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Eläinlääkärin rooli

25 Växa eläinlääkäriä
80 kunnaneläinlääkäriä
50 yksityistä eläinlääkäriä

3600 lypsykarjaa
80 lehmää keskimäärin 
karjassa
80 % siementää itse

Eläinlääkärin uusi rooli:
Turvata eläinten terveys ja hyvinvointi yhä 
suuremmissa karjoissa, joissa on enenevässä määrin 
ulkopuolisia työntekijöitä ja teknologiaa.

Edistää maatilayrittäjien taloudellista kannattavuutta 
neuvonnan avulla ja turvata kuluttajille suomalaisen 
elintarvikkeen laatua.



Koulutusmalli Växalla
25 Växa eläinlääkäriä
80 kunnaneläinlääkäriä
50 yksityistä eläinlääkäriä

Terveydenhuollon peruskoulutus:       
2x2 koulutuspäivää kaikille

Koulutus/käytännön harjoitus 
puolivuosittain

Terveydenhuollonseminaari kerran 
vuodessa

Voisivatko meidän kokeilemat 
pilottikoulutusmallit olla mahdollisia?

Positiivilista koulutetuista eläinlääkäreistä
Missä?



Koulutusmalli Växalla



Koulutusmalli Växalla



Koulutuksen sisältö Växalla



Kokonaisuuden analysointi



Dataa ja työkaluja arviointiin

Eläinlääkärit voivat käyttää terveydenhuollossa
maksullista Växan tietokannan ohjelmaa. Meillä 
ProAgrian verkkopalvelut ilmaisia!



Sisältöä

• Vasikat 
• Kuolleisuus 1-60 pv
• Kuolleisuus 2-6 kk

• Nuorkarja
• Kuolleisuus 6-15 kk
• Aloittamattomia hiehoja > 17kk
• Poikimaikä

• Poikiminen
• Syntymäkuolleisuus 0-24h
• Poikimavaikeudet

• Ruokinta
• Halvaantumis%
• Muita ruokintaperäisiä sairauksia
• Poikkeavat urea-arvot
• Matalat ureat



Sisältöä
• Sairaudet

• Kaikki sairaudet
• Mastiittihoidot
• Soluluku

• Sorkat
• Sorkka ja jalkasairaudet
• Sorkanhoitajan raportoimat

• Hoito
• Tyhjäkausi < 70 pv
• Siemennyskausi > 120 pv
• Karsinta hed.takia
• Poikimaväli

• Kestävyys
• Karsinta 1-90 pv poikimisesta
• Karsinta utareterveyden takia
• Karsinta sorkkaterveyden takia
• Karsinta %
• Itsestään kuolleet/Lopetetut



Vertailtavuus ja taloudellinen merkitys



Visualisointi



Keskustelu tilan väen kanssa - tavoitteet



Ongelmat esiin ja seurantaan



Ongelmat esiin ja seurantaan



Terveys



Utareterveys



Sorkkaterveys

Sorkanhoitajat voivat lähettää 
sorkanhoitotiedot mobiililla tai paperilla, jotka 
tallennetaan Växalla



Sorkkaterveys



Hedelmällisyys



Millaisia muita työkaluja on ja miten ne ovat 
hyödynnettävissä

Eläinlääkärit
Karjanomistajat
Neuvojat

Miltä ne näyttävät?
Miten niitä hyödynnetään?
Miten niitä voisi kehittää?

Graafit ja visualisointi?



Omat työkalut - WQ  



Mitoitukset



Tautisuojaus



Taloustyökalut



Robottilypsy



Suunnitelmallisuus



Håkan Landinin ”Take home message!”



Vuosikatsaus, tavoitteet , osaaminen ja työkalut



Ryhmätyö

1. Koulutus malli – 3 henkilöä, jotka ovat asettaneet ykkösvaihtoehdoksi + 2 joilla kakkosvaihtoehto
2. Koulutuksen sisältö – 6 henkilöä, jotka ovat asettaneet ykkösvaihtoehdoksi
3. Työkalut – 4 henkilöä, jotka ovat asettaneet ykkösvaihtoehdoksi + 1 jolla kakkosvaihtoehto

Fläppitaululle oman ryhmän ehdotus toimintamallista, sisällöstä tai työkaluista.
Käydään yhdessä läpi ryhmän esitys ja tarkennetaan yhdessä ehdotusta. 
Valitaan käyttökelpoisimmat eläinlääkärin työkalut, joita lähdetään yhdessä viemään suunnitelmallisesti 
eteenpäin.



Koulutusmalli

TAVOITE: Kansalliset suuntaviivat 
tulevalle tuotannollisen 
terveydenhuollon koulutusmallille!

• Tarpeellisuus?

• Merkitys?

• Roadmap parempaan terveydenhuoltoon

Koulutusrekisteri?

• Miten? Missä?



Koulutuksen sisältö
• TAVOITE: Miten th-työ saadaan palvelemaan 

paremmin nautatilojen tarpeita ja tavoitteita 
(tuottavuus, terveys ja hyvinvointi, taloudellisuus )

• Koulutustarvekyselyn tulos: Näissä selvää 
koulutustarvetta kyselyssä. Halutaanko aloittaa näistä 
sisältökokonaisuuksista ja luoda ensiksi näihin 
työkaluja?

• Kokonaisuus: Miten hallitaan isoja 
kokonaisuuksia?

• Karjaongelmat: Miten päästään tulokseen ja 
tavoiteltuun ratkaisuun?

• Talous: Miten osataan säästää euroja?  

• Tarttuvat taudit , tautisuojaus ja tautisaneeraus: 
Miten ratkaistaan isoissa yksiköissä ja 
laajentavien tilojen kohdalla?

• Mittareita millä mitataan tulosta?



Työkalut

• Millä välineillä?
• Eläinlääkärin omat työkalut? 

• Mitä minä tarvitsen? 

• MM, Naseva, eläinlääkäriohjelmat, 
tuotannonseurantaohjelmat? 
(Omassa työpajassa)

• Raportoinnin kehittäminen? 
(Omassa työpajassa)

• Millä mitataan onnistumista?

• Miten jatkossa kehitämme 
työkalupakkiamme?



Your first idea can be your worst idea or your best idea!


