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KaRe2020 -hanke 

• Hankkeen tarkoituksena on korvata nykyinen lampaiden ja vuohien 

kantakirja- ja jalostuseläinrekisterin ohjelmistosovellus

• Hanke sisältää uuden ohjelmiston hankinnan ja käyttöönoton

• Nykyisestä ohjelmistosta loppuu tuki vuonna 2021 ja tietohallinnon 

varmistamiseksi nykyinen ohjelmisto on korvattava

• Nykyisen ohjelmiston käyttäjien määrä on 350 lammastilaa ja 12 

vuohitilaa, joilla 34 460 lammasta ja 3722 vuohta. Tavoitteena on 

nostaa käyttäjämääriä uuden ohjelmiston avulla.

• Rajapinta Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriin jatkossakin

• Mahdollisuus muiden rajapintojen tekemiseen esim. terveydenhuolto ja 

teurastamot. Eläinten hyvinvoinnin mittarit



KaRe2020 –hanke 
• Hankkeen budjetti on 229 900 €

• Hanke sai rahoituspäätöksen 27.6.2019. Makera (70 000 €)

• Avustus on MMM:n maatalouden kehittämisrahaston varoista

• Avustus on enintään 35 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

• Muu rahoitus Neuvonnan valtion määrärahasta (70 000 €) ja eri 

yhteistyötahoilta (89 900 €): Föreningen Ålandsfåret, Lammastalous 

Säätiö, Lihasulan Säätiö, Suomen Lammasyhdistys, Suomen 

Vuohiyhdistys, muut sidosryhmät (teurastamot, kehräämöt, 

muokkaamot, rehutehtaat) sekä lammas- ja vuohitilat

• On tärkeää, että ohjelmalla on hyvä käytettävyys ja hyöty tuottajille ja 

että ohjelmistosta saadaan alkuperäisrotusitoumuksiin liittyvät 

asiakirjat



Uuden ohjelman avulla SÄILYTETÄÄN

• Rotukohtaiset kantakirjat, valvonta, tuotannonohjaus. Muun 

muassa alkuperäisrotujen rotupuhtauden todentaminen ja 

sopimuskauden poikimisvelvoitteen todistaminen. 

Lammaskannan säilyttäminen elinvoimaisena. 

• Tuotostietojen ylläpito: tuotannon mittarit ja tulokset, 

jalostusarvot, eläinten hyvinvoinnin mittarit

• Tietoa kansalliseen geenivaraohjelmaan -> geenivarojen 

kestävä käyttö. Sukusiitoksen hallinta

• Tietoa tutkimukseen
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KaRe2020 –hankkeen eteneminen 

• Vuonna 2019 tehtiin Hankintalakiselvitys, tietopyyntö ja ELRA-

rajapintakuvaus Ruokavirastosta sekä vaatimusmäärittely

• Helmikuussa 2020 järjestettiin julkinen tarjouskilpailu 

• Tarjouksia saatiin kolme, kaikki kotimaisilta toimijoilta

• Hankintayksikkö ei voinut hyväksyä tarjouksia ja hankinta 

jouduttiin keskeyttämään.

• Hankintayksikkö on tutustunut käytössä oleviin ohjelmistoihin ja 

käynyt vuoropuhelua toimittajien kanssa



KaRe2020 –hankkeen eteneminen kevät 2020 

• Tarjousprosessin valmistelu ja vaatimusmäärittelyn tarkennukset

• Uusi julkinen tarjouskilpailu Hilmaan huhtikuun aikana

• Tarjousten pisteytys ja ohjelmistotoimittajan valinta

• Sopimuksen teko

• Ohjelmistoprojektin käynnistäminen

• Testitilojen valinta ja uuden ohjelmiston pilotointi

• Vanha ohjelmisto korvataan ja uusi otetaan käyttöön kaikilla käyttäjillä 

viimeistään kesällä 2021

• Käyttäjäkoulutukset
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