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VA S T U U L L I SUUT TA
•	Terveydenhuolto on tärkeä osa avointa
ja jäljitettävää ruokaketjua
•	Eläinten terveys, hyvinvointi ja lääkkeiden käyttö kiinnostavat meitä kaikkia.
Koko Suomen kattavilla tiedoilla
voimme kertoa hyvistä tuloksista.
•	Hallittu mikrobilääkkeiden käyttö
vähentää ihmisille ja eläimille haitallisten bakteerikantojen syntymistä ja
jäämäriskiä elintarvikkeissa

MYYTÄVÄNÄ:

LEHMÄ

Toimintamallin työkaluna toimii Naseva,
joka on nautatilojen terveydenhuollon
tietojärjestelmä. Eläinten ostojen tueksi
on Nasevasta saatavissa sähköinen
raportti karjan terveydentilasta.
Tavoitteena on, että ostaja/eläinten
vastaanottaja on tietoinen lähtökarjan
terveystilanteesta ennen eläinten siirtoa,
jotta riski on mahdollista hallita.
Valtakunnallista koulutusta toimintamal
lista ja Nasevan käytöstä järjestetään
vuosien 2016 ja 2017 aikana.

YHTEISE T
PELISÄÄNNÖT
NAUTAELÄINL I I K EN T EEL L E
Riski tarttuvien tautien leviämiselle
oireettomien eläinten mukana karjasta toiseen kasvaa, jollei toimintakulttuuria muuteta.
Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan siksi,
että tautiriskit eläinliikenteessä pystytään minimoimaan.

•	Yhteisten tietojen avulla voidaan
kehittää myös elintarvikkeiden
kokonaislaatua ja kuluttajaturvallisuutta
Eläinten terveys ETT ry
Pirjo Kortesniemi p. 040 591 5258
hankevetäjä Kati Kastinen p. 040 192 7448
www.ett.fi

Turvallinen toimintamalli on kaikkien
yhteinen asia ja etu, josta hyötyvät
kaikki ruokaketjun toimijat, tuotta
jasta kuluttajaan saakka.

€

TERVEY T TÄ
KARJALLE
•	Hyvinvoiva ja terve eläin helpottaa
tuottajan työtä ja antaa hyvän mielen
•	Säännölliset terveydenhuoltokäynnit
tuovat suunnitelmallisuutta terveydenhuoltotyöhön ja auttavat suuntaamaan
huomion ennaltaehkäiseviin toimen
piteisiin
•	Nasevan avulla pystytään valta
kunnallisesti hallinnoimaan tarttuvien
tautien tilannetta

EUROJA
KASSAAN

T U RVA A
KETJUUN

•	Ennaltaehkäisy maksaa vähemmän
kuin sairauksien hoito ja tautien
saneeraus

•	Nasevan eläinvirtaraportin avulla
voidaan tunnistaa eläinliikenteen
aiheuttamia riskejä

•	Sairauksien hoitoon käytettävä työaika
ja lääkitsemistarve vähenevät

•	Nasevaan kuuluvalta tilalta on saatavissa tietoa eläinten terveystilanteesta
oman tilan ja muiden tilojen suojaamiseksi tarttuvilta eläintaudeilta

•	NEUVO 2020 -hyväksytyn eläinlää
kärin terveydenhuoltokäynti on tuki
kelpoinen
•	Lääkityskirjanpito Nasevassa mah
dollistaa lääkkeiden luovuttamisen
yleisesti esiintyvien sairauksien varalle
•	Nasevaan kuuluminen ja säännölliset
terveydenhuoltokäynnit ovat usein
edellytys täydelle salmonellavakuutuskorvaukselle

•	Tilan valtuuttamat yhteistyökumppanit
voivat seurata terveys- ja tuotanto
raportteja
•	Eläinkuljetuksissa voidaan huomioida
tautiriskit
•	Mahdollistaa eläinkaupan riskien
hallinnan

