
Pysytään terveinä!

Sairauksien ennaltaehkäisy ja 

terveydenhuolto lypsykarjan vasikoilla



• Sairauksien ennaltaehkäisy

• Vastustuskyky

• Olosuhteiden merkitys

• Terveyden seuranta

• Sairaan vasikan eristäminen

• Lääkitseminen

• Terveydenhuolto 



Sairauksien ennaltaehkäisy 

• Eläinten sairastuvuuteen voidaan tilalla 

merkittävästi vaikuttaa 

• oikealla ruokinnalla ja hoidolla 

• pitämällä ympäristöolosuhteet 

mahdollisimman hyvinä

• pitämällä tartuntapaine alhaisena



Sairauksien ennaltaehkäisy

• Tarttuvaan tautiin sairastumiseen 

vaikuttavat 

• tartunnalliset taudinaiheuttajat

• puutteet eläimen vastustuskyvyssä 

• puutteet ympäristöolosuhteissa

ELI TARTUNTAPAINE JA VASTUSTUSKYKY!



Sairauksien ennaltaehkäisy

• Terveydenhuolto tähtää sairauksien 

ennaltaehkäisyyn ja parantuneeseen 

riskinhallintaan

• Pyritään 

• karsimaan sairauksille tai tuotantotappioille 

altistavia tekijöitä

• lisäämään eläinten vastustuskykyä 

• estämään tartunnallisten taudinaiheuttajien 

leviäminen karjaan



Vasikan vastustuskyky

• Vasikka syntyy vastustuskyvyttömänä eli 

ilman veren vasta-aineita

• Vasikan tuottamat vasta-aineet riittävät 

elimistön puolustamiseen muutaman 

kuukauden ikäisenä (aktiivinen 

vastustuskyky)



Vasikan vastustuskyky

• Ternimaidosta saatavat vasta-aineet 

suojaavat vasikkaa tämän väliajan 

(passiivinen vastustuskyky)

• Vastuskyky on heikoimmillaan 6-10 viikon 

iässä, kun ternimaidon vasta-aineet ovat 

vähentyneet ja oma tuotanto ei ole täysin 

kehittynyt



Vastustuskykyyn vaikuttavia 

tekijöitä  

• Passiivinen vastustuskyky ternimaidosta

• Hyvälaatuista ternimaitoa ajoissa ja riittävästi

• Aktiivisen vastustuskyvyn kehittyminen ja 

ylläpito

• Ruokinta

• Ympäristöolosuhteet

• Hyvä hoito, stressin välttäminen



Vastustuskykyyn vaikuttavia 

tekijöitä

• Ruokinta

• Ternimaidon saanti

• Riittävä maidonsaanti

• Märehtijäksi kehittymisen tukeminen

• Hyvälaatuiset rehut ja vesi, hyvä ruokintahygienia

• Hyvät ympäristöolosuhteet

• Puhtaus ja kuivuus

• Riittävä (iästä riippuen) ja vakaa lämpötila, vakaa 

ilmankosteus, vedottomuus, riittävä ilmanvaihto 



Vastustuskykyyn vaikuttavia 

tekijöitä

• Hyvä hoito ja stressin 

välttäminen

• Säännölliset rutiinit

• Huolellisesti suunnitellut 

muutokset 



Olosuhteiden merkitys sairauksien 

ennaltaehkäisyssä

• Sairastumisen riskitekijöitä

• Ahtaat kasvatustilat → suuri eläintiheys, suuri 

eläinmäärä samassa tilassa

• Lämpötilan vaihtelu, kosteus, vetoisuus

• Riittämätön ilmanvaihto

• Eläintilojen ja ruokintapaikkojen riittämätön 

puhtaanapito

• Huonosti onnistunut kuivitus



Olosuhteiden merkitys sairauksien 

ennaltaehkäisyssä

• Sairastumisen riskitekijöitä

• Puutteet ruokinnassa ja hoidossa

• Stressi: vieroitus, ahtaus, siirrot, kuljetukset, 

ryhmien yhdistelyt, nupoutus

• Hallitsemattomat eläinten ostot

• Heikko  poikimisten valvonta, ei 

poikimakarsinoita



Olosuhteiden merkitys sairauksien 

ennaltaehkäisyssä

• Osastojen tai karsinoiden kertatäyttö- ja 
tyhjennys

• Kolmivaihekasvatuksessa

• Mahdollinen myös lypsykarjatiloilla: 
• karsina täytetään rajatussa ajassa jolloin ikäerot 

eivät muodostu kovin suuriksi

• Kahta karsinaa täytetään vuorotellen

• Koko karsina tyhjennetään kerralla

• Vasikkaryhmien välillä karsinat puhdistetaan 
huolellisesti ja tarvittaessa desinfioidaan



Terveyden seuranta

• Eläinten ruokahalun, käyttäytymisen ja 

olemuksen päivittäinen, rutiininomainen 

tarkkailu 

• Sairauden oireiden tunnistaminen

• Sairaat eläimet löydetään ja saadaan 

hoidettua mahdollisimman ajoissa

• Sairaat eläimet saadaan eristettyä terveistä 

eläimistä → tartuntariskin minimointi

• Sairas vasikka erotettava sairaskarsinaan



Terveyden seuranta

• Poikkeavasti käyttäytyvät voidaan merkitä 

jatkoseurannan helpottamiseksi

• Tehostettu seuranta stressitilanteissa ja niiden 

jälkeen: vieroitus, siirrot, yhdistelemiset

• Kirjanpito seurannasta



Sairaan vasikan eristäminen

• Terveiden vasikoiden suojelemiseksi 
tautitapauksissa (tartuntapaine )

• Sairaan vasikan suojelemiseksi

• Erityisen hyvät olosuhteet: hyvä kuivitus, 
lisälämpö, karsinahygienia

• Mahdollisuus syödä rauhassa

• Helpottaa sairaan vasikan lääkintää ja 
tarkkailua



Eläimen lääkitseminen

• Lääkkeiden säilytys

• Jääkaapissa / 

huoneenlämmössä 

pakkauksen ohjeen 

mukaisesti

• Kuivassa, puhtaassa, 

lukittavassa kaapissa

• Poissa lasten 

ulottuvilta



Eläimen lääkitseminen

• Vanhentuneiden lääkkeiden hävitys 

apteekkiin

• Käytetyt neulat kerätään esim. lasipulloon

• Viedään apteekkiin (ongelmajätettä)

• Lääkityksen tarpeen arvioi aina 

eläinlääkäri



Lääkkeen antaminen suun 

kautta
• Vaarana nesteen 

joutuminen 

hengitysteihin

• Eläimen on 

nieltävä itse

• Mahdollisimman 

luonnollinen pään 

asento

• Anna aikaa niellä



Lääkkeen antaminen pistoksena

• Lääkeannos otetaan aina puhtaalla 

neulalla pullosta

• Pistoskohdat: kaula, lapa 

• Vasikalla pienet lihakset, lääkitys annetaan 

yleensä nahan alle (kaula)

• Neulasta ei saa tulla verta

• Ruisku kiinnitetään neulaan ja lääkeruisku 

tyhjennetään



Lääkkeen antaminen pistoksena



Lääkkeen antaminen nahan alle

• Nosta kaulanahkaa kolmella sormella, 

jolloin nahkaan muodostuu poimu, johon 

on helppo pistää

• Pistä poimuun kaulan suuntaisesti, älä 

kohtisuoraan kaulaa vastaan

• Kun neula nahan alla, neulaa voi helposti 

liikuttaa ja lääke tyhjenee ruiskusta 

pienellä paineella



Lääkkeen antaminen lihakseen

• Neula työnnetään kohtisuoraan syvälle 
lihakseen niin pitkälle kuin menee

• Neulasta ei saa valua verta 

• jos valuu, pistä neula uudelleen toiseen 
paikkaan

• Ruisku kiinnitetään tukevasti neulaan ja 
lääkeruisku tyhjennetään

• pidä kiinni neulan kannasta, ettei neula katkea 
eläimen liikahtaessa

• Enintään 20 ml lääkettä yhteen 
pistoskohtaan



Lääkekirjanpito

• Lakisääteinen 

• Omistajan vastuulla

• Säilytettävä 5 vuotta

• Tiedot: eläimen / eläinryhmän tunniste, 

antopäivä, lääkkeen nimi ja määrä, varoaika, 

myyjän nimi



Lääkekirjanpito

• Naseva

• Lääkekirjanpito toteutettavissa ilmoittamalla 

hoito- ja lääkitystiedot Nasevan 

”Hoitoilmoitukset” –osioon 

• Jatkossa suoraan eläinlääkäreiden 

ohjelmistoista

• Kirjanpito  myös hoidon tehosta 

suotavaa



Terveydenhuollon tasot

• MAAILMANLAAJUINEN/EU-TASO
– tautivastustus

• LAKISÄÄTEINEN TASO

• KANSALLINEN TASO

• YHTEISÖTASO

• KARJAKOHTAINEN TASO

• YKSILÖTASO

→ TUOTANNOLLINEN TERVEYDENHUOLTO



Lakisääteinen taso

• Eläinsuojelulainsäädännön toteutuminen

• Lääkekirjanpito

• Jäämähallinta

• Tartuntatautien hallinta



Kansallinen taso

• Naseva

• Sisältää myös lakisääteisen tason 
tavoitteet

• Osa elintarviketuotannon laatustrategiaa

• Yhteiset tavoitteet ja hyödyt

• Hyvinvointituki



Kansallinen taso

• Lakisääteiset vaatimukset

• Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy

• Tilan tautitilanne

• Tuotannonseuranta 

• Tuotanto

• Terveys



Kansallinen taso

• Kirjataan kansallisen tason edellyttämät 

jatkotoimenpiteet

• Muut toimenpidesuositukset 

• mm. tuotannollisia tavoitteita

• Käynti tallennetaan NASEVA-tietokantaan



Naseva

• Kansallinen nautaterveydenhuollon 

seurantajärjestelmä 

• Kaikki tiedot koottuna sähköiseen 

järjestelmään

• Käyttäjinä tilat, eläinlääkärit, meijerit, 

teurastamot, neuvojat, laboratoriot ja 

eläinlääkintäviranomaiset

• Liittyminen tekemällä terveydenhuoltosopimus 

eläinlääkärin kanssa

• Tietojen käyttöoikeuksista sopiminen



Naseva

• Tehostaa nautojen terveydenhuoltoa ja auttaa 

toteuttamaan eläinterveydenhuollon 

kansallisia tavoitteita

• Auttaa tilaa osoittamaan, että asiat kunnossa 

• Hyvinvointituki

• Lääkekirjanpito

• Terveystutkimukset

• Ketjuinformaation tuottamisen apuna



Tuotannollinen terveydenhuolto

• Sisältää lakisääteisen ja kansallisen 
terveydenhuollon tavoitteet

• Karjan terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen 
ja ylläpito

• Tilan taloudellisen tuloksen parantaminen

• Lähtökohtana tila ja sen omat tavoitteet

• Tilalle vapaaehtoista



Terveydenhuollon toteutus 

käytännössä

• Kansallinen taso edellyttää käynnin 

kerran vuodessa

• Tuotannolliset terveydenhuoltokäynnit 

sovitaan tilan tarpeiden mukaan 
• Tilakoko

• Tehtävät toimenpiteet

• Mahdolliset näytteenotot / ongelmanselvitykset 



Tuotannollinen 

terveydenhuoltokäynti

• Kokonaisvaltaista, vapaaehtoista tilan 
kehittämistä

• Voidaan tehdä samalla kertaa kuin kansallisen 
tason käynti

• Ongelmanselvityskäynnit



Tuotannollinen 

terveydenhuoltokäynti

Mahdollisia painopisteitä:

• tilan kannattavuuden ja tuottavuuden 

nosto

• eläinten hyvinvoinnin lisääminen

• hyvän tautitilanteen säilyttäminen

• sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito

• riskien hallinnan parantaminen



Terveydenhuollon hyödyt 

lypsykarjatilalle
• Sairauksien ja vammojen väheneminen 

• Tarttuvien tautien riskien hallinta

• Tuotannon tehostuminen →
kustannussäästöt

• Poikkeamatilanteiden ja riskien parempi 
hallinta

• Ulkopuolisen silmäparin havainnot omasta 
tilasta

• Varmistetaan tuotannon eettistä laatua
• Kuluttajan näkökulma



Vasikoiden terveydenhuolto

• Esitiedot

• Poikiminen, alkuhoito, ternimaidon saanti

• Ruokinta: 

• Juotto: tapa, määrä, tiheys, juoma, siirtymiset, vieroitus

• Juottovasikan muu ruokinta

• Veden saanti

• Laidunnus 

• Hoitokäytännöt, rutiinitoimenpiteet esim. 

nupoutus

• Ennaltaehkäisevät toimenpiteet



Vasikoiden terveydenhuolto

• Esitiedot

• Kasvutavoite ja toteutunut kasvu

• Esiintyneet sairaudet (oireet)

• Lääkitykset ja tukihoidot

• Seuranta parantuneista ja kuolleista, vaikutus 

kasvuun



Vasikoiden terveydenhuolto

• Navetassa arvioidaan

• Navettaolosuhteet, ilmastointi

• Karsinaolosuhteet: tila, makuualusta, kuivitus, 

lisälämpö

• Sairaiden vasikoiden olosuhteet 

• Mahdollisen ulkotarhan / laitumen olosuhteet

• Ruokintaolosuhteet, vedensaanti



Vasikoiden terveydenhuolto

• Navetassa 

• Vasikoiden arviointi: yleiskunto, karvapeite, 

kasvu, terveydentila, puhtaus, käyttäytyminen

• Lehmien arviointi: yleiskunto, sairaudet

• Näytteenotto tarvittaessa



Vasikoiden terveydenhuolto

• Terveydenhuoltosuunnitelma

• Välittömät toimenpiteet (hoidot, neuvonta)

• Tilannearvio ja toimenpiteet (kirjallisina)

• Ongelman arviointi

• Suunnitelma ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä

• Hoitosuunnitelma 

• Suunnitelma seurannasta

• Tavoitteiden asettaminen

• Suunnitelma seuraavasta tilannearviosta



Sairausongelman selvittäminen

• Perusteellinen selvitys riskitekijöistä

• Esitiedot: sairauden esiintyminen, oireet, 
hoidetut, kuolleet

• Tilakäynti 

• Näytteenotto

• Välittömät ohjeet tilanteen parantamiseksi

• Ennaltaehkäisy- ja hoitosuunnitelma



Sairausongelman selvittäminen -

tilakäynti

• Altistavien tekijöiden arviointi (ruokinta, 

hoitokäytännöt, olosuhteet)

• Olosuhteiden arviointi  tarvittaessa 

mittauksin

• Eri ikäisten eläinryhmien arviointi

• Yksittäisten eläinten tai eläinryhmien 

tarkempi tutkiminen

• Näytteenotto 



Näytteenotto

• Terveydenhuollon työkalu

• Diagnoosin varmistaminen

• Taudinaiheuttajan ja antibioottiherkkyyden 

selvittäminen

• Tartunnallisen taudinaiheuttajan 

poissulkeminen


