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Sovittava tilalla: 

Mitä raportteja katsotaan 
päivittäin/viikoittain 

Seurattavien asioiden 
reagointirajat ja tavoitteet 

Mitä havaintojen perusteella 
tehdään ja kuka tekee 

Miten varmistetaan 
tiedonkulku tilalla 

Miten seurataan ja arvioidaan 
toimintatapaa ja kehittymistä 

 

Tietoa päivittäisten rutiinien avuksi 
Tuotannonohjausjärjestelmä antaa sekä eläinkohtaista tietoa mm. 
maitomäärästä ja rehun kulutuksesta, mutta myös 
yksityiskohtaisempaa tietoa esim. utareneljänneksittäin.  

Automaattilypsytilalla on tärkeää reagoida poikkeamiin nopeasti. 
On siis syytä kiinnittää huomiota siihen, että päivittäin katsotaan 
oikeita asioita ja kaikki työntekijät osaavat hyödyntää ja tulkita 
raportteja oikealla tavalla. Ihmisen havainnot ovat riippuvaisia 
havainnon tekijän taidoista ja ne vaativat työaikaa. Viestintä 
työntekijöiden välillä on tärkeää, jotta asiat tulevat tehtyä ja 
toisaalta ei tehdä päällekkäistä työtä.  

Lähes joka laitevalmistajalla on jo olemassa päivittäisten 
rutiinitöiden ja raporttien avuksi mobiilisovelluksia, joita 
hyödyntämällä saadaan nopeasti tarvittavat tiedot kaikkien 
saataville. 

 

LYPSYROBOTIN TUOTTAMAN TIEDON 
HYÖDYNTÄMINEN JA VERTAILU 

Lypsyrobotti tallentaa jatkuvasti valtavan määrän 
dataa tietokantaansa. Tiedon analysointi 
helpottaa töiden suunnittelua, ongelmien 
ennaltaehkäisyä ja ratkaisuja.  
Pidemmän aikavälin tarkasteluun ja tuotannon 
kehittämisen avuksi ja tueksi kannattaa ottaa 
myös tuotosseurannan tarjoama vertailutieto 
sekä omasta tilasta että muista samankaltaisista 
tiloista. 
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Tietoa johtamisen tueksi 
Toisinaan kannattaa istua hetkeksi tutkimaan 
ja analysoimaan tietoja syvällisemmin. 
Tuotannon tavoitteiden seurantaan on 
automaattilypsytilalla paljon mahdollisuuksia. 
Lypsyrobotin graafeista on helppo seurata 
päivittäin tuotannon tunnuslukuja ja raporteista 
saadaan taustalle pidemmän aikavälin tietoja. 

Tuotosseurannasta saadaan helposti 
vertailutietoa, jonka avulla voi arvioida oman 
tilan toimintaa eri kuukausien ja vuosien välillä. 

Tilan tuloksia kannattaa peilata muiden tilojen 
tuloksiin, jotta löydetään kehittämiskohteita ja 
vältetään tilasokeutta. Tuotosseurannan tietoja 
voidaan hyödyntää vielä vuosienkin päästä.  

Tuotosseuranta tuottaa tietoa hyvän 
automaattilypsylehmän jalostukseen. 
Luotettavien jalostusarvojen avulla eläinainesta 
voidaan kehittää haluttuun suuntaan. Robotin 
tuottama tieto ja tuotosseuranta tukevat 
toisiaan, kun molemmissa on tiedot ajan 
tasalla. 

 

Rajapinnat ja tietojen säilyminen 

Laitemerkeittäin on eroja tuotannonhallintaohjelman tietojen säilytysajoissa, sekä miten ja mitä 
tietoja tila pääsee katsomaan ja hyödyntämään. Jos tietokanta on kunnossa ja ohjelmaa käytetään 
oikein, tiedot tallentuvat. Kaikkia tietoja tiloilla ei kuitenkaan päästä selaamaan kovin pitkää aikaa 
taaksepäin.  

Tilojen laatusopimuksissa ja täydentävissä tukiehdoissa edellytetään erilaisia dokumentteja robotin 
toiminnasta. Laitevalmistajalta on hyvä tarkistaa, kuinka tarvittavat tiedot saa näkyviin ja miten 
pitkältä ajalta tiedot ovat haettavissa.  

Varmuuskopiot kannattaa ottaa säännöllisesti ja mielellään välillä myös muulle kuin navetan 
toimistossa säilytettävälle muistitikulle, esim. pilvipalvelu. Tietokoneen rikkoontuessa voidaan 
ehjältä varmuuskopiolta palauttaa tiedot (esim. vedinkoordinaatit) tietokoneelle ja lypsykatkon kesto 
voidaan minimoida.  

Maidontuottajan avuksi on rakennettu rajapintoja, joissa tietoja voidaan siirtää usean eri palvelun 
välillä. Tietoja voidaan siirtää nopeasti esim. tuotannonhallintaohjelman, nautarekisterin, 
tuotosseurannan tietokannan ja Nasevan välillä. Näin pystytään varmistamaan tietojen säilyminen 
sekä esimerkiksi eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnille tarvittavien pohjatietojen nopea koonti 
yhdelle raportille. 

 


