
I Yleistä vasikkakuolleisuudesta ja hälytysrajat  

Jokainen syntynyt vasikka on kallisarvoinen niin lypsykarjassa kuin lihantuotannossakin. 
Vasikkakuolleisuuden seuranta ja hallinta on keskeinen osa tilojen jatkuvaa 
terveydenhuoltoa. Eläinlääkärin kannattaa ottaa asiasta myös omaa vastuuta ja pitää 
silmänsä auki niin tilakäynneillä kuin tuotantoraportteja seuratessaan, sillä kaikki tilat eivät 
huomaa tai halua ottaa ongelmia esille oma-aloitteisesti.  
 
Lypsykarjassa lehmävasikan myyntiarvo voi joissain tapauksissa lähennellä tuhatta euroa 
ja sonnivasikastakin saa noin 140 €* myytäessä se lihantuotantoon. Emolehmätiloilla 
vasikka on emon koko vuoden tuotos.  
 
Vasikan kuolemasta tulee kuluja hävitettäessä se Honkajoki Oy:n kautta (n. 60 €*). Mikäli 
vasikan kuolinsyy selvitetään Evirassa, ruumiinavaustutkimuksen hinta sisältäen 
hävityksen syyskuussa 2011 oli 65,00 € + alv 23 %. Jokainen menetetty vasikka 
huonontaa täten tilan tulosta vähintään 200 €:lla (*hinta-arviot perustuvat tilanteeseen 
joulukuussa 2010). Vasikoiden terveyteen ja hyvinvointiin kannattaa panostaa ja niiden 
kuolemiin suhtautua vakavasti. 
 
Yksittäisten tilojen välillä vasikkakuolleisuus vaihtelee suuresti. Parhailla tiloilla se on 
lähellä nollaa ja huonoimmilla se saattaa olla useita kymmeniä prosentteja. Myös 
valtakunnalliset keskiarvot vaihtelevat eri lähteissä. Arvoon vaikuttaa luonnollisesti se, 
lasketaanko kuolleena syntyneet vasikat mukaan kuolleisuuteen sekä ikähaarukka, jota 
tarkastellaan. Kokonaiskuolleisuus lypsyrotuisilla vasikoilla 6 kk ikään mennessä oli 
Suomessa vuonna 2009 syntyneillä vasikoilla 11,25 %. Lukuun sisältyvät syntymäkuolleet 
sekä merkittä kuolleet tai lopetetut, joiden määrä syntyneistä vasikoista oli 5,7 %.  
 

Vasikkakuolleisuus elävänä syntyneillä 90 pv ikään 
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Kuvassa esitettynä vasikkakuolleisuus eri kuukausina Suomessa vuosina 2007 - 2009 
syntymästä (mukana vain elävänä syntyneet) 90 päivän ikään mennessä. Keskimääräinen 
vasikkakuolleisuus näinä vuosina oli 5 %.  
 
Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on keskitasoa. Norjassa vuonna 2005 kuolleina 
syntyneitä vasikoita oli 3,4 % ja elävänä syntyneiden vasikoiden kuolleisuus vuoden ikään 
asti oli 4,6 %. Samana vuonna Suomessa syntymä- ja merkittä kuolleita oli 4,7 % ja  
elävänä syntyneistä vasikoista kuoli 6 kk ikään mennessä 5,8 %.  Sonnivasikoiden 
kuolleisuus (6,9 %) oli lehmävasikoita (4,6 %) korkeampi.  
 
 
ETU kansallisen terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on koonnut vuodelle 2011 
asetetut tavoitteet ja hälytysrajat vasikkakuolleisuudelle. Tavoiterajat on kuitenkin 
aina asetettava tapauskohtaisesti. Myös tuotantosuunta on otettava huomioon.  
 
Taulukko: Eri ikäryhmien kuolleisuuden tavoite- ja hälytysrajat (mukaan lasketaan myös 
lopetetut eläimet) ETU asiantuntijaryhmä 2011 
 

ryhmä tavoite hälytysraja 

luomiset < 2 % >  5 % 

kuolleena syntyneet ja 
merkittä kuolleet sekä 
lopetetut 

< 5 % > 10 % 

1 vk – 2 kk < 2 % > 5 % 

2 – 6 kk vasikoiden 
kuolleisuus 

< 2 % > 5 % 

kokonaiskuolleisuus 0 – 6 kk < 10 % > 15 % 

 
 

Suomalaisessa pihattotutkimuksessa v. 2004 - 2005 todettiin, että yleisimmät 0 – 2 kk 
ikäisten vasikoiden sairaudet suomalaisissa lypsykarjapihatoissa ovat ripuli (esiintyvyys 
81 % tiloista) sekä hengitystiesairaudet (54 % tiloista). Lisäksi todettiin napasairauksia 28 
%:lla, jalkasairauksia 24 %:lla, puhaltumisia 28 %:lla, puutostauteja 4 %:lla ja ihosairauksia 
2 %:lla tiloista. Kuolleisuus näillä tiloilla oli seuraava: syntymäkuolleisuus 5,5 %, itsestään 
kuolleita 2,4 % ja lopetettuja 1,6 % (Niemi & Hakkarainen 2007).  
 

 


