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Koulutusmalli nautaterveydenhuoltoon

• Eläinlääkärin omat mielenkiinnon kohteet/erityisosaaminen kuten väitöskirjataso, diplomaattitaso 
ym. perehtyneisyys

• Mm. talous, ruokinta, utareterveys, sorkat,

Erityistason koulutus – ”Hardcore osaajat” positiivilista kouluttautuneista

• 1 x v. ETT vetoinen terveydenhuollon seminaari (eläinlääkärit, tuottajille samalla oma osuus?)

• 1 x v. teemakoulutus (ETT, TEY, AMK, Ruokavirasto,HY, Yksityiset tahot mukana – tarjoukset?) 
Webinaareja, livetilaisuuksia ajankohtaisen tilanteen mukaan

• 1 pienryhmätoiminta – vahva neuvontayhteistyö (verkostoitumisesta lisäpisteitä – ei pakollinen 
osuus)

Jatkokoulutus – ”Kiireiset nautapraktikot” - positiivilista kouluttautuneista

• 1 x v. ( ETT) – antaa valmiudet terveydenhuoltosopimusten solmimiseen

• TH-käynnin sisältö ja muutokset, lakisääteiset asiat, tarttuvat taudit, perus tunnusluvut ja työkalut…

Naseva peruskoulutus –”Licence to Do” - positiivilista kouluttautuneista
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Kohderyhmän segmentointi
1.Perustason terveydenhuoltoa tekevä eläinlääkäri

2.Terveydenhuoltoa tekevät ja kiireiset nautapraktikot

3.Hardcore TH-tekijät, isojen tilojen TH-eläinlääkärit (n. 50)

• Eläinlääkärin omat mielenkiinnon kohteet/erityisosaaminen kuten väitöskirjataso, diplomaattitaso ym. perehtyneisyys

• Mm. talous, ruokinta, utareterveys, sorkat,

Erityistason koulutus – ”Hardcore osaajat” positiivilista kouluttautuneista

• 1 x v. ETT vetoinen terveydenhuollon seminaari (eläinlääkärit, tuottajille samalla oma osuus?)

• 1 x v. teemakoulutus (ETT, TEY, AMK, Ruokavirasto,HY, Yksityiset tahot mukana – tarjoukset?) Webinaareja, livetilaisuuksia 
ajankohtaisen tilanteen mukaan

• 1 pienryhmätoiminta – vahva neuvontayhteistyö (verkostoitumisesta lisäpisteitä – ei pakollinen osuus)

Jatkokoulutus – ”Kiireiset nautapraktikot” - positiivilista kouluttautuneista

• 1 x v. ( ETT) – antaa valmiudet terveydenhuoltosopimusten solmimiseen

• TH-käynnin sisältö ja muutokset, lakisääteiset asiat, tarttuvat taudit, perus tunnusluvut ja työkalut…

Naseva peruskoulutus –”Licence to Do” - positiivilista kouluttautuneista



1. Perustason terveydenhuoltoa tekevä eläinlääkäri 
”licence to do”, minimitaso

Vastavalmistuneiden ”first day skills” ja varttuneempien ”kertausharjoitukset”

Tavoitteet hallita (osaaminen osoitettava)

• Vuosikatsauskäynnin tekeminen, perustyökalujen hallinta

• Tavallisen/normaalin tuotantotason tietäminen, ja selkeiden poikkeamien havaitseminen

• karjaongelman tunnistaminen ja edelleen ohjaaminen

• akuuttien sairastapausten hoito

Koulutustavat:

• Webinaarit, verkkokurssit ja tentit, massakoulutustilaisuudet

• Kertauskursseja (näistä rekisteröity todistus suorittamisesta)
• Akuuttien sairaustapausten hoito – ”päivitä praktiikkatietosi”
• Lakisääteiset asiat
• Tunnusluvut ja työkalut – näin tunnistat mikä on tavallisesti/hyvin ja mikä ei ole (missä mahdollisesti ongelma 

joka vaatii erityisosaamista)
• Tilan tautisuojaus ja tarttuvat taudit, ennaltaehkäisy

• Kouluttajat: HY, ETT, Ruokavirasto, Elinkeino



2. Terveydenhuoltoa tekevät ja kiireiset nautapraktikot

• Tuottavuuden kehittäminen

• Tavallisempien tautien ennaltaehkäisy ja ongelmanselvitysten teko
• Eläintautien ekonomian perusteita, helppokäyttöiset työkalut
• Esim. Sorkkasairaudet ja niiden hallinta

• Tarttuvat taudit
• Biochek

• TH-tiimissä työskentely, 
• Tilan toimijoiden tunnistaminen, 
• Tunnista asiakkaasi

• Taustatiedot tilasta, tunnuslukujen syvällisempi hallinta

• Vuorovaikutustaidot
• Erilaiset ihmistyypit ja heidän kanssaan toimiminen
• Erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten kohtaaminen ja huolen puheeksi ottaminen
• Aktiivinen kuunteleminen

• Motivaation rakentuminen
• Ajanhallinta, oman työn johtaminen



2. Terveydenhuoltoa tekevät ja kiireiset nautapraktikot

• Koulutustavat 

• Jo olemassa oleviin koulutuksiin (massatapahtumia) tärkeitä sisältöjä

• Tarvitaan livetapaamisia, alueellisia koulutuksia, pienehköissä ryhmissä (koulutuspaketteja 
joita voidaan vetää useammalla paikkakunnalla)

• Pienryhmiä, joissa sekä eläinlääkäreitä, neuvonnan eri alueiden osaajia ja yrittäjiä, 

• hyviä keissejä, tiloilla tapahtuvaa koulutusta, navetassa tekemisen äärellä

• Kouluttajat

• ETT koordinoi koulutuspaketteja

• Yhteistyössä hankkeiden, elinkeinon ja yksityisten koulutusten järjestäjien kanssa



3. Hardcore TH-tekijät, isojen tilojen TH-eläinlääkärit (n. 50)

Tuotantosuunnan erityisosaaja, toimii yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin (mahd. tilan 
muiden TH-eläinlääkärien) ja muiden tilan yhteistyökumppaneiden kanssa

Kouluttaa ”keskiryhmää”

Tekemisen tavat

• Ulkomaanmatkat (retket, konferenssit, messumatkat… yhteysten luominen vastaaviin 
ulkomaisiin toimijoihin)

• Yhteiset pienryhmäkoulutukset & etäsparraukset

Kouluttajat

• Yksityiset koulutuksen järjestäjät, elinkeino



Sisällöt:

• Talousosaaminen, erityiset taloustyökalujen hallinta

• Tuottavuuden parantaminen
• Syvällisempi ymmärrys ruokinnasta, hallitusta uudistuksesta, …

• Rakennusinvestoinnin konsultointi oman osaamisen alueelta
• Kansainväliset trendit navettasuunnittelussa

• Johtamistaidot 
• Tiimin rakentaminen, erilaisten ihmisten (ja ihmistyyppien) kanssa toimiminen – tarvittaessa pystyy toimimaan tiimin 

vetäjänä
• Pienempien ja isompien muutosten johtamisen taidot
• LEAN

• Haasteellisempien karjaongelmien ratkaiseminen
• Esim. jokin spesifi UT/vasikka/sorkka
• Voi olla jonkin kapean osaamisalan erityishammeri, esim. tarttuvien tautien saneeraus / riskinhallinta



Koulutuksen sisältö 

• Eri paketteja
• Nasevan ja yhteistyötahojen tiedot haltuun

• Eläinvirtaraportin tulkintamahdollisuudet
• Muut raportit

• Lypsylehmät
• Maitotilojen vasikat

• Vasikkaterveyden merkitys maitotilalle ja kasvattamoille
• Vasikoiden laadun varmistaminen yhdessä maitotilan kanssa
• Maitotilan vasikkaraportit ja niiden tulkinta
• Vasikoiden terveysseuranta – vasta-ainenäytteet aina pienissäkin epäilyissä
• Ryhmittelykäytännöt
• Muut perushoitokuviot
• UÄ ym hifistely



Koulutuksen sisältö 
• Emot

• Terveydenhuollon merkitys emotilalle = vasikkasaanto
• TH:n sovittaminen tuotantorytmiin

• Poi’itus apu ja neuvonta, vasikoiden varhaishoitokäytännöt
• Loistorjunnan suunnittelu osana laidunkiertoa, ainakin seurantanäytteet 

juhannuskesänä
• Tiineystarkastuksen ja olosuhteiden tsekkaus sisäänoton yhteydessä, mahdolliset 

loislääkitykset Ruotsin malliin
• Vasikkakasvattamot

• Hoitorajojen jatkuva säätäminen
• Lääkitysten ja hoitojen seuranta
• Kuinka saada ryhmittely käyttöön esimerkiksi lähtötilojen vasikoiden aiempien 

lääkitysmäärien perusteella
• Loppukasvatus

• Puhtausden hallinta
• Tulovaiheen yskien hallinta – järkevät eläinkierrot
• Jalkavikojen esiintyvyyden arviointi esim ennenaikaisten teurastusten perusteella ja 

niiden hillitseminen (ruokinta, kumitus yms.)
• Lihantarkastuslöydösten seuranta, merkityksen arvi-oionti ja esiintyvyyden hillintä



Työkalut

• Työkalut 
• Eläin

• Lääkitystietojen raportointi

• Th-käyntien raportointi ja suodatettavissa oleva yv-raportti

• Teurastamojen kasvu- ja laaturaportit myös eläinlääkärien käyttöön, mukaan 
myös ennenaikaiset poistot

• e-mulli ja vastaavat emotilan, vasikkakasvattamon ja maitotilan taloustyökalut 
Nasevan yhteyteen eri terveysongelmien ratkaisuvaihtoehtojen 
osittaisbudjetointia varten



Työkalut – mitä on?

• NASEVA - Mikäli tila on luvittanut
• ProTerveys – pohja
• Hoidot, mikäli kirjattu
• Tutkimustulokset (jos siirtyvät)
• Eläinvirrat, kuolleisuus

• ProAgrian verkkopalvelut - Mikäli tila on luvittanut
• TUSE-tiedot (ei euroja)
• Tilakunto

• VALMA -Mikäli tila on luvittanut
• Rehunäytteet
• Analyysitulokset

• MM Minun Maatilani- Mikäli tila on luvittanut- maksullinen
• Työkaluja päivittäiseen työskentelyyn – KPI-mittarit



Työkalut – mitä kehityskelpoista on?

• Tautisuojaus Nasevan tautiriskien kartoituslomake – tulevaisuudessa 
esim. Biocheck

• Uusittu HELMI-raportti (Faba-Växa)

• Uusittu sorkkahoitoraportti (Faba-Växa)

• Poikimavälilaskuri (LUKE)

• UT-laskuri (Valio)



Työkalut – mitä kehitettävä, mitä puuttuu?

1. TALOUDELLISET TYÖKALUT (Maito ja liha)
• Talouspakettipohja (Växa)
• E-mulli (LUKE)
• Osittaisbudjettipohja

2. UTARETERVEYSTYÖKALUT
• Solut + poikiminen + bakteeritiedot + hoidot samalle raportille! Yksilötiedot, koko karjan tiedot

TUOTANTOTIEDOT LIHANAUTATILOILTA
• Eläin
• Lääkitystietojen raportointi
• Th-käyntien raportointi ja suodatettavissa oleva yv-raportti
• Teurastamojen kasvu- ja laaturaportit myös eläinlääkärien käyttöön, mukaan myös 

ennenaikaiset poistot
• e-mulli ja vastaavat emotilan, vasikkakasvattamon ja maitotilan taloustyökalut Nasevan 

yhteyteen eri terveysongelmien ratkaisuvaihtoehtojen osittaisbudjetointia varten



Työkalut – mitä kehitettävä, mitä puuttuu?
3. KUOLLEISUUTEEN PAREMPI TYÖKALU

• Milloin? Syyt? ym.

LÄÄKITYS-JA TERVEYSTIEDOT
• Antibioottien käyttömäärät ja resistenssitiedot

SEURANTATYÖKALUT
• Tilakohtaisesti valittavissa olevat tunnusluvut ( Nasevassa?)
• Vasikkakuolleisuus,solutilanne,UT-tilanne…
• Bisnes+ eläinlääkärin työkaluksi?

SOP-POHJAT 
• Hyvät käytännöt käyttöön esim. robotin pesuohjeet

TIEDONKERUU TYÖKALUT 
• Ontuminen, Växan työkalut



Muuta työkaluista

• Edistykselliset raportit maksullisia yrittäjille ja muille käyttäjille –
lisenssimaksut

• MM olisi luontevin paikka raporteille

• ProAgrian olemassa olevien pohjien hyödyntäminen mm. ontuminen

• Käyttöoikeudet ja luvitukset yhdestä paikasta!

• Tilakohtaisten raporttien lisäksi tarvitaan yhteenvetoja 
organisaatiokohtaisesti ja valtakunnallisesti


