
III Ikäryhmät ja syyt 

 

 

Syntymä ja ensimmäiset 48 h 

 

Tyypillisimmät 
taudit 

Syy Oireet Toimenpiteet 

Hapenpuute Synnytysvaikeus, 
istukan irtoaminen tai 
napanuoran 
katkeaminen, 
tapaturmat 
poikimisessa 

Hengitysvaikeudet,  
”tyhmyys”, 
heikentynyt 
imurefleksi, vasikka 
makaa paljon 

Poikimisten valvonta, 
puuttuminen riittävän ajoissa 
pitkittyneeseen poikimiseen, 
Emän oikea koko ja 
kuntoluokka poikimahetkellä, 
Sonnivalinta. Heikon 
riskivasikan hyvä hoito. 

Epäkypsyys Ennenaikainen 
syntyminen 

Aluksi virkeä vasikka, 
joka keuhkojen 
toimintavajauksen 
seurauksena heikkenee 
muutaman tunnin 
kuluessa syntymästä. 

Ennuste huono. Lopetetaan, 
jos kunto ei parane. 

Kylmettyminen 
(Hypotermia) 

Ympäristön kylmyys, 
vetoisuus ja kosteus, 
puutteellinen vasikan 
kuivaaminen, 
puutteellinen maidon- 
ja energiansaanti, 
kylmä juoma 

Vasikan yleinen 
heikkeneminen, 
juonnin 
hidastuminen, 
vastustuskyvyn 
aleneminen. 
Vasikka tärisee ja 
nukkuu kerällä. 

Kunnollinen kuivaus syntymän 
jälkeen tai vierihoito. 
Ternimaidon riittävän saannin 
varmistaminen. Riittävästi 
kuivitettu, lämmin ja vedoton 
karsina. Tarvittaessa 
lisälämmönlähde tai 
vasikkaliivi ja lämmin juoma. 

Kehityshäiriöt Lukuisia perintö- ja 
ympäristötekijöitä 

Heikko tai 
elinkelvoton, voi 
kuolla jo kohdussa 

Kirjanpito kehityshäiriöistä. 
Ilmoitus 
tuotosseurantarekisteriin. 
Hoito ja ennuste todetun 
vian mukaan. 

Infektio 
kohdussa 

-bakteerit, kuten A. 
pyogenes, Ureaplasma, 
Bacillus licheniformis, 
Listeria, Salmonella       
-virukset (mm. BVD, 
sinikielitauti,IBR)  
-alkueläimet (N. 
caninum, T. foetus) 

Luominen tai 
vasikka syntyy 
heikkona, 
kehityshäiriöt 

Rehu- ja 
siemennyshygienia, hallitut 
alkioiden ostot. Hoito tai 
lopetus tapauskohtaisesti. 

 

  



Myöhäinen postnataalikausi 2pv - 1 vk  

 

Tyypillisim-
mät taudit 

Syy Oireet Toimenpiteet 

Yleistulehdus Likainen ympäristö 
tai ternimaito, 
ternimaidon puute, 
pitkittynyt synnytys, 
kylmettyminen 

Yleinen heikkous, kuivuminen, 
lämpö voi olla mitä tahansa, 
limakalvojen punakkuus ja 
verenpurkaumat, hidastunut 
kapillaarien täyttymisaika, 
kylmät ääreisosat, turvonneet 
nivelet, ripuli, äkkikuolema 

Puhdas ympäristö ja 
ternimaito. Synnytysten 
ja ternimaidon saannin 
valvonta. Nopea lääkitys 
ja hyvä tukihoito. 

Ripuli 
ruokinnallinen 
tai 
tartunnallinen 
 

Huono hygienia, 
juottovirhe, 
puutteellinen 
ternimaidon saanti 
-rotavirus 
-E. coli 
-C.parvum 
-Salmonella 

Kuivuminen, 
nälkiintyminen,  
äkkikuolema 

Hyvä ternimaitojuotto, 
puhdas ympäristö, 
vasikoiden sopiva 
ryhmittely, varhainen 
hoidon aloittaminen 
(elektrolyyttijuomat ja 
maito) 

 

  



Juottovasikat 1 - 8 vk  

 

Tyypillisimmät 
taudit 

Syy Oireet Toimenpiteet 

Ripuli: 
ruokinnallinen tai 
tartunnallinen 
 

Huono ympäristön ja 
juoman hygienia, juotto-
virhe, puutteellinen 
ternimaidon saanti 
-rotavirus 
-coronavirus 
-C.parvum 
-Eimeria spp. 
-Salmonella 

Löysä uloste, 
kuivuminen, 
kuihtuminen, 
äkkikuolema.  

Hyvä ternimaitojuotto, 
puhdas ympäristö, 
vasikoiden sopiva 
ryhmittely, varhainen 
hoidon aloittaminen 
(elektrolyyttijuomat ja 
maito, kokkidioosissa 
kokkidilääkitys) 

Muut mahojen ja 
suoliston sairaudet 
-pötsitulehdus 
-juoksutusma-
hatulehdus 
-mahahaava 
-puhaltuminen 

Juottovirhe: liian suuri 
kerta-annos, väärä 
rehun laimennos tai 
lämpötila, huono 
hygienia 

Huonontunut ruokahalu,  
turpoaminen, ripuli, 
kuolemantapaukset 

Juottorutiinien tarkastus, 
hyvä hygienia, 
ikäryhmälle sopivat rehut 

Hengitystie-
tulehdukset 

Huono ilmanvaihto, 
suuri tautipaine, 
kontaktit vanhempiin 
vasikoihin 

Huono syönti ja kasvu, 
kuume, silmä- ja 
sierainvuoto, yskä, 
vaikeutunut ja 
nopeutunut hengitys, 
äkkikuolemat 

Vasikoilla riittävästi tilaa, yli 
kk ikäerolla olevien 
vasikoiden kontaktien esto, 
hyvä ilmastointi ja kuivitus.  
Lääkitys 
(tulehduskipulääkkeet ja 
antibiootit varhaisessa 
vaiheessa) 

Napatulehduk-
set 

Ensimmäisten 
elinpäivien huono 
ympäristön hygienia 

Paise, tyrä, paikallis- 
tai yleistulehduksen 
oireet, 
kuolemantapaukset 

Hyvä hygienia poikima- ja  
vasikkakarsinassa, 
ongelmatilanteissa 
ennaltaehkäisevä napojen 
kastaminen 10 % 
jodiliuokseen. Navan 
paikallistulehduksessa 
puhdistus, laajemmassa 
tulehduksessa 
antibioottihoito ja 
mahdollisesti kirurgia. 

Yleistulehdus Likainen ympäristö tai 
ternimaito, 
ternimaidon puute, 
pitkittynyt synnytys, 
kylmettyminen 

Yleinen heikkous, 
kuivuminen, lämpö voi olla 
mitä tahansa, limakalvojen 
punakkuus ja 
verenpurkaumat, 
hidastunut kapillaarien 
täyttymisaika, kylmät 
ääreisosat, turvonneet 
nivelet, ripuli, äkkikuolema 

Puhdas ympäristö ja 
ternimaito. Synnytysten 
ja ternimaidon saannin 
valvonta. Tehokas 
lääkitys. 

Niveltulehduk-
set 

Hiertymä nivelen 
alueella tai veriteitse 
levinnyt tulehdus 

Turvonneita, aristavia 
niveliä, ontumia, heikkoutta, 
moniveltulehdusten 
seurauksena kuolemat 

Hyvä hygienia ja 
ternimaidon saanti, 
karsinarakenteet. 
Puhdistus, lääkitys ja 
mahdolliset 
nivelhuuhtelut 



Teinit 2 – 6 kk 

 

Tyypillisimmät 
taudit 

Syy Oireet Ennaltaehkäisy ja hoito 

Hengitystie-
tulehdukset 

Huono ilmanvaihto, 
suuri tautipaine, kon-
taktit vanhempiin 
vasikoihin 

Huono syönti ja kasvu, 
kuume, silmä- ja 
sierainvuoto, yskä, 
äkkikuolemat 

Vasikoilla riittävästi tilaa, yli 
kk ikäerolla olevien 
vasikoiden kontaktien esto, 
hyvä ilmastointi ja kuivitus 

Ripuli 
 

Karsinan likaisuus, 
tarha- 
laidunolosuhteet, 
korkea tartuntapaine, 
heikko yleiskunto. 
-Eimeria spp. 
-laitumella 
sukkulamadot 

Löysä uloste, 
kitukasvuisuus, 
kuolemantapaukset 

Puhtaus, 
ongelmatapauksissa 
ennaltaehkäisevä lääkitys 
ja sairaiden lääkehoito 

Muut mahojen ja 
suoliston sairaudet 
-pötsitulehdus 
-juoksutusma-
hatulehdus 
-mahahaava 
-puhaltuminen 

Huonolaatuinen 
rehu, stressi, 
huono hygienia 

Huonontunut 
ruokahalu, 
turpoaminen, ripuli 

Vasikoille laadukasta 
rehua, oireenmukainen 
hoito 

 

 


