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Kana-asetus tulossa 
lausunnolle
Kanojen suojelusta annettua valtioneuvoston 
asetusta tullaan muuttamaan alan toiveesta. 
Siipikarjaliitto on jo vuosia pyrkinyt saamaan 
erityisesti poikaskasvatusta sääteleviä ase-
tuksia vastaamaan paremmin nykyisen tuo-
tannon vaatimuksia, sillä osa säädöksistä on 
pysynyt muuttumattomina 70-luvulta saakka.

Muutoksia on tulossa asetuksen pykäliin 
14 ja 15, jotka koskevat emoja ja poikaskas-
vatusta.  Erityisesti poikasten kasvattami-
seen avokanaloissa on tulossa uusia säädök-
siä. Eläintiheyden noston mahdollistaa kana-
aineksen keventyminen. Asetuksessa tullaan 
huomioimaan Suomessakin koko ajan yleisty-
vät kerroslattiakasvattamot. Myös ruokinta- 
ja juottolaitteille asetettavia vaatimuksia päi-
vitetään. 

siipikarjaliitto toimii Toimisto 

kesätauolla

Siipikarjaliiton toimisto on kiinni heinäkuun 

ajan. Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotto 

Hanna Haminaan, p. 044 730 7701. 

Liiton toimihenkilöiden osoitteet ovat 

muotoa etunimi.sukunimi@siipi.net

Löydät Siipikarjaliiton myös 

Facebookista ja Instagramista.

Tulevia tapahtumia

Vallitsevan COVID19-erityistilanteen takia 
kaikkia kesän ja syksyn tapahtumia ei 
ole voitu varmistaa. Tiedotamme tapah-
tumista lehden ja jäsenkirjeiden lisäksi 
Siipikarjaliiton Facebook- ja Instagram-
sivuilla.

Tulossa syksyllä kananmunatuottajien 
talouskoulutus. Lisää sivun 4 ilmoituk-
sessa. 

4.9. Suomalaisen ruoan päivä

11.9. Kanagolf, Alastaro
Tervetuloa mukaan Kanagolfiin Alasta-
rolle syyskuussa! Lisätietoja ja ilmoittau-
tumisohjeet sivun 4 ilmoituksessa. 

11.9. Suomen Siipikarja 3/2020 ilmestyy

9.10. Kansainvälinen kananmunapäivä

16.-19.11. Eurotier-matka
Siipikarjaliitto järjestää opintomatkan 
Eurotier-messuille marraskuussa. Messut 
järjestetään Hannoverissa Saksassa  
17.–20.11. Tällä kertaa mukana on myös eri-
tyinen siipikarjaosasto oheisohjelmineen.
Siipikarjaliiton messumatka on loppuun 
varattu. Messujen aikaan Hannoverin 
hotellit ovat täyteen varattuja, joten 
omatoimimatkailijoiden kannattaa tehdä 
matkajärjestelyt hyvissä ajoin.

11.12. Suomen Siipikarja 4/2020 ilmestyy

Koronakevät siirsi 
vuosikokouksia
COVID19-erityistilanne vaikutti moniin 
Siipikarjaliiton keväälle suunnittele-
miin tapahtumiin. Huhtikuulle sovi-
tut Siipikarjaliiton, Broileryhdistyksen 
ja WPSA:n vuosikokoukset sekä vuosi-
kokousseminaari jouduttiin kokoontu-
misrajoitusten takia perumaan. Vuosi-
kokoukset tullaan järjestämään verkko-
kokouksina kesän aikana. Kutsut osal-
listumisohjeineen lähetetään jokaiselle 
jäsenelle postitse. Lehden mennessä 
painoon kokouksien ajankohtia ei ollut 
vielä sovittu. Nykyiset hallintohenki-
löt jatkavat tehtävissään vuosikokouk-
siin saakka. 

WPSA:n vuosikokous 
pidettiin etänä
Siipikarjatiedejärjestö WPSA:n Suomen 
osaston vuosikokous järjestettiin etäko-
kouksena 25. toukokuuta. Poikkeuslain 
mahdollistamaan etäkokoukseen osal-
listui 16 jäsentä. Yhdistyksen puheen-
johtajana jatkaa Eija Valkonen. Halli-
tuksen muita jäseniä ovat Jaakko Hii-
denhovi, Eija Talvio, Petra Tuunainen ja 
Hanna Hamina. Varajäseniä ovat Eija 
Kaukonen ja Elina Saarinen. WPSA:n 
Suomen osaston perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta.

Kalkkuna-alan 
tiedonvälitys tiivistyy
Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja osal-
listuu jatkossa säännöllisesti Länsi-Kalk-
kuna Oy:n neuvottelukunnan kokouk-
siin. Toimella halutaan lisätä yhteis-
työtä ja varmistaa ajantasainen tiedon-
välitys kalkkuna-alan neuvonnassa ja 
edunvalvonnassa. 

Kaupparyhmiltä 
kiitosta
Kananmunayhdistyksen edustajat piti-
vät Keskon ja SOK:n kanssa kokouksia 
loppukeväällä. Yrityksiltä tuli pyyntö 
välittää koko siipikarjan tuotantoket-
julle kiitokset siitä, että siipikarjatuot-
teita pystyttiin toimittamaan suurem-
pia määriä kauppoihin, kun kuluttajien 
ostopaniikki alkoi maaliskuun lopulla. 

Jatkokeskustelut markkinoiden ja tuo-
tannon kehittymisestä sovittiin jo syksylle. 
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Kanava II vauhdittaa 
kanaketjun laatutyötä

Siipikarjaliiton hallinnoima kehittämishanke Kanava II on saanut Ruokavirastolta 
noin 250000 euron tuen uuden, nykyaikaisen tuotantotietopankin ja auditoidun 
laatujärjestelmän rakentamiseksi. 

Liitto vastaa hankkeen toteutuk-
sesta, ja sen omarahoitusosuuden 
kattavat laajasti kana-alan yrityk-
set sekä rehunvalmistajat. Hanke 

päättyy 31.7.2022. 
Avoimuus, jäljitettävyys ja toimien toden-

nettavuus ovat vaatimuksia, joita yhteis-
kunta, kaupan alan toimijat sekä ala itse 
ovat asettaneet munantuotantoketjulle. Suo-
messa noudatetaan lainsäädäntöön perus-
tuvaa ja alan yhteisesti sopimaa hyvää suo-
malaista kananmunan tuotantotapaa. 

Kansallinen tuotantotapa on ketjun laatu-
työn pohja, jossa kuvataan keskeinen lainsää-
däntö, suositukset ja esimerkiksi ETU-työ-
ryhmissä sovitut, yli lainsäädännön mene-
vät toimintatavat. Vaatimukset toimintata-
paohjeistuksen syventämiseksi kohti kansal-
lista laatujärjestelmää ovat kuitenkin ajassa 
kasvaneet.

Kananmunaketjun laatujärjestelmän 
kehittämishankkeen (Kanava II) tavoit-
teena on selvittää ja hankkia suomalaisen 
munantuotantoketjun tarpeisiin digitaali-
sena ratkaisuna oma tietojärjestelmä, jonka 
avulla kerätään tuotanto- ja laatutietoa alan 
toiminnan kehittämiseen. Kun tiedot ovat 
kerättynä tietojärjestelmässä, saadaan kan-
sallista tietoa tuotannon tasosta, jota tuot-
tajat voivat käyttää vertailutietona oman 
toimintansa tarkkailuun ja kehittämiseen. 

Tausta- ja tuotantotietojen kerääminen 
tietopankkiin on kansallisen hyvän tuotan-
totavan todentamista. 

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä 
kartoitetaan järjestelmän tarpeet. Tietojär-
jestelmään kerättävät perus-, tuotanto- ja laa-
tutiedot määritellään sekä laaditaan sään-

Hanna Hamina

       Kanava tiedottaa Salmonellanäytteen lähetetarraan tarvitaan parven pitopaikkatunnus 

laboratorion vuosittaista raportointia varten. Jos et tiedä kanalan pito-

paikkatunnusta, ota yhteys kuntasi maaseutuviranomaiseen. Pitopaik-

katunnus on muotoa: FI 0000 1234 5678. Ilmoita tunnus jo tarvikkeita 

tilatessasi tai kirjoita se käsin lähetetarraan.
Lisäsimme eläinlääkärien pyynnöstä munivien kanojen salmonella-

näytepaketin pölynäytteen tarvikkeisiin sivelypölynäytteessä tarvitta-

vat liinat. Pölynäytteenä voi ottaa joko sivelypölynäytteen tai pölynäyt-

teen. Muistakaa, että pölynäytteen ottaa eläinlääkäri vuosittaisella sal-

monellavalvontakäynnillään. Näyte pitää ottaa joka vuosi jokaisesta 

pitopaikasta, vaikka siellä olisi sama parvi kuin edellisenä vuonna näyt-

teenoton aikaan.
COVID19-erityistilanteesta johtuneen tauon jälkeen on viranomaisten 

taas mahdollista tehdä virallisia salmonellavalvontakäyntejä siipikarja-

tiloille. Mikäli vuoden 2020 valvontakäynti on vielä tekemättä, kannat-

taa sen ajankohta sopia ennen loppuvuoden ruuhkia.

◦i

nöt, luodaan hallinto, käyttäjät, käyttäjäta-
sot ja valtuutukset. Kanavasta voidaan jul-
kaista kansallisia tietoja alan sisäisesti sekä 
ulkoisesti, ja tässä toimenpiteessä määritel-
lään myös tietojen julkistamisen periaatteet.

Samalla kartoitetaan markkinoilla jo ole-
massa olevat ulkomaiset ohjelmistot, sekä 
kartoitetaan kotimaiset alan toimijat.

Toisessa toimenpiteessä kilpailutetaan ja 
valitaan järjestelmän rakentava yritys sekä 
aloitetaan ohjelmiston kehittäminen. Ennen 
ohjelmiston käyttöönottoa testataan järjes-
telmän käyttö ja toimivuus. 

Hankkeen loppuvaiheessa koulutetaan 
organisaatiokäyttäjät, auditoijat ja itse tuot-
tajat käyttämään ohjelmistoa. Tuottajien 
koulutuksessa on sekä pienryhmä- että verk-
kokoulutusta. Koulutuksissa käydään läpi 
myös hyvän suomalaisen kananmunan tuo-
tantotapaan liittyvät asiat, joita auditoidaan 
tilakäynneillä. 

Kanava II -hankkeen avulla saadaan tie-
toa suomalaisen kananmunaketjun toimin-
nasta, tuotannon piirteistä ja tasosta sekä 
laadusta. Eniten hyötyy tuottaja, joka voi 
asemoida oman tuotantonsa tason kansalli-
seen tasoon ja käyttää tietoja johtamisensa 
tueksi ja kannattavuuden parantamiseksi. 

KOHTI AUDITOITUA 
LAATUJÄRJESTELMÄÄ

Hankkeen lopputulemana on auditoitu 
alkutuotannon laatujärjestelmä, jonka 
avulla 
 
• tuotanto- ja laatutiedot löytyvät 

yhdestä sovelluksesta, jolloin tilan 
johtaminen on helpompaa

• tuottajien tietämys tuotannon mää-
rään ja laatuun liittyvistä toimenpi-
teistä kasvaa

• kiinnostus tuotannon kehittämiseen 
lisääntyy

• alalla on käytössään kansallista tuo-
tantotietoa

• vastataan asiakkaiden ja yhteiskunnan 
vaatimuksiin avoimuudesta ja vastuul-
lisuudesta 

• voidaan myös markkinoida suoma-
laista kananmunaa niin kotimaassa 
kuin ulkomailla.

Kanava-järjestelmästä saadaan kansallista 
tietoa, jota voidaan julkaista Siipikarja-leh-
dessä, alan artikkeleissa sekä alan yleisessä 
tiedonvälityksessä. Tietoja tullaan hyödyn-
tämään tuottajien koulutuksessa ja neu-
vonnassa tuotannon kehittämisen tukena. 

Suomalaisen kananmunan tuotantota-
van ja laadun todentaminen Kanava-järjes-
telmään ja toiminnan korkean laadun var-
mistaminen alan sisäisellä auditoinnilla vah-
vistavat kananmunien tuotantoketjun vas-
tuullisuutta ja uskottavuutta.




