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Nasevaan kirjautuminen ja tunnukset
Tunnuksina toimivat ETT:n antama 
käyttäjätunnus (unohtaneille vinkiksi, että 
yleensä on muotoa sukunimi_etunimi), ja 
salalause, jonka annat itsellesi. Tunnuksissa 
auttavat:

Nasevan sivulla (naseva.fi) on 
kirjautumisruutu, jossa linkki ”Unohtuiko 
salalause”. Täällä voit asettaa uuden 
salalauseen unohtuneen tilalle.  

Jos et muista käyttäjätunnusta, tai 
sähköpostiosoitettasi ei ole tallennettu 
järjestelmään, ota yhteys lähettämällä viesti 
osoitteeseen naseva@ett.fi.

Rekisterivastaavana toimii Nea.Niemi@ett.fi 
(puh. 0400 988 894)



Naseva -koulutuksia asiantuntijoille ja 
tuottajille

https://www.ett.fi/tapahtumat/

• 29 syyskuun - 13:00 - 14:00

• ETT järjestää syksyn 2021 aikana kuusi tuottajille suunnattua webinaaria aiheesta “Ota 
koppi nautaterveydestä”. Webinaarit ovat ilmaisia ja osa ETT:n Ruokaketjuhanke 3:sta. 
Jokainen webinaari on noin tunnin mittainen. Webinaarit nauhoitetaan ja tallenne on 
kuunneltavissa luentojen jälkeenkin. Linkki tapahtumaan lähetetään webinaaria 
edeltävänä päivänä.

• ETT:n 10 periaatetta tautisuojauksessa – webinaari pidetään 29.9.2021 klo 13-14.

• Webinaari antaa eväitä, mitä tulee huomioida ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen 
edistämiseksi nautatiloilla.

• Tulevia webinaareja ovat:
• 6.10.2021 klo 13-14 Naseva – nautaterveydenhuollon kotipesä

13.10.2021 klo 13-14 Lääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen
19.10.2021 klo 13-14 Turvallinen eläinliikenne – “merkki päällä”
27.10.2021 klo 13-14 Rehuketjun tautisuojaus
3.11.2021 klo 13-14 Haittaeläimiltä suojautuminen

• Webinaarit ovat ilmaisia ja niihin voi ilmoittautua kerralla oheisen linkin 
kautta: Ilmoittautumislomake

•

https://www.ett.fi/tapahtumat/
https://www.ett.fi/tapahtuma/ota-koppi-nautaterveydesta-naseva-nautaterveydenhuollon-kotipesa/
https://www.ett.fi/tapahtuma/ota-koppi-nautaterveydesta-laakkeiden-kayttotarpeen-vahentaminen/
https://www.ett.fi/tapahtuma/ota-koppi-nautaterveydesta-turvallinen-elainliikenne-merkki-paalla/
https://www.ett.fi/tapahtuma/ota-koppi-nautaterveydesta-rehuketjun-tautisuojaus/
https://www.ett.fi/tapahtuma/ota-koppi-nautaterveydesta-haittaelaimilta-suojautuminen/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DkjdOZjPlkSyX7wq1-F7oC9YC1RGQ_1DhQWLZKCtutNUQlk4VVRBV1ZYQlIzQzI1Tk5XOVIwMUpFSi4u


Kävithän Biocheck.UGent® -
koulutuksen?
ETT järjesti keväällä koulutuksen, jonka suorittaminen 
pätevöitti osanottajan tekemään Biocheck.UGent® -
arviointeja.  Uusi koulutus tulossa 
25.11. 2021 eläinlääkäreille. Myös asiantuntijat ovat tervetulleita 
mukaan.

Biocheck.UGent®
on Nasevaan integroitu arviointityökalu tilatason 
tautisuojauksen arviointiin 

Arviointi suoritetaan kyselylomakkeen avulla.
Kyselylomakkeen tiedot menevät Belgiaan laskentaan  
Linkki Biocheckin-sivuille , jossa englanniksi tietoa asiasta

•

https://biocheck.ugent.be/en


Haasteena Nautarekisterirajapinta

www.naseva.fi ohjeet ja 
lomakkeet

https://www.ruokavirasto.fi/v
iljelijat/elaintenpito/elainten-
merkinta-ja-
rekisterointi/nautaelaimet/u
usi-nautarekisteri-
hanke/suomi.fi-
valtuuttaminen/

http://www.naseva.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/


Kuolleisuusgrafiikkaa nyt 
Nasevassa



Mennään Nasevaan!

• www.Naseva.fi

http://www.naseva.fi/


Miten kirjaudun Nasevaan?

Uusi käyttäjä – hae käyttäjäoikeutta

Jos salalauseesi on unohtunut:
Hae uusi ”Unohtuiko salalause”-
linkistä!

Ongelmia tässä: 
Ota yhteys rekisterivastaavaan
naseva@ett.fi



Tarkista tietosi tietyin väliajoin
”Omat tiedot” kohdasta 
löytyvät yhteystietosi on 
syytä pitää ajantasalla.
Jos sähköposti on väärä, et
voi käyttää ”Unohtuiko
salalause toimintoa.

”Muuta salalause” kohdassa 
pääset muuttamaan 
salalauseesi uuteen.

”Muut asetukset” kohdasta 
voit tilata esim. Uutiset 
sähköpostiisi.

Hälytysasetusten 
muuttaminen ja 
palauttaminen jälleen  
oletusasetuksiksi 



Valitse tila
Tilavalinta tehdään
”Vaihda tilaa” painikkeella

Tilatunnus ja tilan nimi 
ilmestyvät harmaan 
neliön kohdalle

Voit valita ylävalikon 
avulla hakuun haluamasi 
alasivut

Käyttäjäkohtaiset uutiset 
kirjautumisen jälkeen 
ovat erilaiset kuin 
kirjautumissivulla.



Tila valikko kertoo pitopaikasta

xxxxxxx

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi



TH-sopimukset löytyvät täältä

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi

Xxxxxxx FI0000xxxxxxx
Xxxxxxxx FI0000xxxxxxx 



Tautitorjunta ja terveys

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi

xxxxx

Tautitorjunnan alla 
tiedot M.bovis-
vastustusohjelmasta

Terveystilanne-valikko
antaa yhteenvedon tilan
terveystilanteesta
Pdf-painikkeesta tuloste

Terveystodistukset 
löytyvät valikosta.
Voimassa ja 
tulostettavaissa 2 kk

Valikot laajentuvat nuolipainikkeella



Terveydenhuoltokäynnit

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi

Vuosikatsauskäynnit ja 
tilannekatsauskäynnit
sekä  th-suunnitelmat 
löytyvät täältä

ProTerveys ja 
verkkopalvelut voidaan 
ladata alavalikosta

avautuu alavalikon 
lopusta

Vuosikatsausohje



Kävithän koulutuksen? 
Tee Biocheck-tautisuojausarvio Nasevassa

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi

Biocheck-arvioinnin voi aloittaa ”Tee uusi 
arviointi painikkeella”
Muista valita tuotantosuunta oikein!
Mallilomakkeet löytyvät PDF-kuvakkeiden alta



Hoidot ja lääkitykset

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi

Excelissä hoitoja voi selata ja sortata. 

Tila valikon ”Tilastot” 
kertovat hoidoista 
kuvaajien avulla ja 
mahdollistavat 
vertailun koko 
maan lukuihin .

Neuvoja voi tallentaa hoitoja vain tilan tunnuksilla !



Tutkimustulokset

Huomioi hakujakso, muuta 
tarvittaessa!
Oletuksena on 1 vuosi.

Positiiviset tutkimustulokset on 
merkitty punaisella.

Huom! Kohdasta ”Raportit” 
tarkastelet kaikkien tilojesi 
tutkimustuloksia, et ainoastaan 
valitun tilan.

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi



Erityistilanteet
Voimassa olevat 
erityistilannemerkinnät 
löytyvät täältä.

Erityistilanteen voi asettaa
myös tilaneuvontaa tekevät 
”Lisää erityistilanne” –
painikkeella. Periaatteena 
on, että asettaja myös 
poistaa erityistilanteen, kun 
se on ohi.

Tilatunnus         tilannimi              tuottajan nimi



Utareterveys

Kattavasti utareterveystuloksia 
valittavalta ajanjaksolta.

Muista laboratoriolähetteeseen,
että tiedot saa laittaa Nasevaan.

Tiedot saa vietyä myös Exceliin 
ja pikasorttaus pienillä nuolilla.

”0000 korvanumerolla” 
tankkimaitonäyte



Nautalista, eläinvirrat, teurastiedot
Nautalista ja eläinvirrat kertovat 
eläinliikenteestä tilalla. Muista valinnat.

Tietojen avulla saat käsityksen poistoista 
ja kuolleisuudesta.

Nautalistan voi viedä myös exceliin.



Raporteista tietoja kaikista tiloistasi

Raporteista löydät nopeasti kaikkien 
tilojesi erityistilanteet. 
Voit hakea esim. ”Syy” painikkeella 
tai viedä Exceliin tarkasteltavaksi.

Sopimustilanne kertoo 
kattavuudesta



Tulossa th-käynti- ja 
lääkitsemisgraafeja


