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1 JOHDANTO	

Synnytysvaikeus (lat. dystocia) tarkoittaa vaikeutunutta tai pidentynyttä poikimista, 

minkä lopputulemana vasikan tai lehmän elinkykyisyys voi olla heikentynyt (Rice 1994). 

Naudan synnytyskanavan anatomian tiedetään olevan hyvänä synnyttäjänä pidettyä 

hevosta ongelmallisempi (Pyörälä 2003).  Tästä johtuen lehmällä esiintyy synnytykseen 

liittyviä ongelmia tammaa useammin (Pyörälä 2003). Vaikka lehmä selviäisi 

poikimavaikeudesta hengissä, sille voi aiheutua synnytyksen yhteydessä tai sen jälkeen 

hoitoa vaativia vammoja tai sairauksia (Lombard ym. 2007). Lisäksi sen maitomäärä 

tulevalla lypsykaudella voi alentua tai se tiinehtyy huonommin seuraavalla 

siemennyskaudella (Djemali ym. 1987, Rice 1994, Dematawewa ja Berger 1997, Berry 

ym. 2007, McGuirk ym. 2007).  

Poikimavaikeudet ovat tuottajille suuri rasite, sillä ne aiheuttavat sekä lisäkustannuksia 

että lisätyötä (McGuirk ym. 2007, Funnell ja Hilton 2016). Poikimavaikeudet lisäävät 

kustannuksia monin tavoin (McDermott ym. 1992). Lehmän menettäminen on suora 

taloudellinen menetys ja ruhon hävittämisestä aiheutuu lisäkustannuksia (McDermott 

ym. 1992, McGuirk ym. 2007). Vaikeiden poikimatapausten eläinlääkäri- ja 

lääkityskustannukset voivat nousta useisiin satoihin euroihin (McGuirk ym. 2007). 

Lehmää voidaan joutua lääkitsemään, mistä voi aiheutua varoaikoja (Silva-del-Rio ym. 

2021). Lehmän poikimaväli voi pidentyä vaikean poikimavaikeuden seurauksena 

(Djemali ym. 1987, Dematawewa ja Berger 1997). Myös tiinehtymisen kanssa voi 

esiintyä ongelmia (Dematawewa ja Berger 1997, Sazaki ym. 2014). Tuottajat kuitenkin 

usein aliarvioivat poikimavaikeuksien osuutta ongelmien aiheuttajana (Lombard ym. 

2007). Taloudellisten menetyksien lisäksi poikimavaikeudet aiheuttavat lehmälle 

hyvinvointiongelman, sillä synnytysvaikeutta pidetään yhtenä kivuliaimmista tiloista 

naudan elämässä (Huxley ja Whay 2006).  

Tämän lisensiaattitutkielmatyön tarkoituksena oli selvittää Helsingin yliopiston 

tuotantoeläinsairaalan alueella toimivien nautatilojen poikimavaikeustapauksia vuosina 

2018-2020. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tapaukset olivat sekä löytää mahdollisia 

syy-seuraussuhteita tapausten välillä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten eläinlääkäri 

oli poikimavaikeuksia hoitanut, miten potilaita oli lääkitty, millaisia komplikaatioita 
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tapauksille kehittyi ja kuinka usein. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko jollakin 

rodulla suurempi riski poikimavaikeuteen kuin toisilla, minkä ikäisiä eläimiä aineistossa 

oli eniten ja minkälaisiin lopputulemiin tapausten kohdalla oli päädytty. Aiheesta ei ole 

saatavilla tuoreita julkaisuja nykyisillä suomalaisilla lypsyroduilla. 

 

Työn hypoteesina oli, että tapaukset ovat samankaltaisia kuin aiemmin julkaistuissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa. Poikimavaikeuksia odotettiin olevan maitorotuisilla 

naudoilla liharotuisia enemmän. Lehmien odotettiin olevan kaiken ikäisiä ensikertaa 

poikivista useita kertoja poikineisiin.  Komplikaatioita odotettiin esiintyvän kohtalainen 

määrä ja yleisimpänä komplikaation syynä odotettiin olevan poikimahalvaus. Yhtenä 

oletuksena oli myös mikrobilääkkeiden harkittu käyttö. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS	
 

2.1 Synnytysvaikeudet	

 

Naudan onnistuneen synnytyksen eli poikimisen tavoitteena on saada elinkykyinen ja 

hyväkuntoinen vasikka, sekä lehmän sujuva siirtyminen umpikaudelta lypsykaudelle 

ilman komplikaatioita (Mee 2004). Kaksi suurinta poikimiseen liittyvää ongelmaa ovat 

poikimavaikeus sekä vasikan perinataalinen kuolleisuus (Rice 1994, Mee 2004). 

Perinataalinen kuolleisuus tarkoittaa täysiaikaisen vasikan kuolemista juuri ennen 

synnytystä, synnytyksen aikana tai 48 tuntia synnytyksen jälkeen (Mee 2013). Kuolleen 

vasikan synnyttänyt lehmä voi tuottaa jopa 1,1 kg vähemmän maitoa vuorokaudessa, 

erityisesti alkulypsykaudella (Bicalho ym. 2008). 

 

Synnytyksessä asioiden on edettävä oikeassa järjestyksessä mahdollisimman 

optimaalisella tavalla suhteessa toisiinsa (Noakes ym. 2019). Sikiön tulee olla sopivan 

kokoinen suhteessa emään ja sikiön asennon on oltava oikea suhteessa 

synnytyskanavaan (Noakes ym. 2019). Emän synnytyskanavan koon ja rakenteen tulee 

olla optimaaliset sekä emällä on oltava riittävät synnytyspoltot eli supistukset, jotta 

vasikka etenee synnytyskanavassa (Akin 2017, Noakes ym. 2019). Mikäli synnytys ei 

etene normaalisti, komplikaatioriskit kasvavat (Rice 1994, Noakes ym. 2019). 

Poikimavaikeudet voidaan jakaa sikiöstä johtuviin ja emästä johtuviin (Mee 2008). 

Sikiöstä johtuvat ongelmat ovat yleisempiä (Pyörälä 2003, De Amicis ym. 2018). 

Kuvassa 1 on karkeasti jaoteltu poikimavaikeuksiin johtavia syitä emän ja vasikan 

kesken. Todellisuudessa syyt ovat usein päällekkäisiä. Esimerkiksi liian suureen 

vasikkaan voi liittyä myös emän liian kapea synnytyskanava, jolloin onkin parempi 

puhua vasikan ja lehmän epäsuhdasta (Mee 2008). 
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Kuva 1. Poikimavaikeuteen johtavien syiden karkea jaottelu emästä ja sikiöstä johtuviin 
syihin. Mukaillen Noakes ym. (2019). 
 
 

Maitorotuisilla lehmillä on todettu olevan suurempi riski vakavaan poikimavaikeuteen 

ja korkeampaan kuolleisuuteen sekä vasikoiden että lehmien osalta kuin liharotuisilla 

lehmillä (De Amicis ym. 2018). Hiehoilla synnytysongelmat ovat vanhempia lehmiä jopa 

kolme kertaa yleisempiä (Mee 2004, Lombard ym. 2007, De Amicis ym. 2018).  Sen sijaan 

tilakoon ei katsota vaikuttavan poikimavaikeuksien määrään (Mee ym. 2011). 

 

2.1.1 Sikiöstä	johtuvat	
 

Yhden sikiön synnyttävillä lajeilla, kuten naudalla ja hevosella, sikiö on kohdussa 

tiineysaikana mahdollisimman pienessä tilassa (Noakes ym. 2019). Sikiön raajat ovat 

taipuneina vartalon alle ja kaula on kääntyneenä sivulle (Pyörälä 2003). Vasikan raajojen 

ja kaulan on suoristuttava pitkittäissuuntaan, jotta vasikka mahtuu ulos emän 

synnytyskanavasta (Noakes ym. 2019). Optimaalisin asento vasikalle olisi molemmat 

etujalat suorassa ja pää niiden välissä suorana eteenpäin (Pyörälä 2003). Yksi 

yleisimmistä synnytysvaikeuteen johtavista syistä onkin se, että tätä suoristumista ei 

tapahdu (De Amicis ym. 2018, Noakes ym. 2019). Usein virheasennossa olevat vasikat 

Poikimavaikeus

Emästä johtuvat syyt

Riittämättömät 
synnytyspoltot

Riittämätön 
synnytyskanavan 

koko

Vasikasta johtuvat 
syyt

Liian iso koko Virheasento



 

 
 

5 

ovat hyvin heikkoja tai kuolleita, sillä elinkykyisen vasikan oma liike edesauttaa sen 

pääsemistä oikeaan asentoon (Pyörälä 2003). Toinen hyvin yleinen syy on se, että 

vasikka ei mahdu joko suoristumaan oikeaan asentoon (erityisesti kaksostiineyksissä) tai 

oikeasta asennosta huolimatta se ei mahdu synnytyskanavasta läpi (Mee ym. 2008, De 

Amicis ym. 2018).  

 

Vasikan asentoa kuvataan kolmella ilmaisulla (Pyörälä 2003, Noakes ym. 2019). 

Ensimmäiseksi tarkistellaan sikiön tilaa suhteessa emään. Tila voi olla emän 

pituusakseliin nähden pitkittäinen, poikittainen tai pystysuora. Jos vasikka on tulossa 

etujalat edellä, puhutaan etutilasta ja jos taas takajalat edellä niin kyseessä on takatila. 

Poikittaistarjonnassa vasikka on tulossa joko kaikki neljä jalkaa yhtä aikaa tai koko 

selkäranka edellä, mutta lehmän kohdun rakenteen takia nämä ovat harvinaisia. 

Seuraavaksi määritetään sikiön asento. Jos emän ja vasikan selkärangat ovat allekkain 

eli vasikan jalat ovat alaspäin, kyseessä on yläasento. Jos vasikka makaa selällään eli sen 

jalat ovat lähellä emän selkärankaa, on kyseessä taka-asento. Viimeisenä tutkitaan 

vasikan tarjonta. Tarjontoja on useita erilaisia ja ne nimetään sen nivelen tai 

ruumiinosan perusteella, minkä takia vasikka ei mahdu tulemaan ulos. Olkatarjonta 

kuvaa tilannetta, missä toinen etujalka on taittunut jo olkanivelestä kokonaan 

taaksepäin. Lonkkatarjonnassa takajalka taas on taittunut lonkkanivelestä eteenpäin ja 

niin edelleen. Näiden ilmaisujen perusteella saadaan kuvattua hyvin tarkasti vasikan 

asentoa kohdussa (Pyörälä 2003, Noakes ym. 2019). 

 

Hiehojen yleisin poikimavaikeuden syy on liian iso vasikka suhteessa synnytyskanavan 

kokoon (Lombard ym. 2007, De Amicis ym. 2018). Usein kyseessä on hiehon ja vasikan 

epäsuhta ja se jaetaan absoluuttiseen ja relatiiviseen muotoon (Noakes ym. 2019). 

Absoluuttinen epäsuhta tarkoittaa sitä, että vasikka on poikkeavan isokokoinen (Mee 

2008). Vasikan iso koko voi johtua pitkälle venyneestä tiineydestä tai kehityshäiriöstä 

(Mee 2008). Näissä emän lantion koko ja rakenne ovat normaalit (Noakes ym. 2019). 

Relatiivisessa eli suhteellisessa epäsuhdassa emän synnytyskanava on liian pieni 

normaalikokoiselle vasikalle (Mee 2008). 
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Lehmillä virheasennot ja kaksostiineydet aiheuttavat vasikan kokoa enemmän ongelmia 

(Lombard ym. 2007, Garcia-Ispierto ja Lopez-Gatius 2021). Kaksostiineys voi jopa 

kaksinkertaistaa poikimavaikeuden riskin, mutta niiden on todettu yleensä olevan lieviä 

tai keskivaikeita tapauksia (Mee ym. 2011). Vaikeita poikimavaikeuksia on vähemmän 

(Lombard ym. 2007). Kaksosten aiheuttaman synnytysvaikeuden taustalla ovat 

vasikoiden virheasennot tilapuutteen takia, suuri yhteispaino tai pitkittynyt synnytyksen 

kesto (Garcia-Ispierto ja Lopez-Gatius 2021). Kaksoset voivat myös kiilautua 

synnytyskanavaan yhtä aikaa ja näin estää synnytyksen etenemisen (Pyörälä 2003). 

Usein kaksostiineyksien kohdalla toinen tai molemmista kaksosista voi kuolla ja myös 

tämä voi vaikeuttaa synnytyksen etenemistä (Mee 1991, Lombard ym. 2007). Kaksosia 

syntyy nykyään enemmän kuin aiemmin, minkä ajatellaan johtuvan enemmän energiaa 

sisältävästä ruokinnasta (Kinsel ym. 1998, Wiltbank ym. 2000). Kaksosten syntyminen ei 

kuitenkaan ole nykytuotannossa toivottua free martin-riskin sekä poikimavaikeuksien 

takia (Garcia-Ispierto ja Lopez-Gatius 2021). Free martin tarkoittaa lehmäkaksosta, jonka 

toinen kaksonen on sonnivasikka (Esteves ym. 2012). Tällöin lehmävasikka on 90% 

todennäköisyydellä lisääntymiskyvytön (Esteves ym. 2012). Kaksoisovulaatioita on 

huomattu enemmän korkeatuottoisilla lehmillä (Kinsel ym. 1998). Korkean 

maidontuotannon epäillään lisäävän rasva-aineenvaihduntaa, mikä johtaisi monien 

maksassa tapahtuvien mekanismien kautta sukupuolihormonitoiminnan muutokseen, 

kaksoisovulaatioon ja sitä kautta kaksostiineyksiin (Wiltbank ym. 2000). 

Kaksostiineyksien on todettu olevan myös periytyviä ja siten esiintyvän usein tietyissä 

emälinjoissa (Erb ja Morrison 1959). 

 

Sonnivasikoiden poikimisen yhteydessä tarvitaan useammin apua kuin lehmävasikoiden 

kohdalla (Meyer ym. 2001, Mee ym. 2008). Sonnivasikat myös kuolevat synnytykseen 

lehmävasikoita todennäköisemmin (Heins ym. 2006, Lombard ym. 2007, Mee ym. 2008). 

Syynä tähän pidetään sonnivasikan suurempaa painoa (Purohit ym. 2012). Sonnivasikka 

on usein muutaman kilon lehmävasikkaa painavampi (Lombard ym. 2007). Jo yhden 

kilon lisäpaino voi altistaa poikimavaikeudelle synnytyksen kestoa pidentämällä 

(Lombard ym. 2007, Purohit ym. 2012).  
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Epämuodostuneiden vasikoiden voi olla vaikeaa mahtua synnytyskanavan läpi (Purohit 

ym. 2012). Epämuodostumia on paljon erilaisia, mutta yleisimpiä ovat schistosoma 

reflexus, vesipää ja yhteen kiinnittyneet kaksoset (Purohit ym. 2012). Schistosoma 

reflexus vasikoilla on useita kehityshäiriöitä ja ne ovatkin elinkyvyttömiä (Pyörälä 2003). 

Niiden suurin ongelma synnytykseen liittyen on selkärangan vääntynyt muoto (Laughton 

ym. 2005, Purohit ym. 2012). Vesipäävasikoiden synnytyksen suurin ongelma on vasikan 

valtavan kokoinen pää, joka ei mahdu synnytyskanavasta läpi (Purohit ym. 2012). Yhteen 

kiinnittyneiden kaksosten synnyttäminen ilman sektiota tai fetotomiaa on usein 

mahdotonta, koska yksikkö minkä vasikat muodostavat, ei mahdu synnytyskanavasta 

läpi (Vanderzon ym. 1998). Epämuodostuneita vasikoita on todettu olevan enemmän 

maito- kuin liharotuisilla lehmillä (De Amicis ym. 2018). Osa ongelmista on periytyviä, 

jolloin samaa lehmä-sonni-risteymää ei kannata toistaa, mikäli epämuodostumia on 

ilmennyt (Purohit ym. 2012, De Amicis ym. 2018). Ongelma saattaa periytyä myös vain 

toisen vanhemman puolelta, jolloin se on poistettava heti jalostuskäytöstä epäilyn 

herättyä (Purohit ym. 2012). Esimerkiksi Venhoranta (2015) havaitsi yhden ayrshire-

sonnin kantaneen PEG3-genomialueella sijaitsevaa mutaatiota ja tästä johtuen sonnin 

vasikoista lähes puolet kuolivat nopeasti syntymän jälkeen. Mutaation todettiin 

periytyvän vain isän puolelta (Venhoranta 2015). 

 

2.1.2 Emästä	johtuvat	
 

Emästä johtuvat poikimavaikeuden syyt ovat harvinaisempia kuin vasikasta johtuvat (De 

Amicis ym. 2018). Emästä johtuvia poikimavaikeuksien syitä ovat riittämättömät 

synnytyspoltot ja synnytyskanavan riittämätön koko (Noakes ym. 2019). 

 

Riittämättömät synnytyspoltot jaetaan kahteen ryhmään: varsinaisiin polteheikkouksiin 

eli supistusten puutteeseen ja heikkoon vatsalihasten toimintaan (Noakes ym. 2019). 

Polteheikkouksista eli kohdun inertiasta johtuu noin 5% kaikista poikimavaikeuksista (De 

Amicis ym. 2018). Ne jaetaan primäärisiin (inertia uteri) ja sekundäärisiin (exhaustio 

uteri) syihin, mistä primääriset ovat yleisempiä (Pyörälä 2003). Primäärisiä syitä 

polteheikkoudelle ovat kohdun puutteellinen hermotus, hormonaalinen epätasapaino 
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ja liian heikot supistukset (Noakes ym. 2019). Liian heikot supistukset voivat johtua 

kalsiumin puutteesta eli ennen poikimista tapahtuvasta poikimahalvauksesta (ante 

partum pareesi) tai hyvin suureksi laajentuneesta kohdusta (Pyörälä 2003). 

Primääriseen polteheikkouteen voi vaikuttaa myös lehmän lihavuuskunto (Pyörälä 

2003). Sekä liian laihoilla että liian lihavilla lehmillä poikimavaikeudet ovat yleisempiä 

kuin normaalissa lihavuuskunnossa olevilla lehmillä (Waldner 2014). Sekundäärisen 

polteheikkouden syynä on kohdun lihasten täydellinen uupumus (Noakes ym. 2019). Tila 

johtuu pitkään jatkuneista epäonnistuneista ponnistusyrityksistä poikimavaikeuden 

takia (Pyörälä 2003). Puutteellinen vatsalihasten toiminta ponnistusvaiheessa voi johtua 

liiallisesta kivusta tai lehmän korkeasta iästä ja sitä kautta heikentyneestä lihaskunnosta 

(Noakes ym. 2019). 

Synnytyskanavan kokoon vaikuttavat monet tekijät. Hyvin nuorilla eläimillä lantio on 

vielä kehittymätön, jolloin sillä ei ole mahdollisuuksia muuntua synnytykseen 

vaadittavalla tavalla (Hickson ym. 2007). Puutteellinen avautuminen tekee myös 

synnytyskanavan liian kapeaksi vasikalle (Noakes ym. 2019). Synnytyskanavan 

rakenteelliset viat ovat yleisempiä tietyillä roduilla, kuten belgiansinisellä (Murray ym. 

1999). Synnytyskanavassa voi olla myös muita tilaa pienentäviä ja kipua aiheuttavia 

sairaustiloja, kuten kasvaimia, kystia eli nesterakkuloita tai murtumia, mitkä estävät 

vasikan normaalin synnytyksen (Noakes ym. 2019). 

Kohtukierre tarkoittaa kohdun kiertymistä itsensä ympäri (Pyörälä 2003). Niiden osuus 

kaikista poikimavaikeuksista on noin 8 % (De Amicis ym. 2018). Kierre voi sisältää sekä 

kohdun, kohdunkaulan että vaginan (Frazer ym. 1996, Pyörälä 2003). Yleisintä lienee 

pelkän kohdun kiertyminen (Frazer ym. 1996). Kiertymisen aste voi olla mitä tahansa 90-

360 asteen väliltä (Frazer ym. 1996). Kiertyminen sulkee vasikan reitin synnytyskanavaan 

eikä synnytys etene (De Amicis ym. 2018). Kohtukierteen syntymisen syytä ei tiedetä 

tarkasti, mutta se on lehmillä yleisempi kuin muilla kotieläimillä (Frazer ym. 1996, 

Pyörälä 2003). Syitä epäillään olevan ainakin vasikan runsas liikkuminen 

avautumisvaiheen aikana, sillä yli 80 % kohtukiertymistä tapahtuu avautumisvaiheen 

aikana (Frazer ym. 1996, Pyörälä 2003). Myös lehmän tapa nousta ylös ja mennä 

makuulleen takaosa etuosaa ylempänä altistaa kierteen synnylle, erityisesti jos lehmä 
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tekee sen poikkeuksellisen hitaasti, esimerkiksi kivun takia (Pyörälä 2003). Kohtukierre 

hoidetaan joko kääntämällä kohtua, esimerkiksi kohtuhaarukan avulla, pyörittämällä 

makuulla olevaa lehmää pitäen kohtua ulkopuolelta paikoillaan tai sektiolla eli 

keisarinleikkauksella (Frazer ym. 1996). Kohtukierteen avaamisen jälkeen 

synnytyskanavan avautuminen voi olla puutteellista ja voidaan joutua turvautumaan 

sektioon vielä kierteen avaamisen jälkeenkin (Noakes ym. 2019). Jos kohtukierre 

huomataan ajoissa, varsinkin lehmällä on hyvä mahdollisuus säilyä hengissä (Frazer ym. 

1996). Vasikan selviäminen riippuu kierteen asteesta ja kestosta, sillä sikiön verenkierto 

ja hapensaanti voivat heikentyä vakavassa kierteessä nopeasti (Frazer ym. 1996).  

 

2.2 Ennuste	

 

Vasikka kuolee synnytykseen emäänsä todennäköisemmin (Lombard ym. 2007, De 

Amicis ym. 2018). Sonnivasikka kuolee lehmävasikkaa todennäköisemmin (Lombard ym. 

2007, Mee ym. 2008), erityisesti jos sen emä on hieho (Meyer ym. 2001). 

Poikimavaikeuksien kuolleisuuteen lasketaan vielä 24-48 tuntia poikimisen jälkeen 

kuolleet vasikat, joten osa sonnivasikoiden kuolleisuudesta voi johtua myös niiden 

huonommasta hoidosta verrattuna arvokkaampiin lehmävasikoihin (Lombard ym. 

2007). Poikimavaikeus voi kuitenkin olla syynä vasikan kuolemalle vielä 30 vuorokauden 

kuluttua syntymästä (Lombard ym. 2007). Poikimavaikeus altistaa vasikan traumoille 

synnytyksen yhteydessä sekä sairauksille huonommin kehittyvän 

immuunipuolustusjärjestelmän takia (Barrier ym. 2013). Vasikat altistuvat helpommin 

esimerkiksi hengitystietulehduksille ja ruoansulatuskanavan ongelmille (Bellows ja 

Lammoglia 2000, Lombard ym. 2007). Osassa tutkimuksissa vuodenajalla on todettu 

olevan merkitystä poikimavaikeuksien määrään. Lombard ym. (2007) raportoivat 

vasikoita kuolevan syksyllä kaikkein eniten ja kesällä kaikkein vähiten. Mee ym. (2011) 

totesivat poikimavaikeuksia olevan eniten keväällä ja syksyllä, mutta heidän 

aineistossaan vasikoita myös syntyi keväällä kaikkein eniten, n. 77% kaikista vasikoita. 

Meyer ym. (2001) havaitsivat taas kesällä syntyvän eniten kuolleita vasikoita. 
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Erityisesti maitorotuisilla hiehoilla on lehmiä enemmän poikimavaikeuksia, mutta 

lehmät kuolevat synnytykseen kuitenkin hiehoja todennäköisemmin (De Amicis ym. 

2018). Sekä lehmän että vasikan menettäminen on melko harvinaista, vain n. 5% 

tapauksista, ja sen havaittiin olevan todennäköisempää liha- kuin maitorotuisilla 

naudoilla (De Amicis ym. 2018). 

 

2.3 Ehkäiseminen	

 

Tuottaja voi vaikuttaa moniin poikimavaikeuteen johtaviin tekijöihin (Mee ym. 2008). 

Hiehon siemennysikään ja riittävän suureen kokoon tulee kiinnittää huomiota ennen 

siemennyksen aloittamista (Mee ym. 2008). Kuntoluokan olisi hyvä olla ennen 

siemennyksen aloittamista 2,75-3,0, kun käytetään asteikkoa 1-5 (Lombard ym. 2007, 

Mee ym. 2008, Waldner 2014). Hiehojen painon tulisi olla ennen siemennyksen 

aloittamista noin 85-90 % aikuisen lehmän painosta (Mee ym. 2008). Myös oikeanlaisen 

sonnin valinnalla on merkitystä sujuvan poikimisen kannalta (Lombard ym. 2007, De 

Amicis ym. 2018). Tuottajien osaamisella sekä poikimisten riittävällä valvonnalla on iso 

merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta (Lombard ym. 2007, Mee ym. 2008). 

Koulutetut työntekijät osaavat puuttua tilanteisiin oikea-aikaisesti (Lombard ym. 2007, 

De Amicis ym. 2018). Poikimavaikeudesta kärsivän lehmän käyttäytymisessä voi nähdä 

hienovaraisia muutoksia jo poikimisen alkuvaiheissa (Barrier ym. 2012). Vasikalla on 

isompi todennäköisyys jäädä henkiin vaikean poikimavaikeuden yhteydessä, jos paikalle 

on kutsuttu eläinlääkäri ajoissa (Lombard ym. 2007). Vasikan asianmukainen hoito heti 

poikimisen jälkeen, kuten ternimaidon tarjoaminen, parantaa sen 

eloonjäämismahdollisuuksia (Mee 2004, Lombard ym. 2007). 

 

Holsteinisaatio selittää osan poikimavaikeuksien yleisyydestä (Mee 2008). Termi kuvaa 

eurooppalaisten alkuperäisrotujen, kuten suomenkarjan, korvaamista korkeatuottoisilla 

holstein-rotuisilla lehmillä (De Amicis ym. 2018). Holstein-rotuiset lehmät ovat 

huomattavasti korkeatuottoisempia kuin eurooppalaiset alkuperäisrodut, minkä takia 

niitä käytetään runsaasti jalostukseen (Mee 2008). Holsteinisaatio on aiheuttanut 

vasikoiden syntymäpainon nousua, tiineyden pidentymistä ja kohonnutta kuolleisuutta 
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(McGuirk ym. 1999, Heins ym. 2006). Heins ym. (2006) totesivat tutkimuksessaan 

puhdasrotuisilla holstein hiehoilla olevan poikimavaikeuksia 16,4 % tapauksista. 

Vastaavat luvut puhdasrotuisilla brown swiss-rotuisilla hiehoilla oli 12,5 % ja ayrshire-

rotuisilla 5,5 % (Heins ym. 2006). Poikimavaikeuden periytyvyys on matala, n. 2-10 %, 

mutta tiineyden pituuden ja syntymäpainon periytyvyydet ovat korkeammat, jopa 40-

60 % (McGuirk ym. 1999). 

 

Holstein-rodun runsaan jalostuskäytön takia nautojen geneettinen monimuotoisuus on 

kaventunut (Hulsegge ym. 2022). Niiden sukusiitosaste on kasvanut kahdenkymmenen 

vuoden aikana yli 4 prosenttiyksikköä, ollen yli 8% vuonna 2020 (Schneider 2020). 

Alkuperäisrotujen säilyttäminen on tärkeää geneettisen monimuotoisuuden 

turvaamiseksi (Hulsegge ym. 2022). Myös poikimavaikeuksiin tulee kiinnittää huomiota 

jalostusvalintoja tehtäessä (Mee 2008).  
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3 AINEISTO	JA	MENETELMÄT	

3.1 Aineiston	keruu	ja	valinta	

 

Potilastapaukset ovat Helsingin yliopiston Saaren tuotantoeläinsairaalan 

potilasjärjestelmä Provetista takautuvasti kerättyjä aikaväliltä 01.01.2018-31.12.2020. 

Haku tehtiin käytössä olevien nautojen hoitokoodien 070-075 avulla. Haulla löytyi 

yhteensä 257 tulosta. Aineisto rajattiin siten, että poikimisesta pitäisi löytyä muutakin 

tietoa kuin pelkkä hoitokoodi, kuten maininta toimenpiteestä. Pelkkiä poikimisen 

käynnistyksiä tai jälkihoitoja onnistuneen poikimisen jälkeen ei otettu mukaan 

aineistoon. Osaan tapauksista eläinlääkärit olivat kirjanneet kaksi hoitokoodia samalle 

tapahtumalle. Näistä on aina huomioitu vain ensin mainittu, eikä tallennettu tietoja 

kahteen kertaan. 

 

Hoitokoodilla 070 eli ”synnytysapu” löytyi 40 tapausta. Näistä seitsemän oli koiran ja 

kaksi lampaan synnytysvaikeustapausta. Nämä tapaukset rajattiin pois aineistosta. 

Näiden lisäksi 070-aineistossa yksi potilas oli tallentunut kahteen kertaan, yhdestä ei 

oltu kirjattu mitään potilastietoja, kahdelle oli tehty poikimiseen liittyvää jälkihoitoa sen 

jälkeen, kun lehmä oli itse poikinut onnistuneesti ja yksi tapaus oli poikimisen 

käynnistys. Myös nämä tapaukset rajattiin pois aineistosta. Hoitokoodilla 070 olevia 

tapauksia päätyi aineistoon 28 kappaletta. 

 

Hoitokoodilla 071 eli ”suuri sikiö/lantion ahtaus” haku tuotti 35 tulosta. Viidelle 

potilaalle eläinlääkäri oli mennyt antamaan ainoastaan jälkihoitoa poikimisen jälkeen. 

Yhdestä tapauksesta ei ollut tallentunut hoitokoodia lukuun ottamatta mitään 

hoitotietoja, yksi potilas oli tallentunut kahteen kertaan ja yksi loi vasikkansa muun 

hoidon yhteydessä. Nämä tapaukset jätettiin pois aineistosta, minkä jälkeen 071-

hoitokoodilla olevia kriteerit täyttäviä tapauksia oli 27 kappaletta. 

 

Hoitokoodi 072 eli ”tila-, asento- tai tarjontavirhe” tuotti eniten hakutuloksia, 98 

kappaletta. Tapauksista rajattiin pois yksi lampaan synnytysapu, neljä poikimiseen 
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liittyvää jälkihoitoa ja yksi sorkkahoitoon liittyvä tapaus. Kaksi lehmää oli kyennyt 

poikimaan onnistuneesti ennen eläinlääkärin saapumista paikalle. Neljästä tapauksesta 

ei ollut tallentunut ollenkaan hoitotietoja ja kolme tapauksista oli kirjattu jo 

hoitokoodille 070. Yksi tapaus oli kirjattu juuri syntyneelle vasikalle kipulääkkeen annon 

takia. Tapauksia jäi aineistoon rajaamisen jälkeen 80 kappaletta. 

 

”Monisikiösynnytys” hoitokoodilla 073 tapauksia löytyi 22 kappaletta. Yksi tapaus oli 

kirjattu jo hoitokoodille 070 ja kolme koodille 072. Kaksi tapauksista oli poikima-apuun 

liittyviä komplikaatioita, joissa toinen vasikoista oli jäänyt huomaamatta ensimmäisen 

poikima-avun yhteydessä. Nämä tapaukset oli kirjattu myös hoitokoodille 072, joten 

niitä ei tässä kirjattu enää uudelleen. Näin ollen tapauksia jäi aineistoon 16 kappaletta.  

 

Hoitokoodilla 074 ”epänormaali sikiö” haku tuotti 22 tapausta.  Kahdesta ei ollut 

tallentunut potilasjärjestelmään mitään tietoja, yksi oli patologialle tutkittavaksi 

lähetetty vasikka ja yksi tapaus oli kirjattu myös hoitokoodille 072, joten sitä ei enää 

uudelleen kirjattu. Aineistoon jäi tällä hoitokoodilla 18 tapausta. 

 

”Kohtukierre” hoitokoodilla 075 tapauksia löytyi 39 kappaletta. Kuudesta käynnistä ei 

ollut tallentunut mitään muuta tietoa kuin pelkkä hoitokoodi, joten niitä ei otettu 

mukaan. Kahdeksan tapauksista oli tallennettu jo hoitokoodeilla 070-072. Yhdessä 

tapauksessa lehmällä diagnosoitiin kohtukierre, mutta tilallinen ei halunnut 

eläinlääkärin tekevän sillä käynnillä toimenpiteitä, vaan hän jäi miettimään, miten 

haluaa edetä lehmän kanssa. Tietokannasta ei löytynyt enää myöhemmin tietoa 

kyseisestä tapauksesta, joten se jätettiin pois. Yksi tapaus oli hyvin sujuneen poikimisen 

jälkihoitoa. Tapauksia 075 koodilla jäi aineistoon 23 kappaletta.  

 

Aineiston rajaamisen jälkeen tapauksia jäi 192 kappaletta. Aineistossa on kaksi lehmää, 

joita on autettu kahdella eri poikimakerralla peräkkäisinä vuosina. Tapaukset 

numeroitiin juoksevalla numeroinnilla tiedon keräyksen yhteydessä. Samalla 

häivytettiin omistajan ja lehmän tunnistetiedot asiakastietojen salaamisen 

varmistamiseksi. Potilasjärjestelmästä tehtävän tiedon keräämisen jälkeen huomattiin 

rotutiedon puuttuvan 114 tapauksen kohdalta ja iän yhdeksän tapauksen kohdalta. 
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Rodun ja iän katsottiin olevan tilastollisesti kiinnostavia, joten tiedonhakua laajennettiin 

myös Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan. Tätä kautta saatiin 

haettua rodut ja iät sellaisten tilojen eläimille, mitkä kuuluivat Nasevaan. 

Kaikista potilastapauksista kerättiin jo aiemmin mainitun iän ja rodun lisäksi mahdolliset 

esitiedot, annetun synnytysavun muoto, taustasyy, mahdolliset komplikaatiot, lehmälle 

annetut lääkitykset ja tapauksen lopputulema. Lopputulemasta kirjattiin ylös erilaisia 

skenaarioita: selvisikö lehmä, selvisikö vasikka ja näiden mahdolliset erilaiset 

yhdistelmät. Synnytysavusta selvitettiin, tapahtuiko apu ainoastaan mekaanisesti 

kääntämällä ja vetämällä, sektiolla, hätäsektiolla, fetotomialla vai lopettamalla eläin. 

Mikäli potilaskortilla oli tietoa siitä, oliko poikimavaikeus johtunut enemmin vasikasta 

vai emästä, tieto tallennettiin aineistoon. Vasikkaan kohdistuneet mielenkiinnon 

kohteet olivat: onko vasikka kohtuuttoman suuri, virheasennossa, epämuodostunut, 

syntymässä väärään aikaan tai oliko vasikoita useampia. Emään liittyviä tietoja kerättiin 

mahdollisesta kohtukierteestä, polttoheikkoudesta, muusta ongelmasta kohdussa tai 

synnytyskanavassa sekä mahdollisesta muusta sairaustilasta mikä mahdollisesti 

vaikeuttaa synnytystä. Komplikaatioista kerättiin diagnoosi hoitokoodeina sekä 

päivämäärinä monenko vuorokauden kuluttua komplikaatio lehmälle tuli.  

 

3.2 Tutkimuksen	eläimet	

 

Eläimet ovat Saaren eläinklinikan alueella toimivien maatilojen omaisuutta eli ne eivät 

ole tutkimuskäytössä olevia nautoja. Tutkimus on toteutettu takautuvasti niin, että 

synnytysavun hetkellä tutkimus ei ole ollut käynnissä eikä täten ole vaikuttanut 

annettuun hoitoon. Tutkimusta varten ei ole tarvinnut hankkia koe-eläinlupaa. 

 

3.3 Tilastolliset	menetelmät	

 

Tutkimusaineistosta saatava data analysoitiin tilastolliseen analyysiin suunnitellulla 

tietokoneohjelmalla (IBM SPSS Statistics 25 for Windows). Tilastollisesti merkittävän 

rajana pidettiin p < 0,05. Aineistoa käsiteltiin Pearssonin korrelaatiolla. 95% 

luottamusvälit laskettiin GeoGebra Classic 5 -sovelluksen avulla.  
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4 TULOKSET	

4.1 Tapausten	perustiedot	

4.1.1 Ikä	
 

Ikä saatiin selvitettyä potilasjärjestelmän sekä Naseva-järjestelmän kautta 188 

tapauksen osalta. Ikä pyöristettiin lähimmän kuukauden tarkkuudelle ja muutettiin 

desimaaliluvuksi kahden numeron tarkkuudella. Nuorin aineistossa poikima-apua 

saanut lehmä oli iältään 1 v 2 kk ja vanhin 11 v 1 kk. Aineiston lehmien keski-ikä 

poikimahetkellä oli 4,29 vuotta. 95 % vaihteluväli iälle oli 3,98-4,60 vuotta ja mediaani 

3,21 vuotta. Kuvassa 2 on havainnollistettu eri ikäisten lehmien prosenttiosuudet. 

 

Iän huomattiin korreloivan tilastollisesti merkittävästi viiden muun tutkitun muuttujan 

kanssa. Korreloivat arvot olivat lehmälle annettu synnytysapu, poikimavaikeuden 

taustasyy, sektio, kaksoset ja komplikaatiot. Tulokset on esitetty taulukossa 1.  

 

 
Kuva 2. Histogrammi tutkimusaineistoon kerättyjen lehmien ikäjakaumasta 

poikimavaikeuden hetkellä. Y-akselilla on tapausten osuudet prosentteina ja X-akselilla 

lehmien ikä vuosina. Ikä saatiin selvitettyä 188 tapaukselta. 
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Taulukko 1. Iän korreloiminen annetun synnytysavun, poikimavaikeuden taustasyyn, 

sektion, kaksosten ja komplikaatioiden kanssa. Tilastollisesti merkittävän rajana on 

pidetty p < 0,05.  

* Korrelaatio on merkittävä 0,05 

** Korrelaatio on merkittävä 0,01 

 

_______________________________________________________________________ 

 Synnytysapu  Taustasyy Sektio Kaksoset Komplikaatio 

Ikä -0,144* -0,299** -0,192** 0,197** 0,287** 

 

 

Tuloksista voi päätellä vanhempien lehmien olevan herkempiä saamaan kaksoset sekä 

kehittämään komplikaatioita poikimavaikeuksien jälkeen. Vanhemmat lehmät 

tarvitsevat myös sektion nuorempia lehmiä todennäköisemmin. Nuorempien lehmien 

synnytysavun taustasyynä on todennäköisimmin isokokoinen vasikka, mikä autetaan 

maailmaan vetämällä.  

 

4.1.2 Rotu	
 

Tutkimusaineistosta saatiin selvitettyä lehmän rotu 185 tapauksen osalta. Aineistossa 

oli kahdentoista eri rodun edustajia. Ayrshire-rotuisia lehmiä oli yllättäen reilusti yli 

puolet kaikista tapauksista, 113 kappaletta. Toiseksi eniten tapauksia oli holstein-

rotuisilla lehmillä. Muita rotuja oli huomattavasti vähemmän. Poikimavaikeuksia esiintyi 

maitorotuisilla lehmillä liharotuisia enemmän. Tapausten rotujakaumat 

prosenttiosuuksineen on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineiston rotujen osuudet. N=185. 

 

Rotu          Prosenttiosuus %  Rotu       Prosenttiosuus % 

Ayrshire  58,9  Simmental  2,6 

Holstein  27,6  Charolais  1,0 

Suomenkarja  1,6  Limousin  1,0 

Jersey  1,0  Aberdeen angus 0,5 

Brown swiss  0,5  Blonde d `Aquitane 0,5 

Rotu ei selvillä 3,6  Hereford  0,5 

    Highland  0,5 

	

4.2 Annettu	synnytysapu	

 

Aineiston poikimavaikeudet olivat ratkenneet seitsemällä eri tavalla. Kuvassa 3 on 

esitetty annettujen synnytysapujen osuuksia aineiston tapauksista. Tavallinen vetoapu 

oli kaikista tyypillisin tapa auttaa vasikkaa tai vasikoita ulos synnytyskanavasta, mutta 

aineiston tiedoista ei ollut saatavissa tarkempaa tietoa onko vedon yhteydessä käytetty 

jotain tiettyjä apuvälineitä, kuten ketjuja tai vetolaitetta. Kohtukierteiden yhteydessä 

käytettiin kahta erilaista tapaa vasikan ulos saamiseksi: lehmän tai kohdun pyörittämistä 

tai sektioimista. Kaikissa tapauksissa ei ollut tiedossa oliko pyörittämistä kokeiltu ennen 

sektioon päätymistä.  

 

Sektiot jaettiin aineiston käsittelyssä kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä ryhmässä olivat 

nk. tavalliset sektiot, missä sekä vasikan että lehmän henki yritettiin säästää, mutta 

vasikkaa ei oltu saatu ulos vetämällä. Toiseen ryhmään jaettiin kohtukierteen 

yhteydessä tehtävät sektiot, missä kierrettä ei saatu muuten avattua.  
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Kuva 3.  Erilaisten synnytysavun muotojen jakautuminen aineiston tapauksissa. Y-

akselilla on tapausten prosentuaaliset osuudet ja x-akselilla annettu synnytysapu. 

Kohtukierretapaukset on jaettu kahteen luokkaan, sen perusteella autettiinko vasikka 

maailmaan lehmää tai kohtua pyörittämällä vai sektiolla. Sektio on myös jaettu kahteen 

luokkaan: sektioon missä tarkoituksena on yrittää säästää sekä lehmän että vasikan 

henki ja hätäsektioon, jossa lehmä lopetetaan heti vasikan ulos saamisen jälkeen. 

Kohtukierteen sektio-osuudessa mukana olleita ei ole uudelleen laskettu varsinaiseen 

sektio-osuuteen. Tapauksia on yhteensä 192 kappaletta. 

 

Kolmanteen luokkaan jäivät hätäsektiot missä lehmä lopetetaan, mutta vasikan henki 

yritetään säästää. Hätäsektio eroaa lehmän lopettamisesta siten, että lehmän 

lopetuksessa vasikka on jo kuollut. Seitsemäs synnytysavun muoto oli fetotomia, jossa 

vasikka oli jo kuollut kohtuun, mutta sitä ei epämuodostuman, virheasennon tai suuren 

koon vuoksi saatu vedettyä ulos kohdusta ilman yhden tai useamman ruumiinosan 

irrottamista.  
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4.3 Poikimavaikeuteen	johtaneet	syyt	

 

Tapauksista selvitettiin mahdollisuuksien mukaan mikä tai mitkä syyt olivat johtaneet 

poikimavaikeuteen. Kaikista tapauksista tietoa ei ollut saatavilla. Yleisimmät syyt 

poikimavaikeuksien kehittymiselle olivat erilaiset virheasennot, kaksoset sekä 

isokokoiset vasikat. Aineistossa ei juuri ollut mainintoja siitä minkälaisia virheasennot 

olivat olleet, joten tällaista tietoa tutkimuksesta ei voitu analysoida. Kaikkiaan erilaisia 

poikimavaikeuteen johtaneita syitä oli mainittu 11 erilaista ja ne on listattu määrineen 

ja osuuksineen taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Poikimavaikeudelle altistavat tekijät määrineen ja prosenttiosuuksineen. 

Tapausten kokonaismäärä on 192 kappaletta. 

 

Poikimavaikeuteen johtanut syy  Määrä Prosenttiosuus % 

Virheasento    95kpl             49,5% 

Kaksoset    25kpl             13,0% 

Isokokoinen vasikka   15kpl             7,8% 

Vasikka epämuodostunut   13kpl             6,8% 

Kohtukierre (ei muuta altistavaa syytä)  13kpl             6,8% 

Vasikka kuollut   11kpl             5,7% 

Kohdunkaula kiinni   4kpl             2,1% 

Synnytys ei etene   4kpl             2,1% 

Kohtu revennyt   3kpl             1,6% 

Poikiminen yliaikainen eikä etene  1kpl             0,5% 

Lehmä sairas    1kpl             0,5% 

Ei mainintaa    7kpl             3,6% 
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4.4 Lääkkeiden	käyttö	

 

Aineistosta kerättiin tietoa kaikista synnytysavussa ja komplikaatioiden hoidossa 

käytetyistä lääkityksistä. Käytetty lääkitys oli merkitty potilaskortille aina lääkkeen 

kaupallisen nimen mukaan. Kaupallista nimeä oleellisempaa on tieto vaikuttavasta 

aineesta, joten se kerättiin ylös. Vaikuttavan aineen lisäksi selvitettiin lääkityksen annos, 

kesto ja vahvuus.  

 

4.4.1 Mikrobilääkkeet	
 

Nykyisten tiukkojen mikrobilääkesuositusten takia tutkimuksessa oli tarkoituksena 

kerätä tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä poikimavaikeuksien yhteydessä. 

Potilastapauksien hoitoon oli käytetty viittä eri vaikuttavalla aineella toimivaa 

mikrobilääkettä. Aineiston 192 tapauksesta 57 lehmälle eli 29,7 % määrättiin jotakin 

mikrobilääkettä. Kun tapauksista poistaa synnytykseen lopetetut lehmät, joita oli 17 

kappaletta, lääkityksen sai 32,6 % aineiston lehmistä. 

 

Yleisin käytetty lääkeaine oli bentsyylipenisilliiniprokaiini, jota oli annettu 52 tapaukselle 

eli 27,1 % kaikista potilaista. Sen kauppanimiä ovat esimerkiksi Ethacilin, Penovet ja 

Syvacillin. Käytetyn lääkkeen vahvuus oli 300 000 IU/ml, kuurit olivat pituudeltaan 5-7 

vuorokautta ja annoksena oli käytetty 20 000 IU/kg. Osaan tapauksista lääkkeen 

aloittamisen syy oli kuvailtu hyvin tarkkaan. Välillä syitä mikrobilääkkeen määräämiselle 

oli kuitenkin useita. Esimerkiksi kuolleen vasikan sektion yhteydessä mikrobilääke olisi 

voitu aloittaa kummasta tahansa syystä. Taulukossa 4 on esitetty, minkälaiseen 

indikaatioon bentsyylipenisilliiniprokaiinilääkityksiä oli määrätty. 
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Taulukko 4. Bentsyylipenisilliiniprokaiinilääkityksen indikaatiot ja osuudet 

tutkimusaineiston tapauksissa. 

 

Indikaatio             Määrä  Prosenttiosuus % 

Vasikka kuolleena kohdussa  43  84,3 

Sektio   30  47,1 

Epämuodostunut vasikka  7  13,7 

Fetotomia   6  11,8 

Komplikaatio 7vrk aikana  6  11,8 

 

 

Enrofloksasiinia oli käytetty 21 tapaukselle eli 10,9 % koko aineistosta. Enrofloksasiinin 

kauppanimiä ovat esimerkiksi Baytril ja Fenoflox. Käytetty vahvuus enrofloksasiinista oli 

100 mg/ml ja annoksena oli käytetty 5mg/kg. Lääkitykset vaihtelivat kerta-annoksesta 

korkeintaan viiteen vuorokauteen. Jokainen enrofloksasiinia saanut tapaus oli saanut 

myös bentsyylipenisilliiniprokaiinilääkityksen. Enrofloksasiinia saaneista tapauksista 16 

oli sektioitu ja kahdelle oli tehty fetotomia. Yhden lehmän vasikka oli ollut kohdussa 

kuolleena jo pidempään ja yhdelle tuli komplikaationa vasemmanpuoleinen 

juoksutusmahankiertymä ja akuutti kohtutulehdus. Lehmä jouduttiin lopettamaan 

leikkauksesta ja mikrobilääkehoidoista huolimatta. Yhden tapauksen kohdalla 

potilaskortille ei oltu kirjattu lääkkeen annon syytä eikä sitä pystynyt päättelemään 

muista kirjatuista tiedoista. Kyseisen lehmän vasikka oli selvinnyt hengissä, lehmää ei 

sektioitu eikä sille tullut myöhemmin komplikaatioita. 

 

Bentsyylipenisilliininatrium, kauppanimeltään Geepenil, on yleisesti tuotantoeläimillä 

käytetty lääke leikkausprofylaksiaan eli mikrobilääkitykseen ennen leikkausta. Käytettyä 

lääkeannosta ei saatu laskettua, sillä sitä tietoa ei ollut saatavissa potilaskorteilta. 

Geepenil-pakkaus oli laskutettu aina kokonaisuudessaan asiakkaalta ja annettu 

ainoastaan kerta-annoksena eläinlääkärin toimesta. Sitä oli käytetty 21 tapaukselle eli 

10,9 % koko aineistosta. Kaikille lehmille oli tehty leikkaus navetassa. Tapauksista 
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kahdellekymmenelle oli tehty sektio. Yhdelle tapauksista oli tullut komplikaationa 

vasemmanpuoleinen juoksutusmahan kiertymä, mikä hoidettiin leikkaushoidolla ja 

lehmä sai bentsyylipenisilliininatriumia ennen leikkausta. Sektioiduille lehmille ei tullut 

komplikaatioita. Kaikille leikatuille lehmille aloitettiin leikkauksen jälkeen 

bentsyylipenisilliiniprokaiinilääkitys ja kolmelletoista lehmälle lisäksi 

enrofloksasiinilääkitykset. Sektioiduista vasikoista viisi selvisi, yksitoista kuoli ja viidestä 

ei ollut tietoa. 

 

Oksitetrasykliinia oli käytetty viidelle eli koko aineistosta 2,6 % tapauksista. Sen 

kauppanimiä ovat esimerkiksi Terramycin ja Engemycin. Kolme tapauksista oli sektioitu 

ja niistä yhdelle oli annettu kerta-annoksena myös bentsyylipenisilliininatriumia ennen 

leikkausta. Muita mikrobilääkkeitä näillä viidellä tapauksella ei oltu käytetty ollenkaan. 

Käytetyn valmisteen vahvuus oli 100 mg/ml, annoksena oli käytetty 3-10 mg/kg 2-5 

vuorokauden ajan. Kaksi vasikoista kuoli, kaksi selvisi ja yhdestä ei ollut tietoa. Kaikki 

lehmät selvisivät eikä yhdellekään tullut komplikaatiota seitsemän vuorokauden 

kuluessa poikimisesta.  

 

Trimetopriimisulfanamidia oli käytetty mikrobilääkkeistä vähiten, vain kolmelle 

tapaukselle eli 1,6 % kaikista lehmistä. Kaikki kolme tapausta oli sektioitu ja lehmät olivat 

saaneet myös bentsyylipenisilliininatriumia kerta-annoksena ennen leikkausta. 

Leikkauksen jälkeen kaikille oli aloitettu bentsyylipenisilliiniprokaiinilääkitys. Yksi 

tapauksista sai kaksoset, joista toinen kuoli ja toinen jäi henkiin. Kaksi muuta lehmää 

saivat yhden vasikan. Toisessa tapauksessa vasikka selvisi ja toisessa ei. 

Trimetopriimisulfanamidia oli annettu kaikille vain kerta-annoksena leikkauksen 

yhteydessä. Käytetty annos oli 48 mg/kg. Kaikki kolme lehmää selvisivät hengissä. 

 

4.4.2 Muut	lääkkeet	
 

Mikrobilääkkeiden lisäksi kerättiin tietoa kipulääkkeen, oksitosiinin, 

epiduraalipuudutuksen ja klenbuterolin käytöstä. Kuvassa 4 on havainnollistettu 

lääkkeiden käytön määrää.  



 

 
 

23 

 
Kuva 4. Aineiston tapauksien hoitoon yleisimmin käytetyt muut lääkeaineet kuin 

mikrobilääkkeet. Y-akselilla on lääkkeen käytön osuus prosentteina ja x-akselilla käytetty 

lääkeaine tai tekniikka. Tapauksia aineistossa on 192 kappaletta. 

 

Mikrobilääkkeiden ja taulukossa esitettyjen lääkkeiden lisäksi lehmille oli annettu 

ainoastaan rauhoitus- ja puudutusaineita leikkausten yhteydessä, lopetusaineita mikäli 

lehmä jouduttiin lopettamaan sekä suonensisäistä kalsiumliuosta poikimahalvauksesta 

kärsiville lehmille. 

 

Useimmiten kipulääkkeenä oli käytetty ketoprofeenia sisältäviä tulehduskipulääkkeitä, 

joiden vahvuus on 100 mg/ml. Kauppanimeltään ketoprofeenia sisältäviä 

tulehduskipulääkkeitä ovat esimerkiksi Ketovet ja Comforion. Tulehduskipulääkkeiden 

lääkitysannos oli 3 mg/kg. Neljän tapauksen kohdalla oli käytetty myös meloksikaamia, 

kauppanimeltään Metacam, minkä vahvuus on 20 mg/ml. Meloksikaamiannoksena oli 

käytetty 0,5 mg/kg. Kipulääkettä oli luovutettu tilalle jatkohoitoa varten 37 lehmälle eli 

19,2 % kaikista tapauksista.  

 

Käytetyn oksitosiinin vahvuus oli 10 IU/ml ja se oli kauppanimeltään Vetox. Yleisin 

käytetty annos oli 2 ml eli 20 IU/lehmä, mitä oli uusittu joidenkin tapausten kohdalla 

useita kertoja. Oksitosiinia oli jätetty tilalle jatkohoitoa varten 13 tapauksen kohdalla.  
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Epiduraalipuudutuksissa oli käytetty prokaiinihydrokloridia sisältävää puuduteainetta, 

jonka vahvuus oli 20 mg/ml. Sen kauppanimi on esimerkiksi Procamidor. Käytetty määrä 

vaihteli 3-15 ml välillä. Kahden tapauksen kohdalla epiduraalipuudutus oli uusittu 

synnytysavun pitkittyessä. Ksylatsiinia, kauppanimeltään Xysol, oli käytetty yhdessä 

puudutteen kanssa 14 tapauksessa pitkittämään puudutuksen vaikutusaikaa. Käytetyn 

ksylatsiinin vahvuus oli 20 mg/ml ja käytetty annos 0,5 ml. 

 

Käytetty klenbuteroli oli kaikissa tapauksissa sama erityisluvallinen valmiste 

Ventipulmin, jonka vahvuus on 30 mg/ml. Käytetyt annokset vaihtelivat 10-30 ml välillä 

niin, että useimmiten annettu annos oli välillä 10-15 ml. Annosta ei oltu uusittu 

yhdessäkään tapauksessa tai luovutettu tilalliselle. 

 

4.5 Komplikaatiot	

 

Aineiston keräämisen yhteydessä kerättiin tietoa komplikaatioista poikimisen jälkeisen 

kuukauden ajalta ja niitä oli kaikkiaan 57 tapauksella. Lehmistä 17 lopetettiin 

synnytyksen yhteydessä, joten näille tapauksille ei edes voinut tulla komplikaatioita. 

Komplikaatiot rajattiin nk. puerperaalikauteen eli poikimisen jälkeiselle seitsemälle 

vuorokaudelle. Näin tehtiin, sillä kuukauden aikana lehmälle voi kehittyä jo monia 

sairaustiloja, mitkä eivät enää liity mitenkään poikimiseen. Näin rajattuna tapauksia oli 

42 kappaletta eli 24 % eloon jääneistä lehmistä. Komplikaatiodiagnoosien 

analysoimiseen hyödynnettiin lehmien hoitokoodeja ja niitä oli merkitty 16 eri 

hoitokoodilla.  

 

Yhteensä 16 lehmälle oli merkitty kaksi eri komplikaatiota ja viidelle lehmälle oli tullut 

vielä kolmaskin komplikaatio. Yleisin komplikaatio oli poikimahalvaus ja se esiintyi 16 

tapauksella eli 38,1 % kaikista komplikaatioista. Yhtä tapauksista käytiin kalkitsemassa 

vielä toiseen kertaan. Halvaantuneiden lehmien keskiarvoikä oli 6,26 vuotta. Toiseksi 

yleisin komplikaation syy oli akuutti kohtutulehdus ja se esiintyi 14 tapauksella eli 33,3 

% komplikaation saaneista. Yhtä tapauksista käytiin hoitamassa kolme erillistä kertaa 

kohtutulehduksen takia. Kolmella tapauksella oli sekä poikimahalvaus että akuutti 
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kohtutulehdus. Kahdella lehmällä oli todettu jälkeisten jääminen. Potilaskorteille ei oltu 

merkitty olivatko nämä tapaukset edenneet myös akuuteiksi kohtutulehduksiksi. 

 

Akuutti utaretulehdus todettiin viidellä lehmällä. Näistä viidestä lehmästä kahdella oli 

utaretulehduksen lisäksi myös poikimahalvaus. Piilevä utaretulehdus oli merkitty 

kolmelle lehmälle. Näillä kaikilla kolmella lehmällä, jolla oli piilevä utaretulehdus, oli joko 

akuutti kohtutulehdus tai jälkeisten jääminen toisena diagnoosina. Erilaisia 

ruuansulatuskanavaan liittyviä komplikaatioita oli useita. Kolmella lehmällä todettiin 

vasemmanpuoleinen juoksutusmahan siirtymä. Yhdelle tapaukselle oli merkitty muu 

suoliston sairaus ja kahdelle lehmälle oli annettu syömättömyysdiagnoosi.  

 

Kahden tapauksen kohdalla olikin ollut kyse kaksosista, mutta ensimmäisen poikima-

avun yhteydessä ei oltu huomattu toista vasikkaa. Toinen tapauksista käytiin hoitamassa 

vuorokauden kuluttua ja toinen kuuden vuorokauden kuluttua. Vuorokauden kuluttua 

hoidetulle tapaukselle kehittyi seuraavan viikon aikana sekä akuutti kohtutulehdus että 

vasemmanpuoleinen juoksutusmahan siirtymä. Toiselle tapauksista ei tullut muita 

komplikaatioita. Molemmissa tapauksissa kohtuun jäänyt vasikka oli kuollut. 

 

Kahdelle tapaukselle oli kehittynyt synnytysvaurio, yhdelle hermovamma ja yksi oli 

jäänyt tuntemattomasta syystä makaamaan. Yhdelle lehmälle oli kehittynyt 

niveltulehdus ja yhdelle hengitystieinfektio. Neljä komplikaatioista olivat sellaisia, 

etteivät varsinaisesti liity poikimiseen, mutta olivat kuitenkin kehittyneet viikon kuluessa 

poikimisesta. Yhdelle näistä neljästä lehmästä oli kehittynyt vedintukos ja yhdelle oli 

sattunut vedinhaava. Yhdelle tapaukselle oli merkitty hoitokoodiksi muu 

loukkaantuminen ja yhdelle muu sairaus mitä ei oltu tarkemmin avattu potilaskortille. 

 

Komplikaation kehittäneistä lehmistä vain kolmelle oli tehty sektio ja kahdella niistä 

komplikaationa oli poikimahalvaus. Kolmannen tapauksen komplikaation syynä oli 

syömättömyys. Kaikki sektiotapausten komplikaatiot hoituivat yhdellä käynnillä eikä 

useita komplikaatioita ilmennyt. Komplikaatiotapauksista yhdeksällä lehmällä oli ollut 

kaksoset. Näistä viidelle tuli komplikaationa akuutti kohtutulehdus. Neljälle lehmälle 

kehittyi poikimahalvaus ja kahdelle vasemmanpuoleinen juoksutusmahan siirtymä.  



 

 
 

26 

4.6 Vuodenajan	vaikutus	

 

Aineiston läpikäymisen yhteydessä ei huomattu kerätä tietoa hoidon ajankohdasta, 

mutta se kerättiin aineistosta vielä myöhemmin erikseen. Hakujen välillä potilastieto-

järjestelmästä oli kadonnut kokonaan tiedot kolmesta potilaasta, joista kahdella oli 

sama omistaja. Näin ollen hoitopäivämäärä saatiin kerättyä 189 tapauksen osalta. 

Kuvassa 4 tapaukset on jaettu jokaiselle kuukaudelle tammikuusta joulukuuhun vuosina 

2018-2020. Kuukausittaiset synnytysvaikeustapaukset vaihtelivat 2-12 tapauksen välillä. 

Tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako vuodenaika potilastapausten määriin.  

 

Tapaukset ryhmiteltiin kvartaaleihin eli neljännesvuosiin siten, että tammikuusta 

maaliskuuhun, huhtikuusta kesäkuuhun, heinäkuusta syyskuuhun ja lokakuusta 

joulukuuhun muodostui neljä tutkittavaa ajanjaksoa. Kuvasta 5 voidaan havaita 

poikimavaikeuksia olleen eniten tammikuun ja maaliskuun välisellä ajanjaksolla, kun 

kolmen vuoden tapaukset lasketaan yhteen. Vähiten poikimavaikeuksia tutkittavina 

vuosina on ollut heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana. Vuosien välillä on ollut kuitenkin 

isojakin vaihteluita saman tarkasteltavan aikajakson sisällä kuten huhtikuun ja kesäkuun 

välisellä ajanjaksolla.  
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Kuva 5. Neljännesvuosien potilastapausten vertailu toisiinsa. Sinisellä on vuonna 2018 

hoidetut tapaukset, punaisella vuoden 2019 tapaukset ja vihreällä vuoden 2020 

tapaukset. X-akselilla on vuosineljännekset kolmen kuukauden välein ja y-akselilla 

potilasmäärät. Tapauksien yhteenlaskettu määrä aineistossa on 192. 

 

Vaikka Suomessa neljä selkeää vuodenaikaa onkin, lämpötila voi vaihdella eri vuosina 

rajustikin kuukausien välillä. Siksi kuvassa 6 on havainnollistettu myös kuukausittaiset 

keskilämpötilat yhdessä potilasmäärien kanssa.

 

 

 

Kuva 6. Kuukausittaisten synnytysvaikeustapausten määrät sekä kuukausittainen 

keskilämpötila suhteessa toisiinsa vuosina 2018-2020. Sinisellä on kuukauden 

keskilämpötila Mäntsälän lähimmässä isossa kaupungissa eli Lahdessa. Tieto 

lämpötilasta on kerätty Ilmatieteenlaitoksen internetsivujen arkistosta. Punaisella on 

synnytysvaikeuspotilaiden määrä kyseisenä kuukautena. X-akselilla on kuukaudet 

tammikuusta 2018 joulukuuhun 2020, Y-akselilla tapausten määrät ja lämpötila. 
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4.7 Lopputulemat	

 

Aineistosta kerättiin tietoa myös siitä, miten tapaukset päättyivät. Lopputulemia oli 

yhdeksän erilaista skenaariota. Onnistuneeksi lopputulemaksi laskettiin 

henkiinjääminen. Komplikaatiota ei tässä yhteydessä huomioitu, paitsi niiden tapausten 

osalta, joissa lehmä kuoli komplikaatioon. Taulukossa 5 lopputuloksien erilaisten 

skenaarioiden määrät.  

 

Tarkasteltaessa lehmiä ja vasikoita erikseen havaittiin lehmän jääneen henkiin 89,1 % 

tapauksista. Vasikan voinnista oli todella vähän merkintöjä aineistossa. Vasikan 

tiedettiin jääneen henkiin 29,2 % tapauksista. Lisäksi seitsemässä kaksostapauksessa 

toinen vasikka selvisi ja toinen kuoli. Huonoimman mahdollisen skenaarion eli sekä 

lehmän että vasikan menetys tiedettiin tapahtuneen ainakin 7,3 % tapauksista. 

 

Taulukko 5. Tapausten lopputulemien määrät ja prosenttiosuudet. 

 

Lopputulema                Määrä  Prosenttiosuus % 

Lehmä + vasikka ok      54  28,1 

Lehmä ok, vasikka kuolee     66  34,4 

Lehmä ok, vasikasta ei tietoa    44  22,9  

Lehmä + toinen vasikka ok, toinen kuolee 7  3,6 

Lehmä + vasikka kuolevat     14  7,3  

Lehmä kuolee, vasikka ok     2  1,0 

Lehmä kuolee, vasikasta ei tietoa    1  0,5 

Lehmä lopetetaan komplikaatioihin     4  2,1 
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5 POHDINTA	
 

Tutkielman aineiston keräämiseen aiheutti haasteita se, että merkintöjä ja toimenpiteitä 

oli tehnyt yhteensä 31 eri eläinlääkäriä. Esitietojen, yleistutkimuksen ja 

leikkauskertomuksen kuvailuissa ja yksityiskohdissa oli suuria eroja. Osassa tapauksista 

potilaskortille oli merkitty vain toimenpide ja lääkitysten ohjeet, kun osassa taas oli 

kuvailtu hyvin yksityiskohtaisesti tapahtumia. Koska kyse on opetussairaalasta voisi olla 

hyvä keskustella yhtenäisestä linjasta, mitkä asiat olisivat oleellisia merkitä ylös. Joskus 

tutkimusta tehdään vasta vuosia myöhemmin ja tapaukset voisivat antaa runsaasti 

lisäarvoa suomalaiselle nautatutkimukselle. Ohjeistuksen pitäisi olla selkeä, että kaikki 

eläinlääkärit, myös vain lyhyitä työjaksoja tuotantoeläinsairaalassa tekevät erikoistuvat 

eläinlääkärit ja sijaiset, tietävät mitä potilaskortteihin odotetaan kirjattavan. Myös 

opiskelijoiden aktiivisempaa mukaan ottamista potilastietojen kirjaamiseen ja 

laskutukseen voisi miettiä, sillä tapauksen kertaaminen voisi tehostaa oppimista. 

 

ProAgrian tuotosseurannan mukaan lypsylehmien poistoikä Suomessa vuonna 2021 oli 

5,3 vuotta ja keskipoikimakerta 2,65. Tutkimusaineistossa olleista lehmistä 56 kpl eli 

29,8 % olivat vanhempia kuin 5,3 vuotta. Keskipoikimakertaa ei sen sijaan saatu 

laskettua, sillä aineistosta ei pystynyt laskemaan tai päättelemään monennettako kertaa 

lehmä on poikimassa. Ikä oli kuitenkin hyvin merkittävässä roolissa tutkimustulosten 

valossa. Tutkimuksen tulokset tukevat lähdekirjallisuuden kanssa samaa linjaa siitä, että 

hiehojen poikimavaikeudet johtuvat useimmiten isokokoisista vasikoista, kun taas 

vanhempien lehmien synnytysvaikeudet johtuvat usein kaksostiineyksistä. Vanhempien 

lehmien kohdalla oli myös enemmän komplikaatioita synnytyksen jälkeen, mikä voi 

johtua suuremmasta todennäköisyydestä saada kaksoset, altistua utaretulehduksille 

sekä sairastua poikimahalvaukseen. 

 

Ayrshire oli yliedustettuna tässä aineistossa eikä se vastannut lähdekirjallisuuden linjaa 

siitä, että poikimavaikeuksia on eniten holstein-rotuisilla lehmillä (Mee ym. 2008). 

Tulokseen voi vaikuttaa alueen rotujakauma, mutta tätä ei tutkittu sen tarkemmin. 

Vuonna 2021 Suomessa oli ProAgrian tuotosseurannan mukaan maitorotuisista 
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naudoista 56,4 % holstein-rotuisia ja 41,7 % ayrshire-rotuisia lehmiä. Aineistossa oli 

kuitenkin valtaosa maitorotuisia lehmiä verrattuna yksittäisiin liharotuisiin nautoihin.  

 

Suurimmassa osassa aineiston tapauksista ei ollut saatavilla tietoa siitä minkälaisessa 

virheasennossa vasikka oli ollut synnytysavun alkaessa. Tieto virheasennosta olisi ollut 

mielenkiintoinen lisätieto, sillä siitä olisi voinut päätellä altistaako joku tietty virheasento 

todennäköisemmin tiettyyn hoitopäätökseen, esimerkiksi sektioon tai lopetukseen.  

 

Lähdekirjallisuudessa oli useita mainintoja siitä, että lihavuus altistaa 

poikimavaikeudelle. Aineiston lehmistä ei ollut saatavilla tietoa minkälaisessa 

lihavuuskunnossa ne ovat olleet poikimahetkellä. Se on toki ymmärrettävää, sillä 

poikimavaikeustapausten yhteydessä on usein kiire ja yleistutkimus voi olla suppeampi 

kuin monen muun sairaustilan hoidon yhteydessä. Lihavuus ei myöskään vaikuta 

hoitopäätökseen tai lääkitysten valintaan.  

 

Mikrobilääkkeitä oli käytetty tutkimuksen hypoteesin mukaisesti harkiten ja 

Ruokaviraston mikrobilääkkeiden käyttösuositusten mukaisesti. One Health 

näkökulmasta katsoen oli tärkeää, että ihmisten vakaviin infektioihin varattuja 

mikrobilääkkeitä ei oltu käytetty. Lehmiä oli lääkitty vain sellaisilla lääkeaineilla, joilla on 

Suomessa myyntilupa naudoille. Lääkeannoksina oli käytetty Ruokaviraston 

mikrobilääkkeiden käyttösuosituksen annoksia, jotka ovat lääkkeiden käyttöohjeita 

suurempia. Siitä johtuen oli määrätty myös käyttöohjeita pidempiä varoaikoja. 

Muutaman potilastapauksen kohdalla mikrobilääkkeen valintaan oli vaikuttanut 

eläinlääkärin penisilliiniallergia ja näille oli määrätty oksitetrasykliiniä (henkilökohtainen 

tiedoksianto, Mari Niemi). 

 

Yllättävänä lopputuloksena voi pitää sitä, että kaikille poikimavaikeustapauksille ei oltu 

annettu tulehduskipulääkettä. Kipulääkettä oli annettu 80,7 % tapauksen lehmistä. 

Tosin voi olla, että tilallinen on antanut itse kipulääkkeen ennen eläinlääkärin tuloa ja 

sitä ei ole merkitty potilasohjelmaan. Poikimavaikeudesta johtuvaa kipua on tärkeää 

hoitaa, sillä sitä pidetään yhtenä kivuliaimmista tiloista lehmän elämässä (Huxley ja 

Whay 2006). Epiduraalipuudutus sen sijaan oli annettu noin puolille tapauksista. Niiden 
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määrä voi selittyä sillä, että tuotantoeläinsairaala on opetussairaala ja opiskelijoille 

annetaan herkemmin mahdollisuus yrittää puudutuksen antoa oppimisen takia myös 

niissä tapauksissa, joissa se ei olisi aivan välttämätön.  

 

Komplikaatioita oli melko vähän. Sektioita tehtiin 31 kappaletta ja näistä lehmistä vain 

yhdelle tuli komplikaatio mikä voisi johtua leikkauksesta. Tulos on mielenkiintoinen. 

Hyvää onnistumisprosenttia voi selittää se, että mukana on opiskelijoiden ansiosta aina 

useita apukäsiä ja eläinlääkärit ovat tuotantoeläimiin erikoistuneita. Eläinlääkärin 

osaamisella on iso merkitys kirurgisissa toimenpiteissä (Kennedy ym. 2011). 

Tuotantoeläinsairaalan alueen tilalliset voivat olla keskivertotilallisia taitavampia 

hoitamaan sektioitua lehmää ja sen vasikkaa, sillä opiskelijoiden oppimisen takia 

jatkohoito-ohjeet käydään erityisen tarkasti läpi. Onnistumisprosenttia voisi sen sijaan 

laskea pitkä leikkausaika, sillä leikkaukset toteutetaan opetusleikkauksina ja ne voivat 

kestää tavallista pidempään. 

   

Tilalliset osaavat nykyään hyvin myös itse antaa synnytysapua, ja eläinlääkäriä tarvitaan 

useammin vaikeissa tapauksissa, joissa vasikka on voitu jo menettää (Mee ym. 2008). 

Eläinten kanssa raha voi ratkaista sen, miten tapaus lopulta hoidetaan. Tuottaja ei 

välttämättä halua panostaa rahallisesti keskivertoa huonomman lehmän sektioon, 

vaikka sen tiedettäisiin olevan paras ratkaisu tietyissä tilanteissa. Pieneläinten kohdalla 

tilanne voi sen sijaan olla päinvastainen. Omistaja voi toivoa sektiota ilman selkeää 

synnytysvaikeuttakin, ettei vain menettäisi koko pentuetta.  

 

Synnytykseen kuolleet vasikat voivat jäädä helposti merkitsemättä tilan kirjanpitoon, 

koska korvamerkittömistä eläimistä ei tarvitse sen kummemmin raportoida. Kuten 

Lombard ym. (2007) totesivat artikkelissaan, tuottajaa kannattaa kuitenkin kannustaa 

merkitsemään kaikki tilan tapahtumat ylös, myös synnytyksen yhteydessä kuolleet 

vasikat. Poikimavaikeudesta johtuva vasikkakuolleisuus voi jäädä pimentoon tilan 

terveydenhuoltoeläinlääkäriltä ja tuottajalta itseltään eikä tilanteeseen osata sen takia 

puuttua. Aineistostakin puuttui todella usein tieto siitä, mitä vasikalle oli tapahtunut. 

Lehmät sen sijaan selvisivät poikimavaikeuksista usein hengissä. Tutkimuksen 
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yhteydessä ei tehty pidempää seurantaa siitä, miten tapausten lehmille lopulta oli 

käynyt poikimavaikeuksista selvittyään. 

 

Poikimavaikeudet voivat vaikuttaa myös seuraavaan tiinehtymiseen ja pidentää 

poikimaväliä (Dematawewa ja Berger 1997, Sazaki ym. 2014). ProAgrian 

tuotosseurannan mukaan vuonna 2021 poikimavälin pituus oli 402 päivää ja 

siemennyksiä tarvittiin 1,92 onnistunutta tiinehtymistä kohti. Optimaalisena 

poikimavälinpituutena pidetään noin kahtatoista kuukautta (Schmidt 1989). Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan seurattu miten lehmät tiinehtyivät seuraavalla 

siemennyskaudella. 

 

Lähdekirjallisuudessa oli hyvin vaihtelevia tuloksia siitä vaikuttavatko erilaiset 

vuodenajat poikimavaikeuksien määrään. Tässä tutkimuksessa havaittiin marraskuu-

tammikuu välillä olleen eniten tapauksia, 52 kappaletta. Vähiten tapauksia oli välillä 

heinäkuu-syyskuu, 43 kappaletta. Vuodenaikaisvaihtelujen lisäksi vaihtelua oli 

nähtävissä saman aikavälin eri vuosina, sillä vuonna 2018 heinäkuu-syyskuu välillä 

tapauksia oli vain 9 kappaletta, mutta vuosina 2019 ja 2020 tapauksia oli molempina 

vuosina 17 kappaletta. Tapaukset olisi voinut olla luontevampaa jakaa myös seuraavasti: 

joulukuu-helmikuu, maaliskuu-toukokuu, kesäkuu-elokuu ja syyskuu-lokakuu. Näin jako 

olisi myötäillyt vuodenaikoja vieläkin paremmin. Tällä jaolla olisi pitänyt ottaa mukaan 

joulukuu 2019 ja jättää pois vastaavasti joulukuu 2021, joten tähän ei sen takia päädytty. 

Tuloksista voi todeta, ettei vuodenajalla ollut merkittävää vaikutusta tapausten 

esiintyvyyteen. 

 

Kolmen vuoden aikajaksolla tapauksia oli yhteensä 192 kappaletta. Kun tämä jaetaan 

kolmen vuoden kahdelletoista kuukaudelle, poikimavaikeustapauksia on ollut 5,3 

tapausta/kuukausi. Opiskelijat ovat tuotantoeläinsairaalalla neljä kertaa kahden viikon 

jaksoissa n. 16 henkilöä kerrallaan, joten on selvää, ettei kaikille opiskelijoille osu vuoden 

käytännönopintojen aikana yhtäkään poikimavaikeustapausta omalle kohdalle. Tähän 

peilaten synnytysopin harjoitukset ovat tärkeä osa eläinlääketieteen opiskelijoiden 

koulutusta.  
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