvostelu, perinteiset jalostusarvot, 

odotusarvot)
 tiineys- ja terveystiedot (rekisteröityinä)

• Myyjätilat kuuluvat Nasevaan
 Hankitaan salmonellatutkimustulos (meijereiden vakuutukset), eläinlääkärin 

tekemä terveystodistus sekä liite pitopaikan terveystodistuksesta 
 Voimassa 2 kk

• Ostajan karjan terveystilanteen tunnistaminen
 Riskien hallinta ostajan tilalla

• Eläinkuljetukset 
 ohjeistaminen 
 Kuljetusrajoitteet
 Kuljetusten järjestäminen


