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Nautojen käsiteltävyys on tärkeä 
tuotanto-ominaisuus

Resurssitehokas nautakarjatalous-webinaari
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Maiju Pesonen 

Esityksen sisältö

• Naudan luonteen ja 
käsiteltävyyden reunaehdot

• Naudan tuotanto-olosuhde
• Mitä luonneominaisuuksia 

emolehmätuotanto tarvitsee
• Miksi ja milloin 

luonnetta/käsiteltävyyttä 
kannattaa valita

• Miten naudan luonne vaikuttaa 
emolehmätuotannossa tärkeisiin 
ominaisuuksiin

• Karjanhoitajan merkitys
• Johtopäätöksiä
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Miksi käsiteltävyys nyt?

KMVET 1/2022

IEFarmer 07/2021

• Kestävyys = uudistaminen on taloudellisesti ja 
ympäristöllisesti kallista

• Työturvallisuus = jokainen loukkaantuminen (eläin ja 
ihminen) on turhaa ja kallista

• Vastustuskyky = sairastumiset ja hoidot lisäävät 
eläinlääkärikuluja, antibioottien käyttöä ja menetyksiä

• Tuotanto = on tasaisempaa ja korkeampaa  
= kannattavampaa

• Kuluttuja = on entistä tietoisempi ja haluaa 
läpinäkyvyyttä

• Hyvinvointi = tuo lisää tuottavuutta ja luo 
mahdollisuuden brändäykseen

• Tutkimus = on muodostanut lisää 
tietoa siitä, mihin kannattaa 
kiinnittää huomiota eläinten 
käsiteltävyydessä

Nauta on laajojen arojen arka saaliseläin

Se merkitsee jatkuvaa ympäristön tarkkailua 

= 

ole varuillasi tai tule syödyksi

 Näkö-, kuulo- ja hajuaistit ovat erikoistuneet ”laidunolosuhteisiin”
 Nauta reagoi kaikkeen ympäristössään ”uuteen”
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Mahdollisia syitä:
1. Valinta käsiteltävyyden puolesta

• Limbinen järjestelmä (liskoaivot) pienentynyt
2. Jatkuva ihmiskontakti

• Pelkoon ei tarvetta
3. ”Helppo elämä”

• Ravinto- ja turva tarjotaan 
4. Tuotantovaatimus

• Tuotanto vaatii aineenvaihdunnalta paljon

”Mitä enemmän ihmiskontaktia, sitä pienemmät aivot” 07/2021

• 71 eri nautarotua, yhteensä 330 naudan kalloa
• ”Kesytetyn” naudan aivot pienentyneet 25,6 %

Kuva: Johanna Jahkola

Geneettiset:
• Rotu
• Sukupuoli
• Ikä
• Elopaino
• Luonne

Sosiaalinen asema laumassa:
• Kilpailu
• Aggressio
• Johtajuus
• Dominointi

Sosiaalinen ympäristö

Pihatto ja käsittelijä Ruokinta Eläintiheys Liikkumisen vapaus

Fyysinen ympäristö

TuuliLämpötila ValoisuusKosteus

Naudan sisäiset 
käsittelyherkkyyteen 

vaikuttavat tekijät

Ulkoiset stressiä 
aiheuttavat tekijät
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Emolehmän tuotannollinen menestyminen

Käyttäytymistesti

RohkeusRiskin-
ottaminen

Aktiivisuus Sosiaalisuus Aggressiivisuus

Yllätys Uusi esine Olosuhde-
muutos

Käsittely-
tapahtuma

Liikkumisen 
rajoittaminen

Temperamentti

Tuotannollinen 
vaikutus

Yhdistelmävaikutus Lisääntymistehokkuus

Laiduntamisen 
onnistuminen

Emo-
ominaisuudet

Laumaan 
sopeutuminen

Dominointi Puolustus-
reaktiot

Ruokinnallinen 
sopivuus

Karjassa pysyminen 
= 

Tuotannollinen 
pitkäikäisyys

Reale ym. 2007, mukailtu

• Eläinten luonteella on suuri merkitys karjan 
toimivuuden ja kannattavuuden kannalta 

= Käsiteltävyys

• Luonne on periytyvä ja opittu ominaisuus (h2 = 0.44) 
(Herring 2016, Price 2012) 

• Luonne tulee esille erikoistilanteissa (Price 2012) 

• Aggressiivinen, hankala, pelokas eläin 
on ongelmallinen käsitellä 
 Se aiheuttaa vaaratilanteita muille 

eläimille ja ihmisille 
 Rikkoo rakenteita

• Mitä suurempi karjakoko, sitä suurempi 
merkitys on hyvällä, 
käsiteltävällä luonteella (Phillips ym. 2021)

• Vieroituksen yhteyteen luonnearvionti
 Päästä kiinni
 Jos eläimestä suunnitellaan 

uudistuseläintä jokaiselle 
yksilöllinen merkintä (Phillips ym. 2021)

• Tähän vaiheeseen karjan keskimääräistä 
enemmän pelokkaat, hermostuvat ja/tai 
aggressiiviset ilmentävät perinnöllisiä 
temperamenttieroja, joilla on tuotannollista 
vaikutusta (Kasimanickan ym. 2018, Phillips ym. 2021)

1 = Erittäin hermostunut, 
paniikki
2 = Hermostunut, jatkuvaa 
liikehdintää, ryntää pois
3 = Normaali, pientä 
levottomuutta, voi olla 
muutamia juoksuaskelia
4 = Rauhallinen, asettuu 
seisomaan, kävelee pois
5= Erittäin rauhallinen, jää 
häkkiin
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Stressi

Lisääntyminen Vastustuskyky Ruuansulatus Verenkierto Hengitys

- - - + +

Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisenkuorikerros (HPA)
• Kortikotropiinia vapauttava hormoni (CRH)
• Vasopressiini (VP)
• Adrenokortikotropiini (ACTH)

Sympaattinen hermosto (SMS)
• Asetykoliini (ACh)
• Norepinefriini (NE)

Kortisoli
• Norepinefriini (NE)
• Epinefriini (EPI)

Akuutti stressi = lyhytaikainen
 Pakene tai taistele

Krooninen stressi = pitkäaikainen
 Elimistö pyrkii 

sopeutumaan
 Vaikutukset näkyvät 

tuotannossa

Luonteen/käsiteltävyyden vaikutus siitossonnin toimintaan
• Siitossonnin lipidoa eli halua astua pidetään itsestäänselvyytenä

• Ensimmäistä kertaa astuvien nuorsonnien osalta ei ole tietoa sonnien astumiskyvystä (Petherick 2005)

• Testosteroni ohjaa urospuolisen yksilön kehitystä jo tiineysaikana, aikaansaa puberteetin, pitää yllä spermatogeneesiä ja libidoa 
(Hopper 2018, Petherick 2005, Lockwood ym. 2017, Barth 2018) 

• Korkeat kortisolitasot elimistössä voivat vähentää lutenisoivan hormonin (LH) määrää, joka taas vaikuttaa testosteronin 
tuotantoon elimistössä (Hardy ym. 2005)

• Siitossonnilla tulee olla riittävä stressinsietokyky, sosiaalisuus, aktiivisuus ja rohkeus toimiakseen halutulla tavalla (Petherick
2005, Russell ym. 2020)

• Sonnin rohkeudella on selkeä yhteys libidoon ja astumisaktiivisuuteen
• Arat sonnit voivat olla myös ujompia astumaan lehmiä, kun niitä seurataan
• Stressaantuvilla ja hermostuneilla sonneilla on havaittu pitempi astumisen viiveaika kuin muiden luonneominaisuuksien 

omaavilla sonneilla

• Spermatogeneesiin voi vaikuttaa sonnien kokema stressin määrä (Lockwood ym. 2015, 2017, Gill Braz ym. 2020)
• Sonnien luonne/temperamentti on yhteydessä sonnin jännittyneisyyteen, reaktiivisuuteen ja pelokkuuteen
• Jännittyneillä ja pelokkailla sonneilla kortisolimäärät ovat korkeampia kuin rauhallisemmin käyttäytyvillä sonneilla
• Helpommin käsiteltävillä sonneilla epämuodostuneiden siittiöiden määrä on hieman pienempi kuin jännittyneillä sonneilla 

(Lockwood ym. 2017)

• Kivesten lämpötilan tulisi pysyä keskimäärin 2-6 ºC matalampana kuin kehon lämpötilan (Barth 2012)
• Kuitenkin jo 0,9-1,3 ºC asteen lämpötilan nousu heikensi sonnien siittiöiden muodostumista (Monteiro ym. 2019)

• Pelokkaat, helposti stressaantuvat sonnit menettävät kuntoluokkaansa merkitsevästi enemmän kuin rauhalliset sonnit. Ne eivät 
myöskään malttaneet syödä yhtä keskistyneesti kuin rauhallisemmat sonnit (Gil Braz ym. 2020)

• Heikolla kuntoluokan säilyttämisellä voi olla sonnin siementuotantoa ja kokonaiskestävyyttä heikentävä vaikutus
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• Korkeat kortisolitasot elimistössä
• GnRH ja LH eritys vähenee
• Estää sukupuolihormonien erittymisen
• Vähentää kudosten herkkyyden sukupuolihormoneille
• Häiritsee lisääntymisfysiologiaan ja käyttäytymistä

• Tiinehtyminen ja tiineyden ylläpito parempi rauhallisilla emoilla verrattuna rauhattomiin tai helposti ärsyyntyviin (95 % vs. 72 
%) (Meier ym. 2006, Cooke ym. 2011, 2012, 2017, Kasimanickan ym. 2014, 2018)

• Poikimaväli lyhyempi 34 pv (Phocas ym. 2006, Cooke ym. 2014, Criszter ym. 2016)
• Rauhalliset eläimet myös tuottavat enemmän maitoa 1,46 kg/pv (Criszter ym. 2016) 
• Hermostuneiden, haasteellisesti käsiteltävien emojen kortisolitasot pysyvästi korkeammalla kuin rauhallisten (Kasimanickan

ym. 2014, 2018)
• Vaikuttaa kiimakiertoihin ja hormonitoimintaan negatiivisesti (Dobson ym. 2000, Cooke ym. 2009)

• Haasteellisesti käsiteltävät emot menettävät kuntoluokkaansa, rehuhyötysuhde ja tuottavuus heikompi (Kasimanickan ym. 
2014, Café ym. 2011)

• Hermostuneiden emojen on haasteellisempi asettua emoryhmään (hierarkia, dominanssi) (Sarova ym. 2010, 2013, Squires 
2003)

• Vaikuttaa negatiivisesti tuotokseen
• Hierarkiassa ylemmät emot tuottavat parempia vasikoita

• Rohkeammat emot ovat tehokkaampia laiduntajia (syöntinopeus, parempien laidunpaikkojen löytäminen) (Ceballos ym. 2016)
• Päiväkasvu korkeampi, ensimmäinen kiima aikaisemmin rauhallisilla hiehoilla 9pv, tiinehtyminen +18 % (Patterson ym. 1992, 

Amstalden ym. 2014, Cooke ym. 2009, 2017, 2019)
• Rauhallisten emojen vasikat kasvoivat vieroitukseen ja vieroituksen jälkeen paremmin (Cooke 2014)
• Helposti käsiteltävien emojen vasikat ovat yleensä rauhallisempia käsiteltäessä (Kasmanickan ym. 2018) 

Luonteen/käsiteltävyyden vaikutus emolehmän toimintaan

Helpomman käsiteltävyyden vaikutuksia tuotanto-ominaisuuksiin

• Vastustuskyky korkeampi (vasikat yli 6 kk) (Hine ym. 2019)

• Vasikan kasvu parempi emon alla (mm. hoivaominaisuus) (Suhterland ym. 2011)

• Helposti stressaantuvilla heikentynyt pötsin toiminta (liikkeet, syljen eritys, pH) (Li ym. 2019)

• Rehuhyötysuhde korkeampi (Basarab ym. 2011)
• Myöhemmät tulokset rehuhyötysuhteen osalta ristiriitaisia (Kenny ym. 2016, Lloch ym. 2018)

• Eläinten kokema ympäristöllinen stressi vähäisempää rauhallisilla eläimillä (Bova ym. 2014)

• Nuorten eläinten kasvu tehokkaampaa, vieroitusstressi vähäisempää (Enriquez ym. 2011, Wilson ym. 
2017, Orihuela ym. 2019)

• Teuraskuljetuksissa ja teurastamossa vähäisempi koettu stressi (Wigham ym. 2018)

• Teurasominaisuudet parempia (Cafe ym. 2011)
 Teuraspainot suurempia 
 Teurashylkäyksien osuus pienempi (tervaliha, ruhjeet, vammat) 
 Lihansyöntilaatu on korkeampi (pH lasku nopeampaa) (King ym. 2006, Hall ym. 2011)

• Rauhallisesti käyttäytyvillä eläimillä on enemmän aikaa keskittyä käsittelytilanteeseen (Phillips 2021)
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Karjanhoitajan asenne

• Eläinten tuottavuus ja hyvinvointi laskevat niiden kokeman stressin johdosta 
• Työnjohtajien ja toisten työntekijöiden työtavat ja esimerkki vaikuttavat siihen, kuinka eläimiä kohdellaan tilalla (Grandin 

& Deesing 2008, Hemsworth & Coleman 2011)

• Karjanhoitajalla on tietty asenne eläimiä ja 
työtään kohtaan

• Asenne ja tunteet vaikuttavat siihen, kuinka 
ihminen ohjaa käyttäytymistään

• Karjanhoitaja kuitenkin päättää aina itse, 
kuinka hän tietyissä tilanteissa kohtelee 
eläimiä

• Eläimet kokevat stressiä, jos karjanhoitajan 
käyttäytyminen aiheuttaa pelkoa ja 
hätäännystä eläinten keskuudessa

• Toisaalta stressaantuneet ja pelokkaat 
eläimet lisäävät karjanhoitajan negatiivisia 
asenteita eläimiä kohtaan, ja kierre voi 
pahentua (Hemsworth & Coleman 2011)

Helppo

Vaikea

Rento

Rauhallinen

Tarkkaavainen

Utelias

Apaattinen

Positiivinen

Yhteistyökykyinen

Alhainen 
luonnearvio

Aktiivinen

Pelokas

Kiihtynyt

Ärsyyntynyt

Jännittynyt
Yu ym. 2020, Estevez-Moreno ym. 2021

Karjanhoitajan vaikea- ja helppolehmä
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Aktiivinen

Rento

Rauhallinen

Rohkea

Tarkkaavainen

Utelias

Yhteistyökykyinen/älykäs

Aggressiivinen

Itsepäinen

Jännittynyt

Pelokas

Nopea/riehakas

Varovainen

Ärsyyntynyt

Työturvallisuus

Soveltuvuus

Laiduntaminen

Siitossonni

Emolehmä

Yhteenveto

• Luonne eli käsiteltävyys on perinnöllistä ja opittua
• Luonne on eläimen reaktiota käsittelyyn ja/tai uusiin olosuhteisiin
• Temperamentti muodostaa rajapinnan sille, miten eläin reagoi ja 

kestää olosuhteessa tapahtuneet muutokset ja pysyvyyden
• Eläimen luonteella on vaikutus lukuisiin eri tuotanto-ominaisuuksiin
• Luonnetta eli käsiteltävyyttä voidaan valita eli jalostaa

• Perinnöllinen valinta tulisi tehdä noin vieroituksen yhteyteen
• Luonneominaisuuksien tulee sopia tuotanto-olosuhteeseen
• Pelkäävä nauta on tuotannollisesti kaikista haastavin = lukuisia 

negatiivisia vaikutuksia
• Naudan helppo, käsiteltävä luonne on työturvallisuutta, tuottavuutta 

ja työhyvinvointia
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