
 
Tervetuloa Kanavaan!  

 

Tiedonhallintajärjestelmä 
siipikarjatilojen salmonellavalvontaan 

ja tuotannonseurantaan 

Munivien kanojen terveys, Ahlman, Tampere 17.11.2014  Päivi Heikkilä 



Salmonellavalvonta Kanavan kautta 

Siipikarjaliitto perusti 1995 SALMO-palvelun 
• näytteenottotarvikkeet (sis. parvikohtaiset lähetetarrat, 

ohjeet) 
• postituskotelot laboratorioon, analyysit 
• testausseloste kirjallisena, Siipikarjaliitosta ilmoitus 

näytetuloksista ao. pakkaamoon, teurastamoon 
- tuottaja tilaa uudelle munitusparvelle näytteenottosetin 
ilmoittaen kuoriutumispäivän, kanalatyypin, pakkaamon ym.  
- ns. siitoskeskukset eli emokasvattamot ja -kanalat sekä 
tuotantopolven kasvattamot tilaavat haluamansa määrän 
lähetetarroja ja tarvikkeita 



 
Internetpohjainen KANAVA 2013 

 - tietosuoja edellyttää allekirjoitettua tilauskaavaketta  

-> käyttäjätunnuksilla pääsee selaamaan omien näytetietojaan, lisäämään 
dokumentteja, tuotantokirjanpito-osioon 

- tuottaja voi valtuuttaa eläinlääkärin katsomaan näytetietoja ja lisäämään 
tarkastuskertomuksen    -> eläinlääkärin käyttöoikeushakemus 

- pakkaamoissa seurataan tunnuksilla sopimustuottajien näytteenottoja 

- tilauksen yhteydessä annettavat tiedot : 

• kuoriutumispäivä -> näytteenoton suosituspäivämäärät 

• kanalatyyppi -> tossu- vai ulostenäyte  kanamäärä 

• pitopaikkatunnus -> virallinen näyte otetaan pitopaikoittain (vuosittain ei 
tarvitse ottaa joka parvesta) 

• kuinka monta näytettä parvesta otetaan (+ montako viralliseen 
näytteeseen sis. pölynäytettä) 

• jos munituskausi pitenee, samalle parvelle voi tilata lisänäytteen/-
näytteitä  

- tilauksen pohjalta Siipikarjaliitossa munitusparvelle ns. luodaan parttia  

      eli avataan näytepaikat, joille laboratoriosta tulevat analyysitulokset   

      lähetetarran numerosarjojen perusteella tallentuvat 

 









- häkkikanalasta otetaan 2 x 150 g ulostenäyte -> 2 pussiin  
• koska näytteet yhdistetään laboratoriossa (1 analyysi), 1 lähetetarra  
      toisen näytepussin suojapussin päälle riittää 
- lattiakanalasta 2 tossuparia laitetaan suoraan samaan pussiin, lähetetarra suojapussiin 
- yhteen lähetyslaatikkoon vain yhden parven näyte 
- lähetetarra välttämätön, käytetään numerojärjestyksessä (ks. esim. U1, U2, U3 jne.,  
   eläinlääkärin pölynäytteeseen oma tarransa) 
- LÄHETETARRAT OVAT PARVI- JA NÄYTEKOHTAISET; tulos ei mene paikalleen Kanavaan  
  millään muilla koodeilla! 
- kun parvi poistuu, sille tarkoitetut ylijääneet lähetetarrat hävitettävä 
   (hyvitetään uuden parven näytteenottosetin laskussa, kun siitä kerrotaan  
    tilauksen yhteydessä) 



Vanhempais- ja isovanhempaispolven lähetetarrat keltaiset, sekä kasvatukseen, 
munitukseen että hautomonäytteille 
- erottuvat laboratoriossa -> parven näytteet tulevat 2 pussissa ja kumpikin analysoidaan 
      erikseen 
-> jokaisen näytepussin suojapussiin lähetetarra 
-   yhden parven näytepussit yhteen koteloon 
-   lähetetarraan rastitetaan tuotantovaihe ja merkitään ikä ym. yksilöintitiedot sekä  
     näytteenotto-pvm 
- lähetetarroja tilattava ajoissa lisää; niitä ei voi monistaa!  
     (Jos Kanavassa jo kyseisellä koodilla tulos, toinen ei mene paikalleen.) 



 Tuotantopolven nuorikkokasvatusnäytteiden lähetetarrat valkoiset 
- yksi analyysi -> yksi lähetetarra 



Kanavasta huolimatta vastuu oikea-aikaisesta ja oikein tehdystä näytteenotosta  
on eläinten pitäjällä! 

 
Kanavassa on munantuottajille muistutusjärjestelmä: omiin tietoihin lisättyyn sähkö-
postiosoitteeseen tulee automaattiviesti näytteenoton lähestymisestä 14 viikkoa 
edellisen näytteenottopäivän jälkeen 
• edellyttää, että 1. näytteestä alkaen näytteet on otettu järjestyksessä (* 
• muistutus lähtee vielä viimeisen näytepaikan tultua täyteen (jos munantuottajan 

kaikilla näytepaikoilla on jo tulos, 14 viikkoa viimeisestä näytteenotosta hänelle lähtee 
muistutus ”tilaathan uudet näytetarvikkeet mikäli parttia on vielä tuotannossa”) 

• *)pakkaamossa nähdään Kanavasta tuottajien näytteenottotietojen lisäksi listaus 
myöhästyneistä näytteistä : ao. näytteenottopäivää seuraavana päivänä ko. tuottajan 
nimen perään ilmestyy !, jota klikkaamalla pääsee näkemään näytteen tilanteen; 
Myöhässä-huomautus poistuu kun ko. näytteen tulos saapuu Kanavaan, muuten se 
säilyy neljä viikkoa  

• Siipikarjaliitossa ja laboratoriossa ei voida tarkistaa lähetetietojen oikeellisuutta      
eikä näytteenottojen oikea-aikaisuutta 

• näytteenotto-ohjeisiin päivitetään asetusmuutokset - kannattaa lukea joka kerta! 
• kun munitusparvi poistuu tilalta, siltä ylijääneet tarrat hävitettävä! 
• käyttämättä jääneet näytetarvikkeet hyvitetään uuden parven laskussa, kunhan siitä 

ilmoitetaan tilauksen yhteydessä 
 



Kanava-palvelua hoitaa Siipikarjaliitossa Tarja Oksanen 







(Riikka Heikkinen, Offbeat Solutions) 



Esimerkki Kanavaan kirjanpidon perusteella muodostuvista kuvaajista 



Aktiivisia asiakkaita 

Analysoituja 
näytteitä 2014 

(15.11.2014 asti) 

Analysoituja 
näytteitä 2013 

Munantuottaja 293 768 905 

Siitoskeskus 35 476 481 

Muu näyteasiakas 4 33 49 

Yhteensä 332 1277 1435 

Tunnuslukuja     Kanava 


