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Nautatilan terveydenhuoltosopimus
Tilan nimi

24.9.2015

Tilatunnus (pakollinen tieto)

Omistajat (*yhteyshenkilö)

Puhelin

Sähköposti

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Muut omistajat

Nautojen pitopaikat, joihin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit tehdään tämän sopimuksen mukaisesti.
1. Pitopaikkatunnus (pakollinen tieto)

2. Pitopaikkatunnus

3. Pitopaikkatunnus

Pitopaikan nimi

Pitopaikan nimi

Pitopaikan nimi

Osoite

Osoite

Osoite

Kunta

Kunta

Kunta

Tuotantosuunta

Karjanumero

Terveydenhuoltokäynti ___ kertaa vuodessa

Tuotantosuunta

Karjanumero

Terveydenhuoltokäynti ___ kertaa vuodessa

Tuotantosuunta

Karjanumero

Terveydenhuoltokäynti ___ kertaa vuodessa

Sopimus sisältää lisäksi _________ kpl pitopaikkoja, jotka lueteltu liitteessä.
Sopimuseläinlääkäri
Nimi

Eläinlääkärinumero

Puhelin

Sähköposti

Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Sopimuksen lisäeläinlääkärit

Tilan tietoihin on katseluoikeus teurastamon ja/tai meijerin toimihenkilöillä.
Teurastamon nimi/nimet

Tilan tuottajanumero

Meijerin nimi

Tila kuuluu tuotannonseurantaan. Tilan tietoihin on katseluoikeus

Tilan tuottajanumero

ProAgria Keskus_______________ neuvojilla
Faban neuvojilla

Nasevassa jo olevat tilan tietojen katseluoikeudet (teurastamo / meijeri / ProAgria / Faba) pidetään edelleen voimassa.
Tätä sopimusta on laadittu kolme kappaletta, joista yksi toimitetaan Nasevaan, yksi jää eläinlääkärille ja yksi tilalle. Sopimus on
uudistettava, jos eläinlääkäri tai omistaja vaihtuu tai tilan toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Sopimus on irtisanottava
kirjallisella ilmoituksella sekä sopimuskumppanille että Nasevaan. Irtisanomisaika on 1kk ilmoituksen päivämäärästä. Eläinlääkäri
toimittaa terveydenhuoltokäyntien tiedot ja sen pohjalta laaditun terveydenhuoltosuunnitelman säännöllisesti Nasevaan joko
sähköisesti tai postitse. Eläinlääkäri voi lomansa ajaksi luovuttaa käyttöoikeutensa sijaiseläinlääkärille.
Tuottaja ja eläinlääkäri ovat tutustuneet Nasevan rekisteriselosteeseen. Tuottaja ja eläinlääkäri valtuuttavat tämän lomakkeen
allekirjoituksella omien yhteystietojensa, tilaa, nautojen pitopaikkoja ja tuotantoa koskevien tietojen luovutuksen, tallentamisen ja
käyttämisen rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.
Paikka ja aika: ____________________________________________ /____ / 20 _____
________________________________________

____________________________________________

Omistajan allekirjoitus

Eläinlääkärin allekirjoitus

1.

ETT ry / Naseva
PL 52
41401 Lievestuore

2. Eläinlääkäri

3. Tuottaja

2

Nautatilan terveydenhuoltosopimus

24.9.2015

Suomalaisen elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun ja sen dokumentointiin.
Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat lääkityksiä, eläinten olosuhteita sekä
maidontuotantohygieniaa. Kansalliset, lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin
toimintatapoihin koskien jäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja
eläinlääkärin terveydenhuoltotoimintaa. Nasevan yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon
tuottamaa laatutietoa.

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN TASO NAUTATILALLA

1. Tilalla on eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuoltosopimus joka on kirjattu Nasevaan.
2. Eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden Naseva terveydenhuoltokäynnin.
3. Tilalla on eläinlääkärin tekemä, terveydenhuoltokäynnin perusteella laadittu kirjallinen
terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.
4. Tilalla harjoitetaan järjestelmällistä tuotanto- ja terveysseurantaa.
5. Tilalla noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista.
Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän maidon jäämättömyys todetaan Eviran
hyväksymällä testillä ja testin tulos kirjataan. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen
terveydenhuoltokäynnillä sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt.
6. Tilalla noudatetaan eläinsuojelusäädöksiä. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen
terveydenhuoltokäynnillä ja antaa tarvittaessa eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa.
7. Tila noudattaa ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojauksessa, eläinten, sperman ja alkioiden tuonnissa
sekä rehujen ostossa.
8. Tilalla ei ole BVD –virusta erittäviä eläimiä.
9. Tilalla ei ole todettu salmonellatartuntoja. Tila tutkituttaa ostamansa siitoseläimet salmonellan
varalta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Vasikkakasvattamo, joka myy ostamiaan eläimiä
jatkokasvatukseen tutkituttaa salmonellan osastokohtaisesti vuosittain, ja toimittaa
tutkimustuloksen Nasevaan.
10. Eloeläimiä myyvällä tilalla ei ole todettavissa pälvisilsaa.
11. Ruokinta- ja rehuhygienian, kuivituksen ja lannankäsittelyn sekä eläinten oleskelutilojen
järjestelyillä ehkäistään ulosteperäisten taudinaiheuttajien leviämistä karjassa ja pidetään eläimet
mahdollisimman puhtaina. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä.

1.

ETT ry / Naseva
PL 52
41401 Lievestuore

2. Eläinlääkäri

3. Tuottaja

