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Uudistettu Kanava 
avattiin tuottajien 
käyttöön toukokuun 
lopulla. Tuottajista, 
pakkaamon edustajista 
ja eläinlääkäristä 
koostunut pilottiryhmä 
kiitti järjestelmän 
selkeää navigointia ja 
mobiilikirjausten nopeutta.

Veera Lehtilä

Entistä 
monipuolisempi 
Kanava avautui

K
anava-järjestelmän uudista-
minen on ollut Siipikarjalii-
tolle ja koko kananmunasekto-
rille iso ja pitkä projekti, joka 
on aloitettu jo vuonna 2019.  

Uudistuksen myötä Kanava laajennettiin 
salmonellanäytepalvelusta monipuoliseksi 
työkaluksi tuotannon seurantaan ja sen laa-
dun sekä tehokkuuden arviointiin.

Uusi Kanava on suomalaisen kananmu-
natuotantoketjun tarpeisiin kehitetty, niin 
tietokoneella kuin kännykällä toimiva säh-
köinen työkalu. Sen tarjoamalla alustalla 
tuotannon tiedot on mahdollista kerätä 
pitkälti yhteen paikkaan. 

Tietoa voidaan tuottaa ja jakaa moniam-
matillisesti. Edistyneet jakamisominaisuudet 
mahdollistavat erilaisten valtuutusten raken-
tamisen asiakkuudelle, jolloin tuotantotie-
tojen kirjaamista voi tehdä useampi ihmi-
nen. Tarvittaessa parven tietoja pystytään 
tarkastelemaan reaaliaikaisesti myös etänä.

Tuottaja hallitsee tietojaan
Toukokuun alussa järjestelmää päästiin pilo-
toimaan testiryhmän kanssa. Kevätkiireisiin 
sijoittunut pilottijakso mittasi uuden Kana-
van käytettävyyden, selkeyden ja soveltumi-
sen työarjen paineeseen. Kehitystyö ja pilotti 
toteutettiin omissa ympäristöissään, jotta 
Kanavan normaali toiminta ei häiriintyisi. 

Pilotoinnissa oli mukana seitsemän kana-
laa, joista kolmessa on myös kasvatustoimin-
taa, neljä pakkaamoa ja eläinlääkäri. Kah-
den viikon pilottijaksolla testattiin järjestel-
män selkeyttä, perustoimintoja, tuotanto-
tietojen kirjaamista ja analytiikka, tiedon-
kulkua ja valtuutuksia. 

Kana

Pakkaamodata ei ehtinyt mukaan testi-
jaksoon. 

Kiitos aktiivisten testaajien, testin aikana 
saatiin korjattua useampi lapsus ja selkey-
tettyä järjestelmää entistä loogisemmaksi. 

Testiryhmältä saatu palaute oli rakentavaa 
ja lupaavaa. Järjestelmässä navigointi koet-
tiin selkeäksi ja mobiililla tapahtuva tuo-
tantotietojen kirjaaminen nopeaksi, myös 
järjestelmän tuotannosta laskemat moni-
puoliset mittaustulokset saivat positiivi-
sen vastaanoton. 

Keskustelua herätti kirjattujen tietojen 
tietoturvallisuus ja yksityisyyden suoja. Ne 
ovat olleet keskeisessä asemassa läpi pro-
jektin. Järjestelmään kirjattavia tietoja hal-
litsee tuottaja, ja hän itse päättää kenet val-
tuuttaa tietoihinsa ja millä oikeuksilla. Val-
tuutukset on suunniteltu eritasoisiksi täyt-
tämään eri tarpeita.   

Koontitietoa koko maasta
Kanava tulee jatkossa tuottamaan tietoa 
myös kotimaisen kananmunatuotannon 
kansallisesta tasosta. Kansallisen tason tie-
don käsittelyssä tietoturvasta ja yksityisyy-
den suojasta ei myöskään tingitä. Kana-
van omistaa Siipikarjaliitto ja se myös hal-
linnoi tietoa.

Järjestelmä ei tuota kansallista dataa, ellei 
tietoa ole riittävästi, jotta tietoa ei voi jäljittää 
yksittäiseen tuottajaan. Järjestelmä ei myös-
kään vertaile tuotantomuotoja, jalosteita 
tai pakkaamoita keskenään. Viime kädessä 
kerätty tieto ja se miten sitä käytetään, on 
Siipikarjaliiton jäsenten käsissä.

Kesän ja syksyn aikana Kanavan käy-
töstä järjestetään koulutusta ja tehdään 
ohjeistusta. Siipikarjaliitto ja pakkaamoi-
den edustajat tulevat myös jalkautumaan 
tiloille neuvovien auditointikäyntien mer-
keissä, antaen samalla tukea Kanavan käyt-
töön. Lisäksi Siipikarjaliiton toimisto pal-
velee tutusti edelleen.Kanava II - Kananmunaketjun laatujärjestelmän kehit-

tämishanketta rahoittavat MMM ja alan toimijat.


