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FUREVA

FUREVA on Suomen Turkiseläinten 

Kasvattajain  Liitto ry:n ylläpitämä 

turkiseläinten 

terveydenhuoltojärjestelmä

•Työkalu tilan eläinterveyden ja 

tuotoksen parantamiseen



FUREVA

FUREVAn tietojärjestelmä on 

internetpohjainen ja sinne kootaan 

kaikki tilan terveydenhuoltotyön 

tuottama tieto, toimii vaikka tilalla ei 

nettiyhteyttä

•Tieto on käytettävissä seuraavilla 

tilakäynneillä ja historiaa voidaan 

seurata



FUREVA

FUREVAa voivat käyttää tuottajan 

lisäksi hänen valtuuttamansa henkilöt; 

•eläinlääkärit 

•tutkijat 

•Laboratoriot

•Tällä hetkellä vain TH eläinlääkäri ja 

STKL eläinlääkärit pääsevät tietoihin



FUREVA – tuotannollinen 

terveydenhuolto

Painopisteinä:

•ongelmakohtien selvitys

•suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö

•Lääkitysten ennakointi ja rationaalinen 

lääkityssuunnittelu

•Lääkitysten tehon seuranta



Tuotannollinen terveydenhuolto

•Tilan tuottavuuden parantaminen

–Uudistuseläinten hankinnan suunnitelmallisuus ja 

tautiriskien hallinta eläinostojen yhteydessä

–Karsinnan suunnitelmallisuus

–Laatuun panostaminen

•Varautuminen tautitilanteisiin

–Eläinten rokotukset

–Lääkityssuunnitelma



FUREVA

FUREVA-terveydenhuoltosopimus 

solmitaan tilan valitseman eläinlääkärin 

kanssa

– Elinkeinon eläinlääkärit(kiinteä taksa)

– Kunnaneläinlääkärit

– Yksityiseläinlääkärit

– Tuottaja vastaa tilakäynnin kustannuksista, 

sovittava erikseen!(käyntimaksu, kilometrikorvaus)



FUREVA

•Eläinlääkärin tilakäynti vähintään kerran 

vuodessa

•kahdesti vuodessa tehty tilakäynti

• Mahdollistaa joidenkin lääkkeiden 

luovuttamisen/määräämisen varalle

•Tilalle tehdään yhdessä tuottajan kanssa 

terveydenhuoltosuunnitelma, johon listataan 

sovitut toimenpiteet ja muut huomionarvoiset 

asiat ja jota päivitetään käyntien aikana



FUREVA

•Eläinlääkäri hoitaa suunnitelmaan liittyvät 

paperityöt – kirjaa th-suunnitelmat 

järjestelmään

•Tuottaja hoitaa eläimiään ja kirjaa lain 

vaatimat asiat valitsemaansa lääkitys- ja 

kuolleisuuskirjanpito-ohjelmaan tai 

perinteisesti paperille – täyttää lain 

velvoitteen kirjanpidoista



FUREVA- EDUT

1. Tarttuvien ja muiden tautien ennaltaehkäisy

–Tartunnan hallinta ja saneeraukset voidaan 

suunnitella tehokkaammin

2. Tautiriskien hallinta

–Neuvontaa riskien hallintaan mm. eläinostojen 

yhteydessä

3. Tuotannon seuranta ja kehittäminen

–Käydään läpi tilan tuotantoa ja pohditaan, miten 

tuotantoa voidaan kehittää

4. Kehittämistarpeiden tunnistaminen

–Mitä voidaan tehdä paremmin tai tehokkaammin



FUREVA

Tila solmii terveydenhuoltosopimuksen valitsemansa 

eläinlääkärin kanssa

Eläinlääkäri toimittaa allekirjoitetun 

sopimuslomakkeen STKL ry:lle

Tilan tiedot ja terveydenhuoltosopimus tallennetaan 

FUREVAan ja tili luodaan

Tila saa käyttäjätunnukset



FUREVA – turkistuotantoketjun työkalu

•Eläinlääkäri tallentaa tilakäyntiraportin 

FUREVAan

–tuottajalle ei aiheudu lisää paperitöitä

•Dokumentit tallessa ja tulostettavissa 

–Helpottaa esimerkiksi auditointeja ja 

mahdollisia viranomaistarkastuksia

•Tulevaisuudessa mahdollisuus tallentaa mm. 

lääkitys- ja nahkatietoja 

–kaikki on yhdessä paikassa turvassa



FUREVA

•Järjestelmä muistuttaa tuottajaa ennen 

seuraavaa tilakäyntiä

–Tuottaja itse on vastuussa eläinlääkärin 

kutsumisesta tilakäynnille

•Muistuttaa unohtuneesta tilakäynnistä

•Tulevaisuudessa kytkentä muihin turkisalan 

applikaatioihin

–Tiedot siirtyvät automaattisesti 

järjestelmään



FUREVA

Kaikkien nähtävissä

–Säännöt

–Rekisteriseloste

•Tilojen tietoihin pääsee vain kirjautumalla järjestelmään

•Eläinlääkärikoulutuksia tulossa

•www.fureva.fi

http://www.fureva.fi/


PL 5 (Martinkyläntie 48)

01601 Vantaa

puh. 09 849 81

faksi 09 849 8436

sähköposti: stkl.vantaa@profur.fi

PL 92 (Kuninkaankartanontie 58 A)

65101 Vaasa

puh. 06 318 3600

faksi 06 318 3601

sähköposti: stkl.vaasa@profur.fi www.profur.fi

Kiitos!

ELL Johanna Korpela 020-7007 622 

tai johanna.korpela@profur.fi

ELL Anna-Maria Moisander-Jylhä 

020-7007 665 tai anna-

maria.moisander-jylha@profur.fi
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