
Naseva on internetin www.naseva.fi kautta käytettävä tietokanta, johon voidaan koota kaikki tilan terveydenhuoltotyön tuottama 
tieto. Järjestelmään tallennetut tapahtumat päivittyvät välittömästi tilan tietoihin. Nasevaa hallinnoi ETT ry. Käytöstä ei peritä 
maksua. Rahoituksesta vastaavat ne ETT:n jäsenmeijerit ja teurastamot, jotka ovat liittyneet Nasevaan. 

Hyvä maidon- ja/tai lihantuottaja

Ketjuinformaatio voimaan 1.1.2010

Lakisääteinen ketjuinformaatiovaatimus astuu voimaan nautojen osalta vuoden 2010 alusta.
Ketjuinformaatioon kuuluvat tiedot voidaan toimittaa tilalta teurastamoon joko kirjallisesti tuottajan 
allekirjoittamana tai sähköisesti. Tietojen on oltava teurastamolla viimeistään 24 tuntia ennen teuraaksi 
toimitettavan eläimen tai eläinten saapumista teurastamoon. (Eviran ohje 16005/1 ja toukokuun 
nautaluettelon liite, 
http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_301.pdf )

Ketjuinformaatio kätevästi teurasilmoituksen ja Nasevan kautta
Vastauksena lakisääteisiin vaatimuksiin meijerit ja teurastamot ovat yhteistyössä järjestäneet tuottajille 
mahdollisuuden toimittaa tarvittavat ketjuinformaatiotiedot Nasevan kautta. Teurasilmoitukseen merkitään 
tietojen olevan nähtävissä Nasevassa. Tietojen näkyminen teurastamolla edellyttää tuottajan antamaa 
katseluoikeutta. Valtuutus tilan tietoihin voidaan antaa joko terveydenhuoltosopimuksessa tai Nasevan 
”Valtuutukset”-sivulla. Nasevaan kuuluvien ja sähköisen teurasilmoituksen tehneiden tilojen ei tarvitse 
lähettää teurastamolle mitään tietoa paperilla.

Paperilomakkeet vain poikkeustapauksia varten
Nasevaan kuulumaton tila joutuu lähettämään ketjuinformaatiotiedot kaksisivuisella paperikaavakkeella, 
mikä hidastaa teurastusta, lisää työtä ja kustannuksia.

Tietoja Nasevan käytöstä
Syksystä alkaen Nasevaan voi tallentaa eläinkohtaisia hoito- ja lääkitystietoja. Tuottaja voi halutessaan 
käyttää Nasevaa koko lääkekirjanpitoon tai tallentaa vain ketjuinformaation vaatimusten mukaiset
varoajalliset lääkitykset. Hoitokoodien ja lääkitystietojen tallennuksesta tehdään helppokäyttöinen. Eläinten 
tunnistetiedot saa poimittua nautalistasta. Eläimiä voidaan niputtaa ryhmään ja samalla kertaa annettu, 
samanlainen lääkitys saadaan kirjattua kerralla useammalle eläimelle. Hoitokoodit ja lääkkeiden nimet 
varoaikoineen ovat poimittavissa valikoista. Viimeisestä hoitopäivästä lasketaan varoajan päättymispäivä. 

Naseva on tarkoitettu pääasiassa tilan terveydenhuollon edistämiseen eikä pelkästään ketjuinformaation 
toimittamiseen. Teurastamot toimittavat Nasevaan tilan eläinten teuraspainot, luokitustulokset ja 
lihantarkastustiedot ketjuinformaatio säädösten mukaisesti. Laboratoriotutkimuslähetteissä voi pyytää
tulosten toimittamista suoraan Nasevaan. Dokumentteja voi käyttää myös eläinkaupassa ja hyvinvointituen 
valvontatilanteessa. Nasevasta rakennetaan vaiheittain myös tilan tuotannon kehittämiseen soveltuva 
yhteinen työkalu.

Nasevaan liitytään solmimalla Naseva-terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärin kanssa. Kun 
sopimus on tallennettu järjestelmään, tilalle postitetaan käyttäjätunnukset. Kadonneiden tunnusten 
tilalle saa uudet Nasevan rekisterivastaavalta. Liittyminen kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, sillä 
vuoden loppuun on odotettavissa tallennusruuhka.

Naseva-yhteistyön puolesta

Eeva Brofeldt / Valio, Elias Jukola / LSO, Ari Pummila / Saarioinen, Tuomas Herva / AtriaNauta ja
Vesa Hihnala/ Snellman


