Tilaluokitus Nasevassa
Dokumentin tarkoitus
Tässä dokumentissa kuvataan tarkemmin Nasevan tilaluokitusta Nasevan käyttäjille.

Taustaa
Naseva järjestelmään kehitettiin vuoden 2019 lopulla automaattinen tilaluokitus. Järjestelmä tarkastelee
kunkin päivän päätteeksi tilojen tietoja, mm. vuosikatsauksia, tilannekatsauksia ja erityistilanteita. Tilan
tietojen pohjalta lasketaan kullekin tilalle (tila-pitopaikalle) luokituskriteereitä. Kriteeri joko toteutuu tai ei
kyseiselle tilalle. Kriteerien pohjalta määrittyy tilalle sen luokitus kyseiselle päivälle. Kriteerien lisäksi
luokitukseen vaikuttaa tilan (pitopaikan) tuotantosuunta. Tilalle valikoidaan korkein mahdollinen
toteutunut luokitus.
Ruokaketjun kannalta on oleellista, että eläinaineista ei siirtyisi alemmalta tasolta ylemmälle. Toisin sanoen
korkealla luokituksessa oleva tila ei saisi ostaa alemman luokituksen tilalta eläimiä.

Tilaluokituksen luokat
Tilaluokitus muodostuu portaista.
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6
7
Päätasot luokituksessa ovat Premium (sininen), Naseva kansallinen (vihreä), Perustaso (oranssi) ja Riskitaso
(punainen). Päätasojen sisällä on vielä hienojakoisempaa jaottelua. Nasevan luokituksia on yhteensä
seitsemän kappaletta. Nämä esitetään tekstin lisäksi myös ikonein järjestelmässä. Luokitukset ovat:

Ikoni

Lyhenne Taso
P
1

Luokituksen nimi
Premium (pitoeläimiä myyvä tila)

N1

2

Naseva kansallinen (pitoeläimiä myyvä tila)

N2

3

Naseva kansallinen (vain teuraaksi kasvatettavia
myyvä tila)

N3

4

Naseva kansallinen (vasikkakasvattamo)

O

5

Perustaso (vasikkakasvattamo)

O

6

Perustaso (loppukasvattamo)

R

7

Riskitaso

Selite

tila ei täytä muuta
luokitusta tai on
Nasevan ulkopuolella

Tilalle mahdolliset tasot
Nasevassa tilan tuotantosuunta ilmoitetaan pitopaikkakohtaisesti. Tuotantosuunta määrittää sen, mitkä
tasot ovat ylipäätään mahdollisia tilalle. Pitopaikkojen tuotantosuunnat Nasevassa ovat seuraavat:








Maidontuotanto (1)
Omien vasikoiden teuraskasvatus (2)
Välitysvasikoihin perustuva lihantuotanto (3)
Emolehmäkarja (4)
Vasikkakasvattamo (5)
Vasikoita myyvä tila (6)
Muu, mikä (99)

Alla on esitetty tuotantosuunnan mukaan, mitkä portaat/tasot ovat mahdollisia tilalle.
Tuotantosuuntasi on:
1, 2, 4, 6 tai 99
1 Premium (pitoeläimiä myyvä
tila)
2 Naseva kansallinen
(pitoeläimiä myyvä tila)
3 Naseva kansallinen (vain
teuraaksi kasvatettavia
myyvä tila)
4 Naseva kansallinen
(vasikkakasvattamo)
5 Perustaso
(vasikkakasvattamo)
6 Perustaso
(loppukasvattamo)
7 Riskitaso

Tuotantosuuntasi on:
5

Tuotantosuuntasi on:
3

Esimerkiksi, jos tilasi on vasikkakasvattamo, se voi korkeimmillaan nousta luokituksessa tasolle N3 – Naseva
kansallinen (vasikkakasvattamo). Jos tämän tason jokin kriteereistä ei täyty, putoaa tilasi tasolle 0 –
Perustaso (vasikkakasvattamo). Jos senkään tason kriteerit eivät täyty, putoaa tilasi alimmalle tasolle eli
Riskitasolle.
Nasevan Tilaluokitus ja kriteerit -näytöllä voit tarkastella tarkemmin sitä, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä
mahdollisesti jäävät vielä täyttymättä ylemmällä luokituksen tasolla. Kun tilanne kohenee tilalla ja tiedot
ovat tallennettuna Naseva järjestelmään, laskee järjestelmä päivän päätteeksi tilallesi uuden luokituksen.

