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Ajankohtaista NettiKatraasta 
 

NettiKatras-ohjelman vuosimaksu 2022 laskutetaan käyttäjiltä lokakuun aikana. 
Vuosimaksu kattaa ohjelmiston ylläpitoon, kehitykseen ja asiakaspalveluun liittyviä 
kustannuksia. Kuluvan ensimmäisen käyttövuoden vuosimaksun suuruus on vain 57 € + 
alv 24 %. Olemme huomioineet hinnassa 33 %:n alennuksen johtuen ohjelmiston 
käyttöönoton hitaudesta alkuvuonna.   

Täydennyksiä ja uudistuksia 

NettiKatras-ohjelmistoa kehitetään portaittain, jolloin pystytään ottamaan huomioon 
muuttuvat olosuhteet, kuten tukiehtojen muutokset. Pienempiä muutoksia, esimerkiksi 
käytettävyyteen, tehdään jopa viikoittain. Tässä viime viikkojen uudistuksia: 

• Kantakirjatodistusta uusittu; näkyy selvemmin isälinja, tuotostulosten 
laskentakaavat korjattu (pässit) 

• Mobiilinäkyvyttä on parannettu siten, että selatessa Eläimet-osio laajenee. Tulossa 
on korjaus myös punnituskentän näkyvyyteen. 

• Etsi-kentässä voi hakea eläintä myös kahdella numerolla, esim. korvanumeron 0001 
voi hakea numeroilla 01 ja korvanumeron 0078 voi hakea numeroilla 78. Toimii myös 
mobiililaitteissa. 

• Tapahtumista, jotka eivät ole siirtyneet Ruokavirastoon, käyttäjä saa 
huomautuksen vasemmassa sivupalkissa (punainen laatikko). Klikkaamalla linkkiä 
avautuu Tapahtumat näkymä, josta valitset aktiiviseksi ”Päivitys epäonnistui”. 
Kuvaus-sarakkeessa näkyy virheen syy, korjaa tilanne kuvauksen mukaan tai ota 
yhteyttä asiakaspalveluun. 

 

Joko kokeilit näitä? 

• Sukulaisuustarkistuksessa voit valita useamman pässin samalla kertaa 

• Puhelimella voi hakea eläimiä korvanumerolla 

• Raportteja alkuperäistuen hakemukseen 

 

Tulossa loppuvuonna 

• Tilakohtainen tuotosseurannan vuosiyhteenveto 

• Teurastietojen siirto Sorkka-järjestelmästä (on testauksessa parhaillaan) 
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APR kasvattamisen sopimukset uudistuvat 

Ensi kauden APR-tukihakemukseen lampaista ja vuohista vaaditaan 
jalostussuunnitelma, jonka voi tehdä itse tai tilata asiantuntijalta. 
Jalostussuunnitelmassa kerrotaan yksilöidysti käyttävät siitospässit ja astutusryhmien 
uuhet. Saat tulostetut astutuslistat suoraan NettiKatras-ohjelmasta suunnitelman 
liitteeksi. 

Lue lisää uudistuksesta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/uutiset/alkuperaisrotujen-kasvattamisen-sopimukset-uudistuvat-ensi-
vuonna/ 

 

NettiKatras-etäkoulutukset jatkuvat 

Koulutuksissa asiantuntijamme näyttävät, miten ohjelmaa käytetään 
tietokoneella/tabletilla. Mobiilinäkymä on vastaava.  

Seuraavat koulutukset: 

3.10. klo 13–15 (suomenkielinen) ja 5.10. klo 14 –16 (ruotsinkielinen). Koulutustilaisuus on 
myös oiva paikka antaa käyttäjäpalautetta ohjelmasta! 

Katso täältä kaikki tulevat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan! 
https://www.proagria.fi/tapahtumat/nettikatras-koulutukset-nettikatras-skolning 

 

Käyttöohjeita ja neuvontaa 

ProAgrian nettisivuilta löydät aina tuoreimmat NettiKatras-ohjelman ohjeet:  
https://www.proagria.fi/tietoa-meista/materiaalipankki/ohjeet/nettikatras-ohjelman-
ohjeet 

Haluatko lukea edellisen tiedotteemme uudelleen? Voit ladata sen nettisivuiltamme 
suomeksi https://www.proagria.fi/uploads/NettiKatras-tiedote-17.08.2022.pdf  tai 
ruotsiksi https://www.proagria.fi/uploads/NettiKatras-infoblad-17.8.2022.pdf 

 

Asiakaspalvelumme palvelee: 

sähköpostitse nettikatras@proagria.fi ja puhelimitse 09 8566 6010 

 
Yhteistyöterveisin, 
ProAgria 
Lammasasiantuntijat ja NettiKatras-asiakaspalvelu 
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