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Tiivistelmä 

 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, että kuinka paljon Suomessa uusintasiemennetään eläimiä vääränä kiimakier-

ron aikana. Edellisen kerran aihetta on tutkittu vuosina 1983 ja silloin vääriä siemennyksiä tapahtui noin 4 %. Uusi 

tutkimuskohde seminologien rinnalle ovat toimilupasiementäjät. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan yleisimpien 
kiimaoireiden esiintymistä ja niiden vaikutusta siemennyspäätöksen tekemiseen. 

 
Tutkimus on toteutettu yhteistyössä MAILI-hankkeen, Savonia -ammattikorkeakoulun sekä Helsingin Yliopiston 

kanssa. Tutkimukseen osallistuville seminologeille ja toimilupasiementäjille lähetettiin progesteroninäytepakkauksia 
sekä tiedonkeruulomakkeita. Jokaisesta lehmästä otettiin maitonäyte, joka lähetettiin analysoitavaksi Helsingin 

yliopiston laboratorioon. Tiedonkeruulomakkeet siirrettiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaan sekä analysoi-

tiin SPSS -tilasto-ohjelmalla. 
 

Jokainen tutkimuksessa oleva nauta on siemennetty aiemmin ja eläimen kiima on uusinut. Siemennystilanteessa 
otetuista maitonäytteistä mitattiin progesteronimäärä, jonka perusteella pääteltiin, onko eläin kiimassa vai ei. Pro-

gesteronirajat määriteltiin siten, että tason ollessa alle 6 nmol/ maitolitra, eläimen voidaan olettaa olevan kiimassa. 

Vastaavasti progesteronin ollessa yli 10 nmol/ maitolitra, eläin on joko tiine tai muusta syystä ei kiimassa. Rajojen 
väliin jäävät progesteronit osoittavat naudan olevan kiiman alku- tai loppuvaiheessa. 

 
Ulkoiset kiimahavainnot, eli ne merkit joiden perusteella siemennyspäätös tehtiin, pisteytettiin järjestysnumeroin ja 

sisäiset havainnot, kuten kohdun jäntevyys merkittiin ruksilla sen perusteella, millainen havainto tehtiin. Eri havain-
tojen esiintymistä verrattiin navettatyyppiin, karjakokoon ja eläimen rotuun. 

 

Tuloksien perusteella Suomessa eläimiä siemennetään 7,7 % sellaiseen aikaan, ettei se voi tulla tiineeksi. Oikeaan 
aikaan siemennetään 84,8 % eläimistä. Seminologipalveluja käyttävillä tiloilla uusintasiemennyksistä 88,0 % tehtiin 

oikeaan kiimaan. Toimilupasiementäjien tiloilla vastaava luku on 82,8 %. Seminologit siemensivät selvästi väärään 
kiimaan 6,2 % ja toimilupasiementäjät 7,5 % tapauksista. Loppuosuus on siemennetty epävarmaan kiimaan.  

 

Tilastollisessa tarkastelussa saatiin tulos, että seminologipalveluja käyttävillä tiloilla oli vähemmän väärään aikaan 
siemennettyjä eläimiä. Myös karjakoko vaikuttaa siemennyksen ajoittamisen onnistumiseen. Tiloilla, joilla oli eläi-

miä 90–120, oli eniten ongelmia. Navettatyypillä tai rodulla ei ole tilastollista merkitystä. 
 

Kiimanoireiden havainnoinnissa on eroja pihatto ja parsinavetoiden, toimilupasiementäjien sekä seminologien, eri 

tilakokojen välillä. Rotujen välillä oli joitain eroja. Kiimanoireissa ei ollut niinkään eroja eri progesteroniryhmien 
välillä.  

 

Avainsanat  

Kiima, nauta, progesteroni, kiimanoireet, seminologi, toimilupasiementäjä 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to find out how many cows are re-inseminated during the luteal phase of menstrual 
cycle in Finland. The last time this subject was studied in Finland was 1983 and then professional inseminators 

made luteal phase inseminations in about 4 % of the cases. This study includes also licensed inseminators, whom 

have not been studied earlier. The study also identifies the most common estrous symptoms and their impact on 
the decision to inseminate. 

 
The research was made in co-operation with MAILI- project, Savonia University of Applied Sciences and the Uni-

versity of Helsinki. Involved professional inseminators and licensed inseminators were send progesterone kits and 

data collection forms. Milk samples were taken from each cow by inseminator and the sample was sent for analysis 
to the laboratory at the University of Helsinki. The data collection forms were transferred to Microsoft Excel and 

analyzed by using the SPSS statistical software. 
 

Involved cows were inseminated earlier and they showed symptoms of estrous again. Progesterone levels of milk 
samples were measured to conclude whether the animals are in heat or not. Progesterone levels were defined as 

levels below 6 nmol in liter of milk means that animal can be expected to be in heat. Similarly, when progesterone 

is greater than 10 nmol in liter of milk, the animal is either pregnant or not in heat. Progesterone levels between 6 
and 10 nmol in liter of milk shows that cow is in initial or final stages of heat. 

 
External heat symptoms are the signs which affect the decision to inseminate cow. Symptoms were scored with a 

serial number. The internal findings, such as the firmness of uterus were marked by cross. Occurrence of external 

and internal heat symptoms were compared to different types of cattle houses, cattle sizes and animal breeds. 
 

The results showed that 7.7 % of the re-inseminated cows cannot become pregnant by the time they were insemi-
nated in Finland. On the right time re-inseminations were made 84.8 % of the cases. On farms using professional 

inseminator 88.0 % of the re-inseminations were made, when cow was truly in heat. On farms using licensed in-
seminators the corresponding rate was 82.8 %. Professional inseminator inseminated on the luteal phase in 6.2 % 

of the cases and licensed inseminator in 7.5 % of the cases. The rest of the cases were inseminated when heat 

was unsure. 
 

The result of the statistical analysis was that professional inseminators made less luteal phase re-inseminations. 
Also the size of the herd affected the timing of insemination. Farms with 90 to 120 cows had the most problems. 

The type of a cattle house and animal breed had no statistical significance. 

 
Identifying heat symptoms had differences in different cattle houses, cattle sizes and also between licensed insem-

inators and professional inseminators. There were few differences between the animal breeds. Heat symptoms did 
not have many differences between progesterone levels. 
 
Keywords 

Heat, cow, progesterone, heat symptons, professional inseminator, licensed inseminator. 
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1 JOHDANTO 

 

Yhä enemmän käytetään teknisiä laitteita kiimantarkkailuun ja karjakoko on kasvussa. Enää yhtä 

lehmää kohti ei käytetä niin paljon työaikaa kuin aikaisemmin, joten on hyvä tutkia, kuinka se vai-

kuttaa siemennysajan tarkkuuteen. Jokainen turha siemennys on menoerä maatilalle, joten oikea-

aikainen siementäminen säästää aikaa ja rahaa. 

 

Opinnäytetyön aiheena on uusintasiemennettyjen lehmien siemennyspäivän progesteronipitoisuus 

toimilupa- ja seminologipalveluita käyttävillä tiloilla. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon lehmiä 

siemennetään väärään kiimankierron aikaan seminologia käyttävillä tiloilla sekä tiloilla, jotka siemen-

tävät itse. Lisäksi tutkitaan yleisimpiä kiimaoireita, joihin tuottajat ovat päättäneet siementää, kartoi-

tetaan tilakoon, rodun, navettatyypin sekä kiimanoireen merkitystä siemennyksen oikea-

aikaisuuteen sekä tarkastellaan eri kiimanoireiden esiintymistä, vaikka eläin ei olekaan kiimassa. 

 

Aiheen tarjosi MAILI -hanke, jonka rahoittajia ovat muun muassa Savonia -ammattikorkeakoulu, 

MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopisto/Maataloustieteiden laitos. 

Hankkeen tarkoitus on selvittää maito-liharoturisteyksien taloudellisuutta, esitellä uusia jalostusme-

netelmiä ja parantaa nykyisiä menetelmiä. Tavoite on parantaa tilojen kilpailukykyä ympäristöystä-

vällisin menetelmin. Kohderyhmä on pohjoissavolaiset maidon- ja lihantuottajat sekä muut sidos-

ryhmät. (Meriläinen, 2011.) 

 

Opinnäytetyön työnjako suunniteltiin siten, että Sini Ryymin vastasi teoriatiedon etsinnästä sekä sen 

avaamisesta ja Jarmo Nissinen käsitteli tilastomateriaalin SPSS-ohjelmalla sekä tallensi saadut tulok-

set. Yhdessä kirjoitettiin tietolomakkeet Excel-taulukkoon sekä avattiin raporttiin tulokset perustelui-

neen ja tarkkailtiin toisen tekijän aikaansaannoksia. Tällä työnjaolla vältettiin päällekkäistä työnte-

koa. 

 

Yhteistyötä teimme alkionsiirtoeläinlääkäri Kirsi Vartian kanssa, joka tekee erikoistumistutkintoa Hel-

singin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Vartia jatkaa tutkimusta seuraten osan leh-

mien myöhemmät siemennykset ja poikimiset.  Niistä voidaan päätellä, tulivatko lehmät tiineeksi 

viimeiseen siemennykseen vai olivatko ne jo tiineitä, kun niitä uusintasiemennettiin. Lisäksi tarkkail-

laan lehmien hedelmällisyyshoitoja, erityisesti kohtutulehduksia, jotta nähtäisiin, aiheuttiko siemen-

täminen niitä. Tiineen eläimen siementäminen voi aiheuttaa myös alkion luomisen. Vartia tutkii 

myös, miten progesteronipitoisuus vaikuttaa tiinehtymiseen. (Vartia, 2012.)  

 

Aihetta on tutkittu Suomessa viimeksi vuonna 1983. Silloin tulokseksi tuli, että noin 4 % lehmistä 

siemennettiin väärään aikaan. (Laitinen 1983, 92.) Toimilupasiementäjiä ei ole aikaisemmin vastaa-

valla tavalla tutkittu. Kiiman oireitakaan ei ole vastaavalla tavalla kartoitettu. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää suunniteltaessa koulutuskokonaisuuksia seminologeille, jotka suorittavat ammat-

titutkinnon sekä toimilupasiementäjien kahden viikon kurssille. 
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2 NAUDAN KIIMA 

 

Kiima tarkoittaa aikaa, jolloin eläin voi tulla tiineeksi. Nauta tulee sukukypsäksi noin 12 kuukauden 

iässä, jolloin se alkaa yleensä näyttää kiimojaan.  Sen merkkejä nautaeläimillä ovat toisten selkään 

hyppiminen sekä jääminen alle, jos toiset lehmät hyppivät selkään. Lisäksi nauta voi puskea toisia, 

huutaa ja erittää limaa emättimestä. (Hulsen;ym. 2011, 70.) 

 

Kiiman alkaessa lehmä erittää sameaa limaa ja alkaa kiinnostua ympärillä olevista eläimistä. Se saat-

taa huudella, olla aktiivisempi ja osalla lehmistä maidon soluluku kasvaa kiiman aikaan. Kun lehmä 

alkaa erittää kirkasta limaa ja hyppii toisten selkään, se on melko todennäköisesti kiimassa. Oikea 

ajankohta siemennykselle on, kun nauta jää seisomaan alle toisten hyppiessä sen selkään. Kiima 

kestää lehmällä jopa 30 tuntia, mutta nykyajan runsastuottoisten lehmien kiima voi olla vain 5 tuntia 

pitkä. Jos lehmä lypsää 25–30 kiloa maitoa päivässä, voidaan kiiman ajatella kestävän noin 15 tun-

tia. Jos taas maitotuotos on 40–50 kiloa päivässä, kiiman pituus laskee noin 5 tuntiin. Yleisenä 

merkkinä kiiman päättymisestä pidetään verien laskua. Puolet lehmistä ja 20 % hiehoista ei kuiten-

kaan veriä näytä. Veret voivat tulla myös, vaikka eläin olisikin vielä kiimassa (Kiimantarkkailun 

haasteet, 2011). (Hulsen;ym., 2011, 70–73.) 

 

Kiimakierto on noin 21 päivää, hiehoilla hieman lyhyempi. Vaihteluväli on 18 päivästä 25 vuorokau-

teen. Ennen kuin lehmää siementää poikimisen jälkeen, kannattaa odottaa noin kahdeksan viikkoa, 

jotta kohtu ehtii supistua ja tyhjentyä. (Hulsen;ym., 2011, 57.) 

 

Parhain aika siementää on 6–24 tuntia ennen ovulaatiota. Lehmä kannattaa siementää, kun kohtu 

on hyvin jännittynyt ja limavuoto on kirkasta. Oikein ajoitettuna lehmän tulisi laskea veret kaksi päi-

vää myöhemmin. Jos kohtu on kohtalaisesti tonisoitunut eli jännittynyt, tai lehmä on vielä seuraa-

vanakin päivänä kiimassa, on lehmä siemennetty liian aikaisin. Jos kiima uusiutuu 18–21 päivän ku-

luttua, on lehmät siemennetty liian myöhään. (Hulsen;ym., 2011, 71.) 

 

Lehmät hyppivät toistensa selkään keskimäärin 12 tunnin ajan. Yleensä munasolu irtoaa 30 tunnin 

kuluttua hyppimisen alkamisesta. Jos alle oleva lehmä lähtee karkuun, on hyppivä lehmä lähes poik-

keuksetta kiimassa. Lehmä antaa toisten hyppiä selkäänsä noin kuuden tunnin ajan (2–8 tuntia). 

50 % lehmistä antaa toisten hyppiä selkäänsä ja 90 % hyppii itse toisten selkään. Noin 40 % ei näy-

tä seisovaa kiimaa ollenkaan. Lämmin sää heikentää kiimakäyttäytymistä. (Hulsen;ym., 2011, 70.) 

 

Jopa 36 tuntia ennen ovulaatiota, eli munasolun irtoamista, tehty siemennys voi tarttua. Siementen 

täytyy saada kypsyä kohdussa vähintään 8 tuntia, jotta ne voisivat ylipäätään tarttua munasoluun. 

Munasolu pystyy hedelmöittymään noin 10–12 tuntia ovulaation jälkeen. Siittiöt taas pysyvät elin-

voimaisina jopa 18–24 tuntia.  (Hulsen;ym., 2011, 72.) 

 

Jan Hulsenin kirjassa (2011, 72.) esitetään kolme tapaa ajoittaa siemennys oikein: 

 Lehmä siemennetään 2–15 tuntia seisovan kiiman alkamisen jälkeen. Lehmän voi siementää 

heti, kun on havaittu seisova kiima tai odottaa 2–12 tuntia ennen siemennystä. 
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 Lehmän voi siementää 6–18 tuntia siitä, kun se on alkanut hyppiä toisten selkään. Jos kii-

mantarkkailu on hyvää, voidaan odottaa 12 tuntia hyppimisen alkamisesta, mutta jos taas 

huonoa, kannattaa siementää 6 tunnin kuluttua. 

 Jos lehmä on aamulla kiimassa, se siemennetään iltapäivällä. Jos taas illalla, siemennetään 

se aamulla. Tämä toimii tiloilla, joiden tuotostaso on matala tai keskinkertainen ja kiiman-

tarkkailu on huolellista. Jos kiimoja tarkkaillaan vain kerran päivässä, kannattaa siementää 

heti. 

  

Jos lehmä on kiimassa vielä 24 tuntia siemennyksestä, kannattaa se siementää uudelleen. 

(Hulsen;ym., 2011, 72.) 

 

Kiiman tarkkailuun käytetty aika vaikuttaa siihen, kuinka paljon kiimoja huomataan. Alla olevassa 

taulukossa on esitetty, kuinka monta prosenttia kiimoista huomataan, kun tarkkailuun käytettäviä 

kertoja tai aikaa lisätään. 70 % lehmistä näyttää kiimansa viileään ja rauhalliseen aikaan, eli klo 

17.00–7.00 välisenä aikana. Siksi erilaiset kiimantarkkailun apuvälineet auttavat havaitsemaan kii-

moja 90 % varmuudella. (Hulsen;ym., 2011.) 69 Parhain aika tarkkailla kiimoja on siis iltatarkistus, 

aamulla ennen navettatöitä sekä 1–2 tuntia navetta-ajan jälkeen. (Kilponen, 2013.) 

 

TAULUKKO 1. Kiimantarkkailuun käytetty aika tai kerrat suhteessa havaittuihin kiimoihin. 

(Hulsen;ym., 2011, 69.) 

Tarkkailukertojen 

määrä 

Kiimantarkkailuun käytetty aika 

10 min 20 min 30 min 60 min 

1x 22 % 31 % 36 % 39 % 

2x 33 % 43 % 55 % 61 % 

3x 45 % 55 % 65 % 71 % 

4x 49 % 61% 71 % 78 % 

 

Kiimojen synkronointi vähentää kiimantarkkailuun tarvittavaa aikaa, mutta 60 % ei tule tiineeksi en-

simmäisellä yrittämällä. (Sturman;ym., 2000.) Synkronointi tarkoittaa sitä, että lehmäryhmälle anne-

taan prostaglandiini- sekä GnRH- pistoksia, jonka jälkeen ne siemennetään joko kiimanoireiden mu-

kaan tai tietyn ajan kuluttua. Synkronointi on yleistä suurilla tiloilla ulkomailla, joissa kiimantarkkailu 

on huonoa. Samalla menetelmällä hoidetaan myös hiljaisia kiimoja. Menetelmä toimii, jos lehmällä 

on toimintaa munasarjoissa. Jos munasarjat eivät toimi tai kohdussa on rakkuloita, ei pistoshoito au-

ta. (Hulsen;ym., 2011.) 

 

2.1 Kiimanmerkit tiineellä eläimellä 
 

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan 3,08 % tiineistä lehmistä näyttää kiimanmerkkejä niin paljon, et-

tä sen voitaisiin olettaa olevan kiimassa. Jos kiimantarkkailu tehdään kahdesti päivässä, 10,8 % tii-

neistä lehmistä näytti sellaisia kiimanmerkkejä, että siemennyspäätöstä voitaisiin pitää perusteltuna. 

(Dijkhuizen;ym., 2011.) Englannissa vastaava luku oli 5,7 %, ja jokainen lehmä näytti kiiman tiiney-

den aikana vähintään kerran (Thomas;ym., 1989.) 
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Kiiman merkit ovat samanlaiset kuin tyhjällä eläimellä. Syytä, miksi tiineet eläimet näyttävät kii-

manmerkkejä ei tiedetä, mutta sen epäillään johtuvan vaihtelevista sukupuolihormonien määrästä. 

Kiimakäyttäytymistä voi esiintyä koko tiineyden ajan, mutta yleisintä se on tiineyden alussa ja keski-

vaiheilla. Toisten selkään hyppimistä esiintyi vain seitsemän ensimmäisen tiineyskuukauden aikana. 

”Kiiman” väli ei yleensä ole säännöllinen, mutta on tutkittu, että 50 prosentilla ”kiima” esiintyy 18–24 

päivän välein. Tiineenä kiimojaan näyttävien lehmien lisääntymiselimissä ei ole eroa sellaisten lehmi-

en lisääntymiselimiin, jotka eivät näytä kiimoja tiineyden aikana. (Dijkhuizen;ym., 2011)  

 

Keinosiemennettäessä lehmiä, joiden edellisestä siemennyksestä on 21 päivää tai enemmän, täytyy 

olla todella varovainen, ettei työnnä siemennyspilliä liian syvälle, jolloin voidaan vahingoittaa sikiötä. 

Sonnin kanssa tätä ongelmaa ei ole, koska sonni ei mene kohdunkaulan lävitse, toisin kuin keino-

siementäjä. (Dijkhuizen;ym., 2011). Jos uusintasiemennettäessä nautaa ollaan epävarmoja kiimasta 

voi olla hyvä, jos siementää suoraan kohdunkaulaan. (Hulsen;ym., 2011.)   

 

2.2 Kiimantarkkailu meillä ja muualla 
 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 19 % siemennyksistä tehdään, kun lehmän proge-

steroniarvot ovat korkealla. Lehmiä siis siemennetään, kun ne ovat tiineitä tai kierron keskivaiheilla. 

Noin 17 % tiineinä siemennetyistä lehmistä loi vasikkansa. (Sturman;ym., 2000.) Select Sires 

väittää, että Yhdysvalloissa 20 % lehmistä käytetään kiimojen synkronoimiseen hoitoja (Kyrö, 2013). 

 

Toisen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 30 % karjoista oli ongelmia kiimantarkkailussa ja 46 % 

lehmistä siemennettiin, kun niiden progesteronitaso oli korkealla. Tutkimuksessa huomattiin, että ti-

lojen poikimavälit olivat pitempiä ja lehmät loivat vasikkansa useammin. Lisäksi huomattiin, että 

lehmien siemennysvälit poikkesivat normaalista 21 päivästä. (Sturman;ym., 2000) 

 

Israelissa vastaavaa on ehkäisty kouluttamalla seminologi tunnistamaan tiineet tai kierron keskivai-

heilla olevat eläimet. Noin 16 % jätetään siementämättä, ja seminologi on osunut oikeaan 95 %:n 

varmuudella. 44 % lehmistä on tiineitä uusintasiemennykseen tullessaan. (Sturman;ym., 2000.) Hol-

lannissa noin 4 % tiineyksistä sai alkunsa edellisestä siemennyksestä (Dijkhuizen;ym., 2011).   

 

Suurin osa siemennyspäätöksistä tehdään silmämääräisien havaintojen perusteella, vaikka erilaisia 

apuvälineitä on käytettävissä. Kiimantarkkailun onnistuminen riippuu siis suuresti siitä, että kuinka 

tehokasta kiimantarkkailu on ja kuinka kouliintuneita tarkkailijat ovat kiimoja tunnistamaan. Jos kii-

mantarkkailu on tehokasta ja tarkkaa, voidaan turhia siemennyskuluja välttää, ehkäistä luomisia ja 

lyhentää poikimavälejä. Näiden tutkimuksien raja-arvot olivat 10 ng/ml, joka poikkeaa paljon tämän 

tutkimuksen raja-arvoista. (Sturman;ym., 2000.) 
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3 HORMONIT JA NAUDAN KIIMA 

 

Kiiman aikaan naudan toisesta tai molemmista munasarjoista puhkeaa follikkeli. Follikkelin sisällä on 

munasolu, munasolun ympärillä oleva solukerros sekä kirkasta nestettä. Follikkelin alkuja on naudal-

la tuhansia. Follikkeli puhkeaa, kun se on tarpeeksi suuri. Naudalla se puhkeaa noin 1,5 cm:n kokoi-

sena. Follikkelin puhjetessa munasolu huuhtoutuu munanjohtimeen, jossa se hedelmöittyy, ja sieltä 

kohtuun. Tätä puhkeamista kutsutaan ovulaatioksi. Puhkeamiskohtaan muodostuu keltarauhanen, 

joka pysyy munasarjoissa lehmän tiineyden ajan. Jos lehmä ei tiinehdy kiimaan, surkastuu kelta-

rauhanen pois ja naudalle tulee uusi kiima. (Sirkkola;ym., 2010, 113.) 

 

Kiimakiertoon vaikuttavia hormoneja ovat FSH-hormoni, eli follikkelia stimuloiva hormoni, joka val-

mistelee kiimaa. Se edistää munarakkulan kypsymistä, kasvua ja estrogeenin tuotantoa. Sen vaiku-

tuksesta follikkeli kasvaa niin isoksi, että siitä alkaa erittyä estrogeeniä, joka on kiimaa aiheuttava 

hormoni. Estrogeenin ansiosta näemme kiiman oireet. Kun sitä on paljon veressä, ei FSH-hormonia 

enää erity. (Sirkkola;ym., 2010, 117.) 

 

Estrogeeni lisää lutenisoivan hormonin, LH:n, eritystä. LH irrottaa munasolun ja auttaa keltarauha-

sen muodostumista ja kasvua. Keltarauhanen erittää progesteronia, toiselta nimeltään myös kelta-

rauhashormoni. Progesteroni estää vapauttajahormonien muodostumista. Se myös edistää sukupuo-

lielinten kehitystä. Kuvassa 1. on esitetty, kuinka progesteronitasot menevät naudalla. (Sirkkola;ym., 

2010, 113.) 

 

 

KUVA 1. Progesteronitasot kiiman eri vaiheissa. (Korhonen, 2010) 

 

Kiimakierron loppuvaiheen aikaan kohdun limakalvoilta erittyy prostaglandiini -hormonia, joka sur-

kastuttaa keltarauhasen. Jos nauta on tullut tiineeksi, prostaglandiinia ei erity. Hypotalamuksen va-

pauttajahormonit aiheuttavat uuden kiiman. Lisäksi aivolisäkkeestä erittyy oksitosiinia, joka saa koh-

dun supistelemaan. Se helpottaa siittiöiden kulkua kohdussa siemennyksen jälkeen sekä vasikkaa 

ulos poikimisen yhteydessä. Oksitosiini saa myös maidon laskeutumaan. (Sirkkola;ym., 2010, 117.) 

 

Kiimakierto jakautuu siis esikiimaan (proestrus tai follikulaarivaihe), jolloin kiiman merkit alkavat nä-

kyä. Varsinaisessa kiimassa (estrus) kiiman merkit näkyvät. Jälkikiimassa (menestrus) naudalla ta-

pahtuu ovulaatio, samalla kiimanmerkit alkavat hävitä ja lehmä laskee veret. Kiimaväliä kutsutaan 
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luteelivaiheeksi tai diestrukseksi, jolloin tapahtuu luteolyysi, eli keltarauhasen tuhoutuminen. Anest-

rus-vaihe tarkoittaa sitä, että munasarjat eivät toimi. (Sirkkola;ym., 2010, 118.) 

 

Joskus lehmät eivät näytäkään kiimojaan. Syynä tähän voi olla, että munasarjat eivät toimi tai kiima 

on niin heikko tai lyhyt, ettei sitä havaita. Lehmällä voi olla myös rakkuloita munasarjoissa tai kohtu-

tulehdus. (Sirkkola;ym., 2010, 118.) 
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4 PROGESTERONI 

 

Progesteronia erittyy naudan keltarauhasesta. Siksi sitä kutsutaan myös keltarauhashormoniksi. Kel-

tarauhanen kehittyy munasarjaan siihen kohtaan, mistä follikkeli on irronnut. Sen tehtävä on valmis-

taa kohdun limakalvot alkion kasvulle otolliseksi ja aktivoida kohtua tuottamaan alkion tarvitsemia 

ravinteita ja kasvutekijöitä. (Vartia, 2011.) 

 

Progesteronin on todettu monissa eri tutkimuksissa korreloivan naudan kiimakierron kanssa (Orion 

Diagnostica Oy, 2011). Jos maidon progesteronimäärä on yli 20 nmol/l, on lehmä tiine tai se on kii-

makierron keskivaiheilla. Matala progesteroniarvo (alle 10 nmol/l) kertoo, että eläin on joko kiimassa 

tai sen munasarjat eivät toimi. (Kajava;Ruuska;Suvilehto;Järvinen;& Mononen, 2013). Nauta voi tul-

la tiineeksi, mikäli progesteronimäärä on alle 6 nmol/l siemennyksen aikaan. 

 

Jos nauta tiinehtyy, jää keltarauhanen erittämään progesteronia. Progesteronitasojen on noustava 

nopeasti hedelmöittymisen aikaan, jotta tiineys voi jatkua. Päivän myöhästyminen progesteronitason 

nousussa heikentää merkittävästi alkion kehitystä. Kiiman tukihoidoista on tällaisessa tapauksessa 

hyötyä. (Vartia, 2011 20–21.) Jos nauta ei tule tiineeksi, surkastuu keltarauhanen pois, eikä proge-

steronia erity (Kaimio, 2011). 

 

Progesteronin määrä maidossa aloittaa jyrkän nousun neljäntenä päivänä kiiman alkamisesta ja ta-

saantuu 10. päivään mennessä. Hormonitoiminta on huipussaan 8–10 päivän kuluttua kiimasta 

(Vartia, 2011). Korkeimmillaan progesteroni on kiiman 10. ja 16. päivän aikana. 16. päivän jälkeen 

progesteronitasot alkavat laskea nopeasti (Faba, 2013). Jos kiimakierto on normaali, maidon proge-

steroni on viiden päivän kuluttua siemennyksestä yli 10nmol/l ja kymmenen päivän kuluttua sie-

mennyksestä yli 20 nmol/l. (Vartia, 2011.) 

 

Progesteronitestien käyttökohteita ovat: 

 Kiiman varmistaminen 

 Tiineystesti  

 Keltarauhasen toiminnan varmistaminen 

 Hedelmällisyyshoidon tehon seuranta 

 Lepokauden seuranta 

(Kaimio, 2011) 

 

Progesteronia on aikaisemmin pysynyt mittamaan vain meijerien laboratorioissa, mutta vuonna 2013 

markkinoille tuli ensimmäinen progesteronin pikatesti. MTT Maaningalla testattiin kahta erilaista, 

joista P4 Rapidin tulokset olivat hyvin linjassa meijerin tuloksien kanssa. Toinen testattava pikatesti 

oli Bovipreg, mutta sen tuloksia ei voitu pitää luotettavina. Pikatestit toimivat niin, että maitoa imey-

tetään liuskaan ja luetaan tulos 5–10 minuutin kuluttua. Testit eivät kerro tarkkaa progesteronimää-

rää, mutta ne antavat oikean kuvan progesteronin määrästä.  
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KUVA 2. Liuskatesti P4 Rapid (Kämäräinen, 2014) 

 

P4 Rapid (KUVA 2.), joka on markkinoilla tällä hetkellä, antaa tuloksen viivoina. Jos näkyy kaksi vii-

vaa, on nauta kiimassa, jos vain yksi, ei eläin ole kiimassa. (Kajava;Ruuska;Suvilehto;Järvinen;& 

Mononen, 2013.) 
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5 KIIMANTARKKAILUN APUVÄLINEET 

 

Kiimantarkkailun tärkein apuväline on silmät, kynä ja muistilappu. Ilman ihmisen tekemää työtä ei 

kiimoja voi havaita. Toinen tärkeä apuväline on navettapäivyri, johon merkitään kiimahavainnot. 

Teknologian kehittyessä on kiimantarkkailuun tullut koneellisia apuvälineitä, kuten aktiivisuusmittarit 

ja progesteronitestit, näistä esimerkkeinä SCR HeaTime (KUVA 3.) ja HerdNavigator. Lisäksi Vuonna 

2013 markkinoille tuli uusi progesteronin pikatesti P4 Rapid. 

 

 

KUVA 3. Aktiivisuusmittari SCR HeaTime. (Kämäräinen, 2014) 

 

MTT Maaninka on testannut erilaisia progesteronin mittauslaitteita. Näihin kuuluvat eProCheck 2.0 

(KUVA 4.), Healthy LAB PG20 sekä Hormonost Microlab Farmertest. Testin tulokset osoittivat kuiten-

kin, että nämä apuvälineet ovat liian kalliita, hankalia käyttää ja tulokset olivat epävarmoja. 

(Kajava;Suvilehto ;Ruuska;Järvinen;& Mononen , 2012, 24 -25.) 

 

 

KUVA 4. Progesteronin mittauslaite eProCheck 2.0. (Kämäräinen, 2014) 
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Markkinoilla on paljon erilaisia aktiivisuusmittareita, jotka mittaavat eläimen aktiivisuutta. Mittari on 

joko kaulapannassa tai jalassa. Nämä mittarit lähettävät joko radiolinkin kautta tietonsa koneelle tai 

sitten lehmän täytyy kulkea lukulaitteen alta. Mittarissa on kiihtyvyysanturi, joka mittaa eläimen lii-

kettä. Jokaisella lypsykonevalmistajalla on oma versionsa mittarista. Nämä kaikki tukevat kiiman-

tarkkailutyötä, joskaan eivät poista ihmisen työn osuutta. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää siemennyksien oikea-aikaisuus, yleisimpiä kiimanoireita sekä 

merkittävimmät kiimanoireet, jotka vaikuttivat siemennyspäätökseen Suomessa. Tilakoon kasvaessa 

kiimantarkkailuun on käytettävissä vähemmän aikaa eläintä kohti. Lisäksi kiimantarkkailun avuksi on 

tullut erilaisia teknisiä laitteita, kuten aktiivisuusmittarit ja pikatestit progesteronin mittaukseen. On 

hyvä kartoittaa, kuinka eri tekijät, kuten karjakoko, eläimen rotu, navettatyyppi, siemennyksen suo-

rittaja, sisäiset ja ulkoiset kiimahavainnot sekä progesteroni maidossa, vaikuttavat siemennyspää-

tökseen ja sen oikea-aikaisuuteen. 

 

Vastaavanlainen tutkimus on tehty viimeksi vuonna 1983 ja sitä käytetään vertailulähteenä tuloksia 

kirjatessa. Toimiluvan hankkineiden siemennysten oikea-aikaisuutta ei ole tutkittu, joten heidätkin 

otetaan huomioon tässä tutkimuksessa. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Opinnäytetyössä suoritetaan kvantitatiivinen eli määrällisen tutkimus. Määrällistä tutkimusta voidaan 

nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi.  Se selvittää lukumäärään ja prosenttiosuuksiin liittyviä 

tutkimuskysymyksiä, joihin halutaan vastauksia. Kerätessä aineistoa määrällistä tutkimusta varten 

voidaan tutkimusongelman perusteella päätellä, mikä kohderyhmä on ja millainen tiedonkerjuume-

netelmä sopii parhaiten. (Heikkilä, 2008, 18-21.) Kohderyhmänä tässä tutkimuksessa ovat maatilat, 

seminologit ja toimilupasiementäjät. Aineistot kerättiin kyselylomakkeilla ja tutkittavaa ongelmaa 

määriteltiin erilaisilla numeerisilla suureilla. Tutkimuksessa pyrittiin huomaamaan riippuvuuksia asi-

oiden välillä. 

 

Tiedonkeruutavaksi valittiin kyselylomakekaavake, joka pitää sisällään tiedot tilan kokoluokasta, na-

vettatyypistä, eläimen siemennys- ja poikimishistoriasta sekä kiiman oireista. Lisäksi lomakkeilla oli 

tilatiedot sekä eläimen tunnistetiedot. Lomakkeet ovat erilaiset toimilupasiementäjää käyttävillä tiloil-

la sekä seminologia käyttävillä tiloilla. (LIITTEET 1 ja 2). Lisäksi siemennettävistä lehmistä otettiin 

maitonäyte heti siemennyksen yhteydessä ja se lähetettiin kyselylomakkeen mukana Helsingin Yli-

opiston laboratorioon, jossa maitonäytteistä analysoitiin progesteroni (KUVA 5). Tulokset liitettiin 

taulukoihin tunnistenumeron perusteella. 
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KUVA 5. Näytteet analysoitiin Helsingin yliopiston laboratoriossa RIA menetelmällä. (Vartia, 2013) 

 

Toimilupatiloja, joilta kyselylomake ja progesteronitesti tulivat, on yhteensä 67 kappaletta. Toimilu-

patilojen kokoluokka oli yli 30 lehmää, jotta näytteitä kertyisi tarpeeksi keruujaksojen aikana. Näyt-

teitä toimilupasiementäjiltä odotettiin 800 kappaletta, mutta näytteitä tuli 650 kappaletta. Jäimme 

tavoitteesta 150 kappaletta. Toimilupasiementäjät valittiin halukkuuden perusteella. Osa toimilupa-

siementäjistä sairastui tai oli matkoilla näytteenottoajanjaksolla, eivätkä he saaneet kerättyä kaikkia 

näytteitä. Osa myös jäi pois tutkimuksesta ilmoittamatta asiasta millään tavalla.  

 

Seminologeilta näytteitä tuli 943 kappaletta, joka jäi tavoitteesta 57 kappaletta. Yhteensä 32 se-

minologia ympäri Suomen keräsi näytteitä. Seminologeja Suomessa on noin 300, joista hedelmälli-

syysseminologeja vuonna 2013 oli 60 (Hyvönen, 2013). Seminologit valittiin siten, että noin puolet 

on hedelmällisyysseminologeja ja loput riviseminologeja. Näin voitiin verrata eri koulutuksen saanei-

ta seminologeja keskenään. He keräsivät näytteet tiloilta, jotka siihen luvan antoivat. Tilakoot ja na-

vettatyypit olivat vaihtelevampia, joten seminologit keräsivät enemmän näytteitä. Yhteensä näytteitä 

oli tarkoitus saada 1800 kappaletta ympäri Suomen, jotta tulokset olisivat kattavia. Saimme näytteitä 

lopulta yhteensä 1593 kappaletta, joten tavoite täyttyi hyvin.  

 

Näytteet tulivat kolmessa erässä. Ensimmäinen erä saapui viikolla 4 analysoitavaksi ja toinen viikolla 

14. Viimeinen erä saapui analysoitavaksi viikolla 25 (19.6.2013). Kirsi Vartia teki kyselylomakkeet ja 

lähetti ne jo joulukuussa toimilupasiementäjille, jotta heiltä saataisiin tarvittava määrä näytteitä. 

Toimilupasiementäjät siementävät harvemmin kuin seminologit, joten heille varattiin enemmän näyt-

teiden keruuaikaa. Seminologit aloittivat näytteiden oton tammikuussa. 

 

Tulokset kirjattiin ensin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan tehdylle pohjalle, joka siirrettiin SPSS -

tilastointiohjelmaan. Muuttujille merkittiin arvot, jotta tilastollinen tarkastelu on mahdollista. Proge-

steroninäytteistä nähdään, olivatko eläimet kiimassa siemennyshetkellä. Jos naudan progesteronita-

so on alle 6 nmol/l, se joko oli varmasti kiimassa, tai sillä on hedelmällisyyshäiriö. (Vartia, 2013) Tu-

losten tulkinnassa joudutaan huomioimaan, että progesteroninäytteet otettiin siemennyshetkellä. 

Vertailukelpoisin tulos saadaan jälkimaidosta, mutta näytekeruun onnistumisen kannalta päätettiin, 

että maitonäytteet kerätään heti siemennyksen yhteydessä. Muuten näytteiden määrä olisi saattanut 

jäädä alhaiseksi. 
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Progesteroninäytteet analysoitiin Spectria Veterinary Progesterone RIA – pakkauksella. Samaa me-

netelmää käytetään Valion laboratoriossa. Tunnettu ja tuntematon määrä progesteronia lisätään 

koeputkeen. Liuos separoidaan ja maitonäytteen progesteronipitoisuus määritetään kalibrointi-

käyrästä. (Orion Diagnostica Oy, 2011, 5.) 

 

6.2 Jäsentelyt tilastolliseen tarkasteluun 
 

Progesteroniarvoja voidaan tarkkailla kahtena eri yksikkönä: nmol/l ja ng/ml. Vertailukerroin yksik-

köjen välillä on 3,18471 ~3,18. Tässä tutkimuksessa tarkkaillaan lukuarvoja nmol/l, koska arvoluok-

ka on Suomessa yleisemmin käytetty. Progesteronirajoina käytetään sovitun mukaisesti arvoja alle 6 

nmol/l (varmasti kiimassa), 6,01–10 nmol/l (epävarma) ja yli 10 (todennäköisesti tiine/ei kiimassa). 

Arvoasteikolla alle 6 nmol/l on tavoitearvo, koska silloin siemennyshetki on lähimpänä oikeaa. 

 

Paperisina saadut tietolomakkeet kirjattiin yksi kerrallaan Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Tilastol-

lisen tarkkuuden takia merkintöjen täytyi vastata papereihin kirjattua tarkasti. Kun Excel-pohjat oli-

vat valmiit, ne voitiin avata lähes sellaisenaan SPSS-ohjelmalla. Pohjat on pyritty luomaan siten, että 

kysymyksiin voidaan havainnot merkitä kyllä-ei menetelmällä ja näin sähköisesti voidaan merkitä tu-

los joko numerolla 0 tai 1. Joissain tapauksissa käytetään myös jaottelua 1 tai 2, jos se on koettu 

selkeämmäksi malliksi. Ohjelmassa voidaan näille lukuarvoille antaa kirjallinen vastike, esimerkiksi 

”kyllä” tai ”ei”. Poikkeuksena voidaan mainita kiimahavainnot, jotka merkittiin järjestysnumerolla 1-9 

(ruksatut merkittiin numerolla 10) sekä karjarodut, joille jokaiselle annettiin aluksi oma lukuarvo vä-

liltä 1-16. Lopulta Ayrshire ja Holstein osoittautuivat niin suureksi enemmistöksi, että päätettiin 

muuttaa rodut lukuarvoista 3-16 arvoksi ”muut rodut”. 

 

SPSS-ohjelmassa luotiin erilaisia ryhmittymiä, jotta suuren vaihteluvälin lukuihin saataisiin loogisuut-

ta. Ryhmittymien avulla niitä voidaan helposti verrata toisiinsa haettaessa muuttujien välisiä suhtei-

ta. Työhön tehtiin seuraavat jäsentelyt: 

 Progesteronirajat 

 Eläinmäärän jaottelu 

 

Progesteronitasojen perusteella eläinten tapauskohtaiset kiimat ovat jaoteltu varmaan, epävarmaan 

ja ei kiimassa oleviin. Progesteronirajat merkittiin aiemmin suunnitellun mukaisesti vaihteluväleillä 

”alle 6 nmol/l” = varma kiima, ”6-10 nmol/l” = epävarma kiima ja ”yli 10 nmol/l” = ei kiimassa. 

Eläinmäärän jaotteluna käytetään ”Alle 30”, ”31–60”, ”61–90”, ”91–120”, ”121–150” ja ”yli 150”. 

 

Tuloksien merkitsevyyttä mitattiin khii-neliötestillä. Tuloksiin sisältyi määritellylle, yleensä kielteiselle 

väittämälle p-arvo, jonka perusteella nähtiin onko väittämä merkitsevä tutkimuksen kannalta. Mikäli 

p-arvo on alle 0,05, tulos on merkitsevä sekä oletettu väittämä ei pidä paikkaansa. Muussa tapauk-

sessa kielteinen väittämä pitää paikkansa. (Heikkilä, 2008.) 
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6.3 Luotettavuus, validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen kaikki vaiheet on selvitetty lukijalle, jotta tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Olo-

suhteiden erot ja mahdolliset muut häiriötekijät on myös ilmoitettu ja ne on otettu huomioon, jotta 

luotettavuutta voidaan arvioida. (Hirsjärvi ym. 2009. s. 232–233.) 

 

Validiteetti eli pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata mitattavaa asiaa. 

Progesteroni sopii kiiman todentamiseen tällaisessa tutkimuksessa parhaiten, koska näytteitä ote-

taan paljon ja näytteenoton tulee olla helppoa. Kaikki mittarit tai menetelmät eivät aina kosketa tis-

malleen todellisuutta, joten niiden varmuus täytyy tietää. Progesteronitestejä käytetään yleisesti 

Suomessa, ja niiden luotettavuus on tutkitusti hyvä (Orion Diagnostica Oy, 2011) Kyselylomake, joka 

tuli täyttää progesteroninäytteenoton yhteydessä, oli täytetty osin eri tavalla, kuin oli tarkoitettu. 

Sen on otettu kuitenkin huomioon tuloksia analysoidessa. (Hirsjärvi ym. 2009. s. 231–232.) 

 

Hyvän tutkimuksen tekeminen eettiset näkökohdat huomioon ottaen on vaativa tehtävä. Lähtökoh-

tana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimuksissa osana oleville ihmisille täytyy olla selvää, 

mihin he ryhtyvät ja mitä he joutuvat tekemään. Ihmisen on siis oltava kykenevä ymmärtämään tut-

kimuksen tarkoitus. Jokaiselta toimilupasiementäjältä ja seminologilta on kysytty suostumus tutki-

mukseen ja heille on selvitetty, mitä heiltä odotetaan. Tulokset on käsitelty niin, ettei niistä voi pää-

tellä kenestä on kyse. Henkilöiden tietoja ei ole luovutettu ulkopuolisille henkilöille. (Hirsjärvi ym. 

2009. s. 24.) 

 

Toisten tekstiä ei ole kopioitu ja tuloksia ei ole yleistetty ennen kritiikkiä. Harhaanjohtavaa tai puut-

teellinen raportointia on vältetty. Hyvän tutkimus noudattaa myös hyvää tieteellistä käytäntöä, jota 

varten Suomessa on perustettu erillisiä julkisia elimiä valvomaan sitä. (Hirsjärvi ym. 2009. s. 24.) 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Se siis tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa 

tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Reliabiliteetti voidaan todeta useilla eritavoilla. Se voidaan 

todentaa esimerkiksi siten, että kaksi eri tutkijaa toistaa kokeen samalla tavalla ja saaden näin sa-

mat vastaukset. Tällöin tulos voidaan todeta reliaabeliksi. Tutkimus on toistettavissa, koska tutki-

muksen eri vaiheet on kirjattu ylös. (Hirsjärvi ym. 2009. s. 231.) Tähän työhön on raportoitu työn 

vaiheet, jotta tutkimus on toistettavissa. 

 

6.4 Tutkimusaineiston riittävyys ja merkitys 

 

Tutkimusaineiston riittävyys ja merkitys riippuu otoksen koosta, joka päätetään kerätä. Otoksen ko-

ko voidaan ratkaista tilastollisia laskelmia noudattaen. Käytännössä se kuitenkin valitaan seuraavien 

neljän kriteerin avulla. (Hirsjärvi ym. 2009. s. 180.) 

1) Mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet? 

2) Miten tarkkaa perusjoukkoa vastaavia tunnuslukuja halutaan saada? 

3) Miten useita tekijöitä on tarkoitus tarkastella samanaikaisesti? 

4) Miten homogeeninen perusjoukko on tutkittavan asian suhteen? 
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Tutkimuksessamme on näytteitä yhteensä 1593 kappaletta. Joukko ei ole kovin suuri, kun ottaa 

huomioon, että Suomessa tehdään yhteensä 570 000 siemennystä vuodessa (Hyvönen, 2013). 

Joukko on kuitenkin sen verran suuri, että se antaa suuntaa, kuinka paljon Suomessa lehmiä uusin-

tasiemennetään oikeaan aikaan. Huomioon on kuitenkin otettava, että tutkimukseen osallistui va-

paaehtoisia seminologeja ja toimilupasiementäjiä, joten voidaan olettaa, että heitä kiinnostaa 

enemmän naudan fysiologia ja kiiman tunnistus. Tulokset voivat olla siis todellisuutta paremmat. 

 

6.5 Havaitut ongelmat ja ristiriidat 
 

Seminologeilta tutkimuskelpoisia tuloksia saatiin yhteensä 943 ja toimilupasiementäjiltä 650 kappa-

letta. Progesteroniarvot on saatu yhtä lukuun ottamatta jokaisesta näytteestä. Kyselykaavakkeet on 

täytetty pääasiassa oikein, mutta poikkeuksiakin löytyy. Vaikeimmaksi kohdaksi täyttää oikein osoit-

tautui tilallisen kiimahavaintojen laittaminen tärkeysjärjestykseen, koska useassa lomakkeessa jär-

jestysnumeron sijaan on merkitty ruksi. Myös päivämäärien merkintä sekä siemennys- ja poikima-

kertojen ilmoittaminen on jäänyt useissa tapauksissa kirjaamatta.  

 

Kyselykaavakkeiden täytössä esiintyi myös ristiriitoja liittyen siemennyshavaintoihin. Käytännössä 

havainnoista, kuten ”kohtu jäntevä” ja ”kohtu löysä”, voi esiintyä vain toinen vaihtoehto, mutta yksi 

tapaus oli todennut molemmat ja 73 ei havainnut kumpaakaan. Havainnon ”kohdunkaula liukas” tai 

”kohdunkaula nihkeä” kaksi tapausta totesi molemmat ja 139 ei kumpaakaan. Kuudessa tapaukses-

sa eläin sekä kuunteli, että vastusti siemennystä ja 251 tapauksessa ei tehnyt kumpaakaan. 
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7 TULOKSET 

 

Toimilupatiloilla kaikki eläimet, joista on kerätty näyte, on myös siemennetty. Seminologipalveluja 

käyttävillä tiloilla 2,3 %:ssa eläin jätettiin siementämättä ja 1,2 %:ssa (11 kpl) seminologi suositteli 

siementämättä jättämistä, mutta siemensi eläimen asiakkaan näin vaatiessa. Myös siementämättä 

jätetyistä eläimistä kerättiin maitonäytteet. Otanta on kokonaiskuvaan nähden niin vähäinen, ettei 

sillä ole vaikutusta kiimanvarmuuden määrityksessä. 

 

Tiedonkeruukaavakkeissa pyydettiin merkitsemään siemennyspäätökseen ja siemennyksen aikaan 

tehtyjä havaintoja jokaisesta näytteenottotapauksesta. Seminologia käyttävillä tiloilla eläimen omis-

tajan tuli merkitä järjestysnumeroin 1-9 havainnot, joiden takia hän kutsui seminologin paikalle ja 

seminologin tuli merkitä raksilla tekemänsä havainnot eläimen suhteen. Toimilupasiementäjän tuli 

merkitä samat huomiot omaan kaavakkeeseensa. Tällä tavalla voidaan verrata tilastollisesti, millä ta-

valla kiimahavainnot ovat vaikuttaneet siemennyspäätöksen tekoon. Huomioitavat kohteet ovat näh-

tävillä liitteinä 1 ja 2 olevista tiedonkeruulomakkeista. 

 

Taulukossa 2 on esitetty tutkimukseen mukaan saatujen progesteroninäytteiden jakautuminen eri 

karjakokoihin verrattuna sekä seminologia käyttävillä tiloilla että toimilupatiloilla. Seminologien ke-

räämistä näytteistä suurin osa on saatu alle 30:n (40,9 %) ja 31–60 (40,6 %) eläimen tiloilta.  

 

TAULUKKO 2. Seminologitilojen jakauma 

Eläinmäärä Näytteiden lukumäärä  Osuus % 

Alle 30 386  40,9 

31–60 383  40,6 

61–90 95 10,1 

91–120 45 4,8 

121–150 22 2,3 

Yli 150 12 1,3 

Yhteensä 943 100 

 

Tutkimuksessa eritellään eri karjakokojen lisäksi erikseen, ovatko eläimet parsinavetassa vai piha-

tossa. Navettatyyppi jakautui siten, että seminologia käyttävistä tiloista 585 (62 %) näytteistä kerät-

tiin parsinavetoista ja 357 (37,9 %) pihattonavetoista. Yhdeltä tilalta ei tietoa saatu. Runsas par-

sinavetoiden määrä tukee sitä, että selkeä enemmistö näytteistä on kerätty alle 60 eläimen yksiköis-

tä. Tutkimuksessa seminologipalveluja käytettiin eniten tiloilla, joissa on enintään n. 60 lypsävää ja 

toimilupasiementäminen oli yleisempää tätä suuremmilla karjamäärillä. 

 

Toimilupasiementäjiä käyttäviltä tiloilta alle 30 eläimen karjaa ei löydy, koska oletusarvona tiloja 

otantaan valittaessa pidettiin vähintään 60 eläimen karjaa. Koska tiedonkeruuvaiheessa ei saatu tar-

peeksi yli 60 eläimen karjaryhmiä, jouduttiin joustamaan ja lopulta 8,8 % näytteistä saatiin tiloilta, 

joiden karjamäärä sijoittui 31–60 jakaumaan. Toimilupasiementäjiltä saatujen progesteroninäyttei-

den määrät jakautuivat kohtalaisen tasaisesti. Eniten näytteitä saatiin 61–90 eläimen tiloilta (38,8 
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%). Toiseksi eniten näytteitä saatiin eläinmäärältään 121–150 (25,5 %) ja kolmanneksi eniten 

eläinmäärältään 91–120 (19,2 %). Yhdeksässä tapauksessa toimilupasiementäjä täytti keruulomak-

keen puutteellisesti eläinmäärätiedon osalta. Toimilupasiementäjien kohdalla eläin on aina siemen-

netty, joten karjakoko, kiiman selkeys tai muu syy ei ole aiheuttanut negatiivista siemennyspäätöstä. 

Tilojen karjakokojakaumat on esitelty taulukossa 3. 

 

TAULUKKO 3. Toimilupatilojen karjamäärien jakauma 

Eläinmäärä Näytteiden lukumäärä Osuus % 

Tieto puuttuu 9 1,4 

31–60 57 8,8 

61–90 252 38,8 

91–120 125 19,2 

121–150 166 25,5 

Yli 150 41 6,3 

Total 650 100 

 

Tilastollisen tarkastelun selkeyttämisen takia seminologien ja toimilupasiementäjien tulokset yhdis-

tettiin yhteen taulukkoon. Esimerkiksi navettatyyppien ja karjakokojen jakauma on erikseen tarkas-

teltuna jyrkkä, joten yhdistämisellä saadaan tasattua tilannetta. 

 

Kaikkiaan tarkasteluun hyväksyttyjä näytteitä kerättiin 1593. Näytteistä 625 (39,2 %) kappaletta ke-

rättiin parsinavetoista ja 966 (60,6 %) pihattonavetasta. Kahden (0,1 %) näytteen tietolomakkeesta 

on jäänyt navettatyyppimerkintä laittamatta. Karjakokojakaumat on esitetty taulukossa 4, josta sel-

viää, että enemmistö näytteistä on kerätty Suomessa vielä hyvin yleisistä alle 90 naudan karjoista. 
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TAULUKKO 4. Karjakokojakauma 

 Lukumäärä Osuus % 

Tieto puuttuu 9 0,6 

Alle 30 386 24,2 

31–60 440 27,6 

61–90 347 21,8 

91–120 170 10,7 

121–150 188 11,8 

Yli 150 53 3,3 

Yhteensä 1593 100 

 

7.1 Tilakoko 
 

Tutkimuksessa havaittiin, että tiloilla, joiden eläinmäärä on 91–150 lehmää, lehmiä siemennettiin 

useammin väärään aikaan. 91–120 lehmän tiloilla 77,6 % siemennyksistä tehtiin alhaisen progeste-

ronin aikaan, 12,4 % alku- tai loppukiimaan ja 10,0 % korkean progesteronin aikaan. 121–150 leh-

män tiloilla 79,8 % siemennettiin oikeaan aikaan, 10,1 % alku- tai loppukiimaan sekä 10,1 % tapa-

uksissa siemennettiin aivan väärään aikaan. Näillä tiloilla siemennys sattui useammin alku- tai lop-

pukiimaan, eikä niinkään siihen aikaan, kun eläin voisi tulla tiineeksi. Tulokset on luettavissa taulu-

kosta 5. 

 

Alle 30 lehmän tiloilla 85,2 % siemennyksistä tehtiin aikaan, jolloin eläin voi tulla tiineeksi. 6,5 % ta-

pauksissa siemennettiin, eläimen ollessa alku- tai loppukiimassa. 8,3 % siemennettiin, kun progeste-

roni yli 10. 31–60 lehmän tiloilla 86,6 % siemennettiin oikeaan aikaan, 6,1 % alku- tai loppukiimaan 

ja korkean progesteronin aikaan 7,3 %. 61–90 lehmän tiloilla 86,7 % siemennettiin oikeaan aikaan, 

7,8 % alku- tai loppukiimaan ja 5,5 % aivan väärään aikaan 

 

Suuret tilat, eli eläinmäärä yli 150 lehmää, osuivat oikeaan siemennysaikaan useimmin. Progesteroni 

oli alhainen 94,30 % siemennyksistä. Lisäksi alku- tai loppukiimoihin tehtyä siemennystä ei ollut ker-

taakaan.  Väärään aikaan siemennettiin 5,70 %. Eläinmäärä tiloilla siis vaikuttaa siemennyksen oi-

kea-aikaisuuteen (p=0,045; n=1593).  

 

TAULUKKO 5. Progesteronijakauma eri karjakokoryhmissä 

 Progesteroni  

Eläinmäärä Alle 6 6,01–10 Yli 10 Yhteensä 

Tieto puuttuu 8 (88,9 %) 0 (0,0 %) 1 (11,1 %) 9 (100,0 %) 

Alle 30 329 (85,2 %) 25 (6,5 %) 32 (8,3 %) 386 (100,0 %) 

31–60 381 (86,6 %) 27 (6,1 %) 32 (7,3 %) 440 (100,0 %) 

61–90 301 (86,7 %) 27 (7,8 %) 19 (5,5 %) 347 (100,0 %) 

91–120 132 (77,6 %) 21 (12,4 %) 17 (10,0 %) 170 (100,0 %) 

121–150 150 (79,8 %) 19 (10,1 %) 19 (10,1 %) 188 (100,0 %) 

Yli 150 50 (94,3 %) 0 (0,0 %) 3 (5,7 %) 53 (100,0 %) 

Yhteensä 1351 (84,8 %) 119 (7,5 %) 123 (7,7 %) 1593 (100,0 %) 
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Kaaviossa 1. esiintyy alle 30 lehmän kiimanoireiden havainnot. Kiimanoireina kirkas kiimalima valit-

tiin useimmin (71,6 %) tärkeimmäksi oireeksi.  Toiseksi tärkeimpänä oireena se oli 16,8 %. Hyppii 

muiden selkään valittiin 54,8 % tapauksista tärkeimmäksi oireeksi ja toiseksi tärkeimpänä sitä piti 

29,8 %. Huutamisen tärkeimmäksi oireeksi valitsi 41,3 % ja toiseksi tärkeimmäksi 35,8 %. Aktii-

visuusmittaria ei esiintynyt ollenkaan.  

 

 

KUVIO 1. Kiimanoireet alle 30 lehmän navetoissa. 

 

Kaaviossa 2 on esitelty tilat joissa lehmiä on 31–60. Hyppiminen muiden selkään oli tärkeimmäksi 

valittu oire. Se oli merkitty 57,8 % tapauksista tärkeimmäksi ja 30,6 % toiseksi tärkeimmäksi. Kir-

kasta kiimalimaa pidettiin melkein yhtä tärkeänä, koska 55,0 % valitsi sen tärkeimmäksi oireeksi. 

19,8 % valitsi sen toiseksi tärkeimmäksi. Huutaminen sekä muiden kiimaisten laumassa liikkuminen 

oli noin 30 % tärkeimpinä oireina. Toiseksi huutamisen valitsi 39,2 %.  

 

 

KUVIO 2. Kiiman oireet navetoissa, joissa on 31–60 eläintä. 
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Kaaviossa 3 on käsitelty 61–90 eläimen navetat. Hyppi muiden selkään (50,0 %) ja antaa hyppiä 

muiden selkään (38,9 %) olivat useimmin valittu tärkeimmäksi oireeksi 61–90 lehmän tiloilla. Hyp-

piminen toisten selkään oli 26,6 % valittu toiseksi tärkeimmäksi ja 37,1 % valitsi toiseksi tärkeim-

mäksi, että lehmä antaa toisten hyppiä selkään. Huutamisen tärkeimmäksi valitsi 30,2 % ja toiseksi 

tärkeimmäksi 7,5 %. Aktiivisuusmittarin taas valitsi tärkeimmäksi 26,4 % ja toiseksi tärkeimmäksi 

23,6 %. Muut kiimanoireet jakautuivat hyvin tasaisesti, joskin kaikkia oli ruksattu melko paljon. 

 

 

KUVIO 3. Kiimanoireet navetoissa, joissa on 61–90 eläintä. 

 

Kaaviossa 4 on 91–120 lehmän tilat. Hyppiminen muiden selkään (49,5 %) oli useimmin valittu tär-

keimmäksi oireeksi. Antaa hyppiä selkään (33,3 %) ja aktiivisuusmittarin(32,1 %) olivat toiseksi eni-

ten valittuja tärkeimmäksi oireeksi. Kirkasta kiimalimaa ja huutamista tärkeimpänä oireena piti 22,2 

%. Toiseksi tärkeimmäksi oireeksi eniten valittiin ulkosynnytinten turvotusta (26,7 %) ja antaa hyp-

piä selkään (26,4 %). 

 

 

KUVIO 4. Kiimanoireet navetoissa, joissa on 91–120 eläintä. 
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Kaaviossa 5 esiintyy 121–150 lehmän tilat. He luottivat eniten hyppimiseen muiden selkään. Melkein 

40 % valitsi sen tärkeimmäksi oireeksi. Hyppimisen muiden selkään merkkasi toiseksi tärkeimmäksi 

oireeksi 21,6 %. Aktiivisuusmittarin tärkeimmäksi merkkasi 19,4 % ja toiseksi tärkeimmäksi 23,7 %. 

121–150 lehmän tiloilla oli merkittävä määrä väärin täytettyjä lomakkeita, eli todella paljon ruksattu-

ja kohtia. 

 

 

KUVIO 5. Kiimanoireet navetoissa, joissa on 121–150 eläintä. 

 

Kaaviossa 6 on tilat, joilla on yli 150 eläintä. Aktiivisuusmittari oli merkitty 63,6 % tärkeimmäksi oi-

reeksi. Antaa hyppiä selkään valittiin 46,7 % tapauksissa tärkeimmäksi oireeksi. Hyppiminen muiden 

selkään oli valittu 42,4 % tapauksista tärkeimmäksi. Eniten toiseksi tärkeimmäksi oireeksi oli valittu 

huutamista, jonka 66,7 % oli merkinnyt toiseksi tärkeimmäksi. Kirkkaan liman ja hyppimisen muiden 

selkään valitsi toiseksi tärkeimmäksi kolmasosa vastaajista. 

 

 

KUVIO 6. Kiimanoireet navetoissa, joissa on yli 150 eläintä. 
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Tilat, jotka eivät ilmoittaneet tilakokoaan, on esitelty kaaviossa 7. He ilmoittivat liikkumisen kiimais-

ten laumassa 71,4 % tärkeimmäksi oireeksi. Hyppiminen muiden selkään oli puolella tapauksista 

tärkein oire. Puolessa tapauksissa antaa hyppiä selkään oli toiseksi tärkein oire. Kirkas kiimalima oli 

taas 55,6 % toiseksi tärkein oire. Lisäksi kaikissa tapauksissa maidon pidättäminen oli merkitty toi-

seksi tärkeimmäksi oireeksi. 

 

 

KUVIO 7. Kiimaoireet niillä tiloilla, jotka eivät ilmoittaneet tilakokoaan. 

 

Merkitseviä eroja karjakoon ja kiiman oireen suhteen löytyi hyppimisestä muiden selkään (p<0,001; 

n=716), antaa hyppiä selkään (p<0,001; n=477), aktiivisuusmittarilla (p=0,003; n=311), liikkumi-

sesta kiimaisten laumassa (p<0,001; n=350), kirkkaasta kiimalimasta (p<0,001; n=1250), ulkosyn-

nyttimien turvotuksesta (p<0,001; n=285) ja punoituksesta (p<0,001; n=130), huutaminen 

(p<0,001; n=318) sekä maidon pidättämisestä (p<0,001; n=154). 

 

Hyppimistä muiden selkään oli merkitty vähemmän tärkeimmäksi kiiman oireeksi siemennyspäätöstä 

tehtäessä tiloilla, joilla lehmiä on enemmän kuin 120. Tiloilla, joilla oli 91–150 lehmää, oli paljon 

enemmän ruksilla merkittyjä tietoja, eli täytetty lappuja väärin.  Pienemmillä tiloilla hyppimistä pidet-
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hieman enemmän. 
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lehmän tiloilla oli tässäkin huomattavan paljon ruksilla merkittyjä arvoja. Alle 90 lehmän tiloilla tär-

keysjärjestykset jakautuvat tasaisemmin kuin yli 90 lehmän tiloilla. Prosentit ovat kutakuinkin sa-
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tärkeimpänä oireena. Alle 90 lehmän tiloilla aktiivisuusmittarin tärkeys jakautui paljon, ja sitä käyte-

tään tukemaan päätöstä, kun muita oireita on ilmennyt. 

 

Liikkuminen kiimaisten laumassa oli 31–60 lehmän tiloilla eniten valittu tärkeimmäksi oireeksi, vajaa 

kolmasosa piti sitä tärkeimpänä. Yli 150 lehmän tiloilla taas 23,1 % piti sitä tärkeimpänä oireena. Al-

le 30 lehmän tilalla ei ollut yhtäkään tapausta, joka olisi pitänyt kiimaisten laumassa liikkumista tär-

keänä oireena. Kautta linjan liikkuminen kiimaisten laumassa koettiin vähemmän tärkeäksi oireeksi, 

joten voidaan ajatella, että se on muita kiimanoireita tukeva oire. 

Kirkas kiimalima oli alle 30 lehmän tiloilla tärkein oire; sen valitsi tärkeimmäksi 71,6 %. 31–60 leh-

män tiloilla kirkas kiimalima oli myös merkittävä oire, koska sen valitsi 55,0 % tärkeimmäksi oireeksi. 

Yli 60 lehmän karjoissa ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi oireeksi kiimalima valittiin kussakin 

kohdassa noin neljäsosa. Yli 120 lehmän tiloilla hajonta oli suurempaa (1. 121–150 lehmää 22,0 % / 

yli 150 lehmää 22,6 %; 2. 17,1 % /35,5 %; 3. 12,2 % /16,1 %).  

 

Ulkosynnytinten turvotusta ja punoitusta havainnoitiin vähän yli 90 lehmän tiloilla, sitä ei myöskään 

ole merkitty tärkeysjärjestysasteikolle kovin paljon, vaan sitä oli ruksattu paljon. Alle 90 lehmän ti-

loilla turvotusta ja punoitusta on merkitty tasaisesti eri tärkeysjärjestysasteikoille, joten voidaan aja-

tella olevan siemennyspäätöstä tukeva oire. Isommilla tiloilla ei varmasti ole resursseja kovin paljon 

seurailla tällaisia yksittäisiä oireita, joten turvotusta tai punoitusta ei pidetä niin tärkeänä oireena. 

 

Huutaminen on huomioitu alle 90 lehmän tiloilla kiimanoireena enemmän tärkeimmäksi, toiseksi tai 

kolmanneksi tärkeimmäksi kiimanoireeksi. Yli 120 lehmän tiloilla sitä on huomioitu vähän, yhteensä 

vain 18 tapauksessa se on edes mainittu, ja 10 näistä oli ruksattu. Yli 60 lehmän tiloilla maidon pi-

dättäminen oli enemmän siemennyspäätöstä tukeva oire, koska sitä esiintyy enemmän vähemmän 

tärkeänä oireena.  Alle 60 lehmän tiloilla maidon pidättämistä pidettiin useammin tärkeänä, toiseksi 

tai kolmanneksi tärkeänä oireena. 

 

Kohtu todettiin jänteväksi 83,3 % tuloksista, eikä karjakoolla ole merkitystä kohdun jäntevyyden ha-

vaitsemiseen (p=0,643). Kohtu todettiin löysäksi 12,1 % tapauksista, eikä karjakoolla ole merkitystä 

kohdun löysyyden havaitsemiseen (p=0,597). Kohdunkaula todettiin liukkaaksi 85,3 % tapauksista 

ja karjakoolla todettiin olevan merkitystä kohdunkaulan liukkauden toteamiseen (p<0,001). Kohdun-

kaula todettiin nihkeäksi 6,1 % tapauksista, mutta karjakoolla ei ole merkitystä nihkeyden havaitse-

miseen (p=0,077). Eläin kuunteli siemennystä 79,4 % tapauksissa ja karjakoolla todettiin olevan 

merkitystä eläimen keskittymiseen siemennystilanteessa (p<0,001). Eläin vastusti siemennystä 5,2 

% tapauksista, mutta karjakoko ei vaikuta eläimen vastustushalukkuuteen siemennystilanteessa 

(p=0,123). 
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7.2 Progesteroni sekä kiiman selkeys 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että lehmiä uusintasiemennettiin 7,7 % sellaiseen aikaan, että eläin ei voi 

tulla tiineeksi. 7,5 % siemennyksistä tehtiin niin, että nauta oli joko alku- tai loppukiimassa, eli pro-

gesteroni alkoi olla jo niin korkea, ettei eläin voi tiinehtyä. 84,8 % siemennyksistä sattui siis oikeaan 

aikaan. 

 

Laskemalla suhteet tuloksissa esiintyneiden varman (alle 6 nmol/l), epävarman (6,01–10 nmol/l) se-

kä ei kiimassa olevien (yli 10 nmol/l) tapausten kesken huomataan, että suurin osa uusintasiemen-

nyksistä on tehty syystä. Taulukosta 6 voidaan todeta, että seminologit ovat tehneet 88 % siemen-

nyksistä varmaan kiimaan. Vain 5,8 % siemennyksistä on tehty epävarmaan ja 6,2 % ei kiimassa 

oleville naudoille.  

 

Taulukossa 6 on huomioitu myös tapaukset, joissa seminologi on ottanut progesteroninäytteen, 

mutta on omien huomioidensa perusteella jättänyt eläimen siementämättä. Tarkastellessa siemen-

tämättä jätettyjä tapauksia, seminologi jätti siementämättä 13,8 % varmassa kiimassa olevia, 9,1 % 

epävarmassa kiimassa olevia ja 77,3 % selvästi ei kiimassa olevia eläimiä. Toimilupasiementäjät 

siemensivät 100 % tapauksista, joten jaottelua ei tarvitse tehdä. 

 

TAULUKKO 6. Siemennykset suhteessa progesteronitasoon seminologeillla 

 Siemennetty  

Progesteroni Ei siemennetty On siemennetty Yhteensä 

Alle 6 3 (0,4 %) 810 (99,6 %) 813 (100 %) 

6,01–10 2 (3,6 %) 53 (96,4 %) 55 (100 %) 

Yli 10 17 (23,0 %) 57 (77,0 %) 74 (100 %) 

Yhteensä 22 (2,3 %) 920 (97,7 %) 942 (100 %) 

 

Kyselykaavakkeisiin oli ulkoisten havaintojen perusteella kirjattava, onko eläin seminologin mielestä 

kiimassa. Näitä huomioita on verrattu lopulliseen siemennyspäätökseen taulukossa 7. Siemennyksis-

tä 90,9 % tehtiin ulkoisen tarkastelun perusteella selvään kiimaan ja 8,5 % tapauksista eläin on 

siemennetty, vaikka tarkastelun perusteella eläin ei ole ollut kiimassa. Tieto havainnosta jäi puuttu-

maan 0,6 % tapauksista. Kielteisistä siemennyspäätöksistä 0,5 %:ssa eläin on ollut selvästi kiimassa 

ja 95,5 % on jätetty siementämättä, koska kiima on tulkittu epäselväksi. 

 

TAULUKKO 7. Siemennyspäätös suhteessa kiimanselkeyteen 

Kiiman selkeys Ei siemennetty On siemennetty Yhteensä 

Epäselvä kiima 21 (21,2 %) 78 (78,8 %) 99 (100 %) 

Selvä kiima 1 (0,1 %) 836 (99,9 %) 837 (100 %) 

Tieto puuttuu 0 (0,0 %) 6 (100 %) 6 (100 %) 

 22 (2,3 %) 920 (97,7 %) 942 (100 %) 
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Yksi tärkeimmistä vertailukohteista on se, että onko eläimen progesteronitasolla merkitystä kii-

manoireisiin tai siemennyksen aikana tehtäviin havaintoihin. Progesteronin ollessa alle 6 nmol/l koh-

tu todettiin jänteväksi 86,7 % tapauksista (yhteensä 1348 havaintoa). Alueella 6,01–10 nmol/l kohtu 

todettiin jänteväksi 76,3 % tapauksista (yhteensä 118 havaintoa) ja progesteronin ollessa selvästi 

korkea, eli yli 10 nmol/l kohtu todettiin jänteväksi 52,8 % tapauksista (yhteensä 123 havaintoa). 

Progesteronitasolla todetaan olevan merkitystä kohdun jäntevyyden havaitsemiseen (p<0,001).  

Progesteronin ollessa alle 6 nmol/l kohtu todettiin löysäksi 9,1 % tapauksista (yhteensä 1348 ha-

vaintoa). Alueella 6,01–10 nmol/l kohtu todettiin löysäksi 17,8 % tapauksista (yhteensä 118 havain-

toa) ja progesteronin ollessa selvästi korkea, eli yli 10 nmol/l kohtu todettiin löysäksi 39,8 % tapa-

uksista (yhteensä 123 havaintoa). Progesteronitasolla todetaan olevan merkitystä kohdun löysyyden 

havaitsemiseen (p<0,001). 

 

Progesteronin ollessa alle 6 nmol/l kohdunkaula todettiin liukkaaksi 88,3 % tapauksista (yhteensä 

1348 havaintoa). Alueella 6,01–10 nmol/l kohdunkaula todettiin liukkaaksi 89,0 % tapauksista (yh-

teensä 118 havaintoa) ja progesteronin ollessa selvästi korkea, eli yli 10 nmol/l kohdunkaula todet-

tiin liukkaaksi 48,8 % tapauksista (yhteensä 123 havaintoa). Progesteronitasolla todetaan olevan 

merkitystä kohdunkaulan liukkauden havaitsemiseen (p<0,001). 

 

Progesteronin ollessa alle 6 nmol/l kohdunkaula todettiin nihkeäksi 4,3 % tapauksista (yhteensä 

1348 havaintoa). Alueella 6,01–10 nmol/l kohdunkaula todettiin nihkeäksi 2,5 % tapauksista (yh-

teensä 118 havaintoa) ja progesteronin ollessa selvästi korkea, eli yli 10 nmol/l kohdunkaula todet-

tiin nihkeäksi 29,3 % tapauksista (yhteensä 123 havaintoa). Progesteronitasolla todetaan olevan 

merkitystä kohdunkaulan nihkeyden havaitsemiseen (p<0,001). 

 

Progesteronin ollessa alle 6 nmol/l eläin kuunteli siementämistä 80,3 % tapauksista (yhteensä 1348 

havaintoa). Alueella 6,01–10 nmol/l eläin kuunteli siementämistä 81,4 % tapauksista (yhteensä 118 

havaintoa) ja progesteronin ollessa selvästi korkea, eli yli 10 nmol/l eläin kuunteli siementämistä 

67,5 % tapauksista (yhteensä 123 havaintoa). Progesteronitasolla todetaan olevan merkitystä eläi-

men siemennystilanteeseen keskittymiseen. (p=0,003). 

 

Kiimanoireiden perusteella on tämän tutkimuksen mukaan vaikea sanoa, onko eläin kiimassa vai ei. 

Kaikkia kiiman oireita esiintyi kutakuinkin samoja määriä eri progesteroniryhmissä. Hyppii muiden 

selkään oli yleisimmin tärkeimmäksi valittu oire kaikissa luokissa. Kirkas kiimalima oli toiseksi tärkein. 

Alhaisen progesteronin aikaan, se että eläin antaa hyppiä selkään, oli kolmanneksi eniten valittu tär-

keimmäksi oireeksi. Progesteronin ollessa 6,1–10 37,5 % valitsi sen toiseksi tärkeimmäksi oireeksi. 

 

Eläimen tullessa kiimaan huutaminen oli kolmanneksi eniten mainittu tärkeimpänä oireena. Korkean 

progesteronin aikaan tärkeimpinä oireina pidettiin hyppimistä muiden selkään (79,6 %), kirkasta 

kiima limaa (66,3 %) ja aktiivisuusmittaria (52,9 %). 
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Tilastollista merkitystä on vain kiimalimalla (p=0,02; n=1250) ja kiimaisten laumassa liikkumisella 

(p=0,025; n=350). Kirkasta kiima limaa valittiin tärkeimmäksi kiiman oireeksi yli 10 nmol/l progeste-

roniarvoilla 66,3 %. Alle 6 nmol/l progesteroniarvolla vastaava luku oli 44,2 % ja alku- tai loppukii-

massa 46,5 %. Kiimalima oli kuitenkin alhaisella progesteronilla ja väliarvoilla valittu tasaisemmin 

kuin yli 10 nmol/l arvoilla. Toiseksi tärkeimpänä sitä piti 20,5 % alhaisella progesteroniarvolla sie-

mennettäessä, ja kolmanneksi tärkeimpänä 15,1 %. Alku- tai loppukiimassa vastaavat luvut ovat 

20,2 % toiseksi tärkeimpänä oireena ja 11,1 % kolmanneksi tärkeimpänä oireena. Yli 10 progeste-

roniarvolla toiseksi tärkeimmäksi oireeksi kiima liman valitsi 16,3 % ja kolmanneksi 6,3 % 

 

Jos tärkeimmäksi kiiman oireeksi oli valittu liikkuminen kiimaisten laumassa, 38,9 % tapauksista 

eläin ei ollut kiimassa ollenkaan. Toisaalta 15,3 % tapauksista se oli varmasti kiimassa. Vain 4,2 % 

valitsi kiimaliman tärkeimmäksi oireeksi, jos eläin oli alku- tai loppukiimassa. Alle 6 progesteroniar-

voilla kiimaisten laumassa liikkuminen valittiin tasaisemmin eri tärkeysjärjestykseen. Kiimanoireet eri 

progesteronitasoilla on esitelty kaavioissa 8, 9 ja 10. 

 

 

KUVIO 8. Kiimanoireet alhaisella progesteronilla. 

  

3,6 % 

4,2 % 

9,6 % 

15,3 % 

23,5 % 

35,8 % 

31,3 % 

44,2 % 

48,8 % 

        8,9 % 

24,4 % 

21,5 % 

21,8 % 

22,8 % 

26,7 % 

31,6 % 

20,5 % 

27,6 % 

33,9 % 

26,9 % 

10,4 % 

23,4 % 

21,6 % 

19,1 % 

14,1 % 

12,5 % 

15,5 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ulkosynnytinten punoitus

Ulkosynnytinten turvotus

Maidon pidättäminen

Liikkuu kiimaisten laumassa

Aktiivisuus-mittari

Antaa hyppiä selkään

Huutaminen

Kirkas kiima lima

Hyppii muiden selkään

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 
         32 (49) 

 

KUVIO 9. Kiiman oireet progesteronin väliarvoilla.  

 

KUVIO 10. Kiiman oireet korkean progesteronin aikaan. 

 

7.3 Toimilupasiemennys- ja seminologitilat 

 

Taulukossa 8 on esitelty toimilupasiementäjän ja seminologien vertailut. Tutkimuksessa havaittiin, 

että sekä toimilupasiementäjillä että seminologipalveluja käyttävillä tiloilla oli yhtä paljon yli 10 pro-

gesteroniarvon siemennyksiä (toimilupasiementäjillä 7,5 % ja seminologeilla 7,8 %). Kun seminolo-

gien näytteistä vähentää hylätyt, laskee seminologien prosentti 6,2 % (57 kpl). Seminologit siemen-

sivät useammin varmaan kiimaan (86,2 %). Toimilupasiementäjillä vastaava luku oli 82,8 %. Ero 
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johtuu siitä, että toimilupasiementäjät siemensivät 9,7 % sellaiseen aikaan, kun progesteroni oli 

6,01–10. Tämä tukee ajatusta, että toimilupasiementäjät siementävät herkemmin alkuoireisiin. Se-

minologit siemensivät alku- tai loppukiimaan 5,9 % kerroista. Tämän pohjalta toimilupasiementäjien 

ja seminologien siemennyksen ajoituksen onnistumisessa on eroja (p= 0,02; n=1593). 

 

Taulukko 8. Toimilupasiementäjän ja seminologin vertailu 

 Progesteroni  

 Alle 6 6,01 -10 Yli 10 Yhteensä 

Toimilupasiementäjä 538 (82,8 %)  63 (9,7 %) 49 (7,5 %) 650 (100,0 %) 

Seminologi kaikki 813 (86,2 %) 56 (5,9 %) 74 (7,8 %) 943 (100,0 %) 

Seminologi siemennetyt 810 (88,0 %) 53 (5,8 %) 57 (6,2 %) 920 (100,0 %) 

 1351 (84,8 %) 119 (7,5 %) 123 (7,7 %) 1593 (100,0 %) 

 

Seminologia käyttävillä tiloilla eläimen omistaja teki alustavat havainnot kiimasta ja kutsui niitten pe-

rusteella seminologin paikalle. Selkeästi yleisimmäksi kiimanoireeksi näytteiden joukosta huomioitiin 

emättimestä valuva kirkas kiimalima, jonka mainittiin jollain lailla 82,7 %:ssa tapauksista. Limaisuus 

havainnoitiin myös selvimmäksi merkiksi kiimasta ensimmäisellä järjestysnumerolla 466 (59,7 %) 

kertaa kaikista havainnoista. Yleinen havaintoperuste oli kiimaisen eläimen käyttäytyminen ja liikeh-

dintä muun karjan seurassa. Havainnoista 1.-järjestysnumerolla 54 (33,3 %) kiimainen eläin antoi 

muiden hyppiä selkäänsä, taasen 172 (55,7 %) kiimainen eläin itse hyppi muiden selkään. Huutami-

nen ilmoitettiin 1.-järjestysnumerolla 87 (37,5 %) kertaa ja eläin liikkui muiden kiimaisten laumassa 

32 (28,6 %) havainnossa. Aktiivisuusmittari merkittiin tärkeimmäksi 20 (28,6 %) kertaa. Kiimaha-

vaintojen järjestysnumerointi 1-9 on tuloksissa hieman vääristynyt, koska ohjeistuksesta huolimatta 

huomioita oli merkitty ruksilla (X). Virheellisiä havaintoja kirjattiin yhteensä 122 kappaletta. 

 

Toiseksi tärkeimmäksi valittiin eniten ulkosynnytinten turvotus (43,9 %). Hyppimistä muiden selkään 

tai alle jäämistä muiden hyppiessä selkään, huutamista sekä kiimaisten laumassa liikkumista kaikkia 

valittiin toiseksi tärkeimmäksi oireeksi reilu 30 %. Eniten väärin merkittyjä oli aktiivisuusmittarin 

kohdalla. Seminologien ulkoiset kiimahavainnot on jaoteltu kaaviossa 11. 
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KUVIO 11. Kiimanoireet seminologien siementämillä eläimillä 

 

Toimilupasiementäjää käyttävillä tiloilla eläimen omistaja tai toimilupasiementäjä teki alustavat ha-

vainnot kiimasta. Yleisimmäksi kiimanoireeksi 650 näytteen joukosta huomioitiin emättimestä valuva 

kirkas kiimalima, jonka havainnoitiin 72,3 %:ssa tapauksista. Kiimahavaintojen järjestysnumerointi 

1-9 on tuloksissa vääristynyt, koska ohjeistuksesta huolimatta huomioita oli merkitty ruksilla (X). 

Virheellisiä havaintoja kirjattiin yhteensä 538 kappaletta. 

 

Tärkeimmäksi kiimanoireeksi merkittiin hyppiminen muiden selkään, jota valittiin 46,4 %. Toiseksi 

eniten valittiin alle jääminen, kun toiset hyppivät selkään (35,9 %). Aktiivisuusmittari ilmoitettiin 

24,1 % tapauksista tärkeimmäksi kiimanoireeksi. Toiseksi tärkeimmäksi kiimanoireeksi merkittiin eni-

ten alle jäämistä (35,9 %). Hyppiminen muiden selkään valittiin toiseksi tärkeimmäksi oireeksi 23,8 

% tapauksista. Toimilupatiloilla suurin osa oireista oli merkitty vain ruksilla, joten se vääristää tulos-

ta. 

 

Teknisiä apuvälineitä, kuten aktiivisuusmittaria käyttäviä tapauksia oli tutkimuksessa mukana vähän, 

mutta mittari osoittautui varsin tehokkaaksi kiimantarkkailuvälineeksi. Aktiivisuusmittaria käytettiin 

70 tapauksessa ja 28 % totesi mittarin olevan tärkein havaintoväline. Toiseksi tärkeimmäksi aktii-

visuusmittarin kokee 22,9 % ja myös sama määrä kokee sen kolmanneksi tärkeimmäksi. Toimilupa-

siementäjien ulkoiset kiimahavainnot on jaoteltu kaaviossa 12. 
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KUVIO 12. Kiimanoireet toimilupasiementäjien siementämillä eläimillä. 

 

Kiimanoireilla oli eroja seminologin palveluja käyttävillä tiloilla ja toimilupasiementäjien tiloilla. Toimi-

lupasiementäjät valitsivat vähemmän hyppimistä muiden selkään tärkeimmäksi kiimanoireeksi 

(p<0,001; n=716). Seminologitiloilla valittiin tasaisemmin alle jäämistä tärkeimpien oireiden jouk-

koon kuin toimilupasiemennystiloilla (p<0,001; n=477). Kiimaisten laumassa liikkuminen on toimilu-

patiloilla enemmän siemennystä tukeva oire kuin tärkeä oire siemennyspäätöksessä (p<0,001; 

n=350). Seminologipalveluja käyttävillä tiloilla kiimaisten laumassa liikkuminen oli valittu huomatta-

vasti enemmän tärkeimpien oireiden joukkoon. Kirkas kiimalima oli seminologitiloilla paljon merkittä-

vämpi kiimanoire kuin toimilupasiemennystiloilla (p<0,001; n=1250).   

 

Ulkosynnytinten turvotus (p<0,001; n=283), punoitus (p<0,001; n=130), huutaminen (p<0,001; 

n=318) ja maidon pidättäminen (p<0,001; n=154) olivat myös tärkeämpiä oireita seminologipalve-

luja käyttävillä tiloilla kuin toimilupatiloilla. Nämä tulokset ovat kuitenkin melko vertailukelvottomia, 

koska toimilupasiementäjät täyttivät niin paljon väärin lappuja, että tulokset vääristyvät merkittäväs-

ti. 

 

Tärkeä vertailukohta on seminologin ja toimilupasiementäjän tekemät havainnot siemennystilantees-

sa. Seminologitapauksista 84,4 % totesi siemennettävän eläimen kohdun jänteväksi (yhteensä 942 

havaintoa) ja toimilupasiementäjätapauksista 81,8 % totesi niin ikään kohdun jäntevyyden (yhteen-

sä 647 havaintoa). Tutkimuksessa voidaan todeta, ettei siementäjällä ollut merkitystä kohdun jänte-

vyyden havaitsemiseen (p=0,167). Seminologitapauksista 9,9 % totesi siemennettävän eläimen 

kohdun löysäksi (yhteensä 942 havaintoa ja toimilupasiementäjätapauksista 9,9 % totesi niin ikään 

kohdun löysyyden (yhteensä 647 havaintoa). Tutkimuksessa voidaan todeta, että siementäjällä oli 

merkitystä kohdun löysyyden havaitsemiseen (p=0,023). 
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Kohdunkaulan liukkauden havaitsi seminologitapauksista 89,2 % (yhteensä 942 havaintoa) ja toimi-

lupasiementäjätapauksista 79,6 % (yhteensä 647 havaintoa). Voidaan todeta, että kohdunkaulan 

liukkauden havaitsemiseen siementäjällä on merkitystä (p<0,001). Kohdunkaulan nihkeyden havaitsi 

seminologitapauksista 5,4 % (yhteensä 942 havaintoa) ja toimilupasiementäjätapauksista 7,1 % 

(yhteensä 647 havaintoa). Voidaan todeta, että kohdunkaulan nihkeyden havaitsemiseen siementä-

jällä ei ole merkitystä (p=0,165). 

 

Seminologien siemennystapauksissa eläin kuunteli siemennystä 83,8 % (yhteensä 942 havaintoa) ja 

toimilupasiementäjien tapauksissa 73,0 % (yhteensä 647 havaintoa). Tuloksista todetaan, että sie-

mentäjällä on vaikutusta eläimen keskittymiseen siemennystilanteessa (p<0,001). Seminologien 

siemennystapauksissa eläin vastusti siemennystä 5,6 % (yhteensä 942 havaintoa) ja toimilupasie-

mentäjien tapauksissa 4,6 % (yhteensä 647 havaintoa). Tuloksista todetaan, että siementäjällä ei 

ole vaikutusta eläimen vastustamiseen siemennystilanteessa (p=0,384). 

 

7.4 Navettatyyppi 
 

Navettatyyppi (p=0,619; n=1593) ei vaikuta siemennyksen oikea-aikaisuuteen. Kiimanoireissa eroja 

on muiden selkään hyppimisessä (p=0,002; n=715), kirkkaassa kiimalimassa (p<0,01; n=1248), ul-

kosynnytinten turvotuksessa (p<0,001; n=283) ja punoituksessa (p<0,001; n=130), huutamisessa 

(p<0,001; n=318) sekä maidon pidättämisessä (p<0,001; n=154). Kiimaisten laumassa liikkumisella 

(p=0,751; n=349) tai antaa hyppiä selkään (p=0,797; n=477) ei havaittu merkityksellistä eroa navet-

tatyyppien välillä. 

 

Kiimanoireet parsinavetoissa on jaoteltu kaaviossa 13. Kirkas kiimalima oli parsinavetan yleisin kii-

manoire. 69,7 % (389 kpl) valitsi sen tärkeimmäksi kiiman oireeksi. 17,0 % (95 kpl) tilallisista valitsi 

parsinavetassa toiseksi tärkeimmäksi kiimaoireeksi kirkkaan kiimaliman. Kolmanneksi tärkeimmäksi 

sen merkkasi 6,3 % (35 kpl) ja rastitti 6,1 % (34 kpl). Neljänneksi tärkeimpänä kiimanoireena kiima-

limaa piti vain 0,9 % (5 kpl), jonka jälkeen kiimalimaa ei enää merkitty. 

Ulkosynnyttimien turvotus valittiin tärkeimpänä kiiman oireena parsinavetassa 12,6 % (11 kpl) ha-

vainnoista. Toiseksi tärkein se oli 46,0 % (40 kpl) mielestä ja kolmanneksi sen arvotti 19,50 % (17 

kpl). 10 kappaletta (11,50 %) oli ruksattu. Ulkosynnyttimien punoitus taas oli merkitty tärkeimmäksi 

oireeksi 10,6 % tapauksista. Toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpänä sitä pidettiin saman verran eli 

25,5 %. Neljänneksi tärkeimpänä sitä piti 23,4 %. Ruksaamalla sen oli merkinnyt 10,6 %. Oireet ja-

kautuvat vähemmän eri tärkeysasteille kuin pihatossa. Näitä on helpompi seurata parsinavetassa, 

jossa eläimet ovat paikallaan, kuin pihatossa. Tämä voi selittää, miksi ulkosynnyttimien oireet on ko-

ettu tärkeämmäksi parsinavetoissa. 

 

Pihatossa muiden selkään hyppiminen katsottiin useammin merkittäväksi kiiman oireeksi (50,8 %) 

kuin parsinavetassa, joskin sielläkin prosentti oli melko suuri (48,40 %). Toiseksi tärkeimmäksi sen 

merkitsi parsinavetassa 31,5 % ja pihatossa 25,5 %. Ruksaamalla se oli havainnoitu 8,1 % par-

sinavetassa ja 16,9 % pihatossa. Tämä on järkeenkäypää, koska lehmät ovat vapaina pihatossa.  
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Huutaminen oli tärkein oire parsinavetassa 41,5 % tapauksista ja toiseksi tärkein 25,5 % tapauksis-

ta. Kolmanneksi tärkeimmäksi sen valitsi vain 9,5 % ja ruksaamalla sen merkitsi 9,0 %. Maidon pi-

dättäminen oli tärkeimpänä oireena 25,0 % ja toiseksi tärkeimpänä sitä piti 41,7 %. 22,9 % piti sitä 

kolmanneksi tärkeimpänä. Parsinavetassa maidon pidättäminen oli paljon tärkeämpi oire kuin piha-

tossa, mutta tähän vaikuttanee se, että parsilypsyssä havaitaan helpommin, jos lehmä pidättää mai-

toaan.  

 

 

KUVIO 13. Kiimanoireet parsinavetassa  

 

Kiimanoireet pihatossa on jaoteltu kaaviossa 14. Kirkas kiimalima valittiin pihatossa tärkeimmäksi 

kiiman oireeksi vain 26,4 % (182 kpl) tapauksista. Pihatossa kirkasta limaa kiiman oireena ei pidetty 

niin merkittävänä. Toiseksi tärkeimmäksi sen merkitsi 22,8 % (157 kpl), ja kolmanneksi tärkeimmäk-

si 20,7 % (143 kpl). Rastitettuna se oli 17,1 % (690 kpl). Neljänneksi tärkeimmäksi sen valitsi 9,0 % 

(62 kpl). Erot parsinavettaan on suuria, mutta monissa parsinavetoissa kirkas kiimalima on ainoa 

tarkka keino seurata kiimaa. 

 

Vain 2,6 % (5kpl) oli merkinnyt ulkosynnyttimien turvotuksen tärkeimmäksi oireeksi. Toiseksi tär-

keimmäksi oireeksi sen merkitsi 15,3 % (30 kpl) ja kolmanneksi saman verran. Ulkosynnyttimien 

punoitus merkitsi toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmäksi 4,8 % tapauksista. Ruksaamalla sen merkitsi 

44,6 %. Näiden kahden oireen tärkeysjärjestykset jakautuvat asteikolla tasaisesti. Parsinavetassa 

punoitus ja turvotus ovat enemmän tärkeimpien oireiden joukossa kuin pihatossa. 

 

Huutaminen valittiin pihatossa tärkeimmäksi 16,1 % tapauksista. Toiseksi tärkeimmäksi sen valitsi 

21,2 %. Oireen tärkeysjärjestys jakautuu asteikolla paljon, joten kovin merkittävä oireena sitä ei pi-

detty. Ruksaamalla se merkittiin 22,0 % tapauksista. Huutaminen oli parsinavetoissa koettu tärke-

ämmäksi oireeksi kuin pihatoissa. 
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Maidon pidättäminen valittiin tärkeimmäksi oireeksi 3,8 % tapauksista, toiseksi tärkeimmäksi 12,3 % 

sekä kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi tärkeimmäksi yhtä paljon eli 19,8 % tapauksista. Ruk-

saamalla se oli merkitty 12,3 %.  

 

 

KUVIO 14. Kiimanoireet pihatossa 

 

7.5 Rotu 
 

Karjarotujakauma tuloksien osalta koostuu perinteisesti Suomessa käytetyistä maitoroduista. Taulu-

kossa 9 esiintyvästä jaottelusta voidaan todeta, että yhteensä 98,1 % tuloksista kerättiin Ayrshire- 

(57,9 %) ja Holstein -rotuisilta (40,2 %) eläimiltä. Muita rotuja esiintyi muutamia edustajia. Neljässä 

tapauksessa tieto on jäänyt merkitsemättä tiedonkeruulomakkeeseen. 

 

TAULUKKO 9. Rotujakauma yhteensä 

Rotu Lukumäärä Osuus % 

Ayrshire 923 57,9 

Holstein 640 40,2 

Jersey 5 0,3 

Lapinlehmä/pohjoissuomenkarja 4 0,3 

Kyyttö 1 0,1 

Länsisuomenkarja 10 0,6 

Hereford 2 0,1 

Määrittelemätön suomenkarja 4 0,3 

Tieto puuttuu 4 0,3 

Yhteensä 1593 100 

 

Naudan rotu (p=0,727;n=1593) ei vaikuta siemennyksen oikea-aikaisuuteen. Kiimanoireista merki-

tystä on muiden selkään hyppimisellä (p=0,035; n=714), antaa hyppiä selkään (p<0,001; n=476), 

kirkkaalla kiimalimalla (p<0,001; n=1246) sekä huutamisella (p=0,004; n=317). Ayrshire ja holstein- 
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lehmien omistajat merkitsivät hyppimisen tärkeimmäksi oireeksi useammin kuin muiden rotujen 

omistajat. Ayrshiren hyppiminen merkittiin tärkeimmäksi 51,8 % tapauksista. Holstein-rodulla vas-

taava luku oli 48,8 % ja muilla roduilla 46,7 %. Muilla roduilla toiseksi tärkeimmäksi oireeksi hyppi-

minen valittiin 33,3 %, vastaava luku holsteinilla oli 25,6 % ja ayrshirella 26,9 %. Holstein -rodulla oli 

enemmän väärin täytettyjä valintoja (20,9 %). Eri rotujen kiimahavainnot on eritelty kaavioissa 15,16 

ja 17. 

 

Muilla roduilla antaa hyppiä selkään kiimanoireena ei ollut tärkein oire ollenkaan, vaan toiseksi tär-

kein (55,6 %). Holsteinilla tärkeimmäksi oireeksi se merkittiin 42,9 % tapauksista ja ayrshirella 30,3 

% tapauksista. Toiseksi tärkeimmäksi se mainittiin holsteinilla 18,2 % ja ayrshirella 34,5 %. Muilla 

roduilla alle jäämisen tärkeys oli jakautunut enemmän kuin holsteinilla ja ayrshirella. Holsteinilla hur-

jat 33,3 % oli merkitty väärin. Ayrshirella väärin vastattuja oli 18,3 % ja muilla roduilla ei yhtään. 

 

Kiimalima on tärkein oire useammin muilla roduilla (52,4 %). Holsteinilla vastaava luku oli 40,2 % ja 

ayrshirellä 49,3 %. Toiseksi tärkeimmäksi oireeksi ayrshirella kiimalima oli 18,7 %, holsteinilla 

22,7 % ja muilla roduilla 14,3 %. Huutaminen on tärkeämpi oire holsteinilla ja ayrshirella kuin muilla 

roduilla. 

 

 

KUVIO 15. Kiimanoireet ayrshirellä. 
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KUVIO 16. Kiimanoireet holstein-rodulla. 

 

 

KUVIO 17. Kiimanoireet muilla roduilla. 

 

Vertailukohtina tutkittiin myös rodun merkitystä eri siemennyshavaintojen tekemiseen. Ayrshire-

rodulla kohtu todettiin jänteväksi 85,0 % tapauksista (yhteensä 921 havaintoa). Holstein-rodulla 

kohtu todettiin jänteväksi 80,1 % tapauksista (yhteensä 638 havaintoa). Muilla roduilla kohtu todet-

tiin jänteväksi 100 % tapauksista (yhteensä 26 havaintoa). Rodulla todetaan olevan merkitystä koh-

dun jäntevyyden havaitsemiseen (p=0,003). 

  

Ayrshire-rodulla kohtu todettiin löysäksi 11,6 % tapauksista (yhteensä 921 havaintoa). Holstein-

rodulla kohtu todettiin löysäksi 13,5 % tapauksista (yhteensä 638 havaintoa). Muilla roduilla kohtu 
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todettiin löysäksi 0 % tapauksista (yhteensä 26 havaintoa). Rodulla ei todeta olevan merkitystä koh-

dun löysyyden havaitsemiseen (p=0,087). 

 

Ayrshire-rodulla kohdunkaula todettiin liukkaaksi 86,5 % tapauksista (yhteensä 921 havaintoa). Hol-

stein-rodulla kohdunkaula todettiin liukkaaksi 83,2 % tapauksista (yhteensä 638 havaintoa). Muilla 

roduilla kohdunkaula todettiin liukkaaksi 92,3 % tapauksista (yhteensä 26 havaintoa). Rodulla ei to-

deta olevan merkitystä kohdunkaulan liukkauden havaitsemiseen (p=0,115). 

 

Ayrshire-rodulla kohdunkaula todettiin nihkeäksi 5,5 % tapauksista (yhteensä 921 havaintoa). Hol-

stein-rodulla kohdunkaula todettiin nihkeäksi 6,9 % tapauksista (yhteensä 638 havaintoa). Muilla 

roduilla kohdunkaula todettiin liukkaaksi 3,8 % tapauksista (yhteensä 26 havaintoa). Rodulla ei to-

deta olevan merkitystä kohdunkaulan liukkauden havaitsemiseen (p=0,484). 

 

Ayrshire-rotuiset naudat kuuntelivat siemennystilannetta 81,2 % tapauksista (yhteensä 921 havain-

toa). Holstein-rotuiset kuuntelivat siemennystilannetta 76,8 % tapauksista (yhteensä 638 havain-

toa). Muut rodut kuuntelivat siemennystä 80,8 % tapauksista. Eläimen rodulla ei todeta olevan mer-

kitystä siemennystilanteeseen keskittymiseen (p=0,104).  

 

Ayrshire-rotuiset naudat vastustivat siemennystilannetta 5 % tapauksista (yhteensä 921 havaintoa). 

Holstein-rotuiset vastustivat siemennystilannetta 5,2 % tapauksista (yhteensä 638 havaintoa). Muut 

rodut vastustivat siemennystä 11,5 % tapauksista. Eläimen rodulla ei todeta olevan merkitystä sie-

mennystilanteeseen keskittymiseen (p=0,332). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

On huomioitava, että seminologien tapauksista 2,3 % (22 kpl) jätettiin siementämättä, koska eläi-

men ei katsottu olevan kiimassa ja 1,2 % (11 kpl) tapauksista siemennettiin eläimen omistajan vaa-

timuksesta, vaikka seminologi ei sitä suositellut. Tapauksista, jotka seminologi jätti siementämättä 

13,6 % (3 kpl) oli progesteronitestin mukaan kiimassa tai niillä oli hedelmällisyyshäiriö, 9,1 % (2 

kpl) oli kiiman alku- tai loppuvaiheessa ja 77,3 % (17 kpl) ei ollut kiimassa. Näillä tiedoilla seminolo-

git siemensivät 6,2 % (57 kpl) väärään kiima-aikaan (progesteroni yli 10 nmol/l). Siementämättä jät-

tämispäätöksistä 77,2 % (17 kpl) on hedelmällisyysseminologin tekemä. Näistä päätöksistä 2 kpl oli 

vääriä (progesteroni alle 6 nmol/l) ja 1 kpl osui alku- tai loppukiimaan. Tuloksissa ei otettu huomi-

oon, jos eläimellä oli hedelmällisyyshäiriö, kuten rakkulat. Tämä muuttaa tuloksia hieman seminolo-

gien hyväksi. 

 

Kiimanoireista tilastollista merkitystä oikein ajoitettuun siemennykseen oli vain kiimalimalla ja liikku-

misella kiimaisten laumassa. Kiimaisten laumassa liikkuminen tukee hyvin muita kiiman oireita, mut-

ta ainoana tai tärkeimpänä oireena eläin ei todennäköisesti ole kiimassa. Kiimalimaakin oli valittu 

paljon korkean progesteronin aikaan tärkeimmäksi oireeksi, joten on syytä pohtia, onko karjanhoita-

jilla ongelmia tunnistaa kiimalimat. Kiimalimaankin ainoana oireena kannattaa siis suhtautua varauk-

sella. 

 

Tilastollisen tarkastelun perusteella todettiin, että seminologeilla ja toimilupasiementäjillä on merki-

tystä kiimantarkkailun suhteen. Seminologit osasivat tunnistaa varmat kiimat toimilupasiementäjiä 

paremmin. Myös eläimen omistajan osuus on tärkeä, koska hän tekee havainnot ja kutsuu semino-

login paikalle, kun olettaa eläimen olevan varmasti kiimassa. Seminologien välisessä vertailussa he-

delmällisyysseminologit osasivat tunnistaa väärät kiimat paremmin ja jättivät eläimen siementämät-

tä, mikäli he eivät kokenut sille tarvetta. Toimilupasiementäjät siemensivät selvästi enemmän alku- 

tai loppukiiman aikoihin, jolloin eläimen tiinehtyvyys on vielä epävarmaa. Ulkomailla on käytäntö, 

jossa kerätään useampi eläin kerralla siemennettäväksi, jolloin vääräaikaisen siemennyksen mahdol-

lisuus kasvaa. Tätä tekniikkaa voidaan soveltaa myös Suomen oloissa. Toimilupasiementäjät voivat 

myös siementää eläimiä ”varmuuden vuoksi”, vaikka varmoja kiimahavaintoja ei ole tehty tai niitä on 

vain vähän. Näiden asioiden suoraa vaikutusta on kuitenkin hankala määrittää. 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, vaikeuttavatko kasvavat eläinmäärät kiimojen havainnointia sekä 

erityisesti oikeiden kiimojen erottamista alku- tai loppukiiman oireista. Kiiman oikea-aikainen havain-

nointi on onnistunut parhaiten alle 60 eläimen karjamäärissä, karjakoon kasvaessa tästä onnistu-

neen havainnon prosenttiosuus putoaa selvästi alle keskiarvon. Yli 60 eläimen karjoissa siemennyk-

siä tehtiin enemmän joko alku- tai loppukiimaan. Heikoin kiiman havaitsemisprosentti on 91–120 se-

kä 121–150 karjakoon tiloilla. Näillä tiloilla siemennyksistä tehtiin varmaan kiimaan alle 80 % ja al-

ku- tai loppukiiman sekä väärään kiimaan tehtyjen siemennysten osuus on yli 10 %. Tilastopoikke-

ukseksi voidaan luokitella eläinmäärältään yli 150 lehmän tilat, joilla on paras oikeaan kiimaan tehty-

jen siemennysten osuus (94,3 %). Näytteiden määrä on niin vähäinen, joten voidaan olettaa tutki-
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mukseen osallistuneen sellaisia tiloja, joilta löytyy ammattitaitoa ja kiinnostusta asiaa kohtaan. Mai-

nittakoon, että yli 150 eläimen tiloilla 12 siemennystä teki seminologi ja 41 toimilupasiementäjä.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella tilan eläinmäärällä on tilastollinen merkitys. Karjakoon kasvaessa 

oikea-aikaisten siemennysten osuus vähenee alku- tai loppukiimaan sekä väärään aikaan siemennet-

tyjen osuus kasvaa. Myös toimilupasiementäminen on yleisempää suurilla karjamäärillä. 

 

Tutkimuksen otannan merkittävät nautarodut ovat odotetusti Suomessa yleiset ayrshire (57,9 %) ja 

holstein (40,2 %). Rodulla ei tilastollisesti ole merkitystä siemennyksen oikea-aikaiseen tekemiseen, 

mutta eri kiimahavaintojen suhteen on. Muiden rotujen kiimahavainnot erosivat valtaroduista. 

 

Navettatyyppi siemennyksen oikea-aikaiseen ajoittamiseen osoittautui merkityksettömäksi. Par-

sinavetan ja pihaton välinen ero saadaan ulkoisista kiimahavainnoista: parsinavetassa eläimet ovat 

paikoillaan ja pihatossa vapaana, joten havaintojen jakauma muuttuu. Oletettavasti pihatossa voi-

daan havaita paremmin selkään hyppimistä ja kiimaisten laumassa liikkumista. Selkein merkki kii-

masta on parsinavetassa kirkas kiimalima ja eläimen huutaminen. Parsinavetassa yleinen kiiman-

merkki oli toisen eläimen selkään hyppiminen, mutta se on todennäköisesti todettu laidunkaudella 

tai muussa tilanteessa, jossa eläimet ovat olleet vapaina. Eläin on voinut myös yrittää mallintaa hyp-

pykäyttäytymistä parressa. 

 

Tutkimuksen tuloksia vääristää tiedonkeruulomakkeiden väärä täyttö. Ulkoiset kiimahavainnot oli 

tarkoitus numeroida järjestysnumeroin 1-9, mutta osa kaavakkeen täyttäjistä virheellisesti laittoi 

ruksin ruutuun. Seminologeilla huomioruutuja oli yhteensä 8487 kpl ja toimilupasiementäjillä 5850 

kpl. Seminologien tuloksissa ruksattuja ruutuja on 1,4 % (122 kpl) ja toimilupasiementäjien tuloksis-

sa 9,6 % (564 kpl). On epäselvää, että aiheuttiko väärien merkintöjen tekemisen kiire, huono ohjeis-

tus vai se, että täyttöohjeet jätettiin lukematta. Myös täyttäjän asenne tutkimukseen voi olla vaikut-

tava tekijä. Liitteinä 1 ja 2 olevat tiedonkeruulomakkeet ovat työlään näköiset, mutta varsin selkeät. 

 

Verratessa nykytilannetta vuonna 1983 toteutettuun tutkimukseen voidaan todeta, että tilanne on 

mennyt hieman huonompaan suuntaan. Aiemmassa tutkimuksessa uusintasiemennykseen osallistu-

neista lehmistä noin 4 % ei ollut kiimassa. Tässä tutkimuksessa seminologit siemensivät 6,2 % ja 

uutena tarkkailukohteena olleet toimilupasiementäjät siemensivät 11,3 % väärään kiimaan. Ero ul-

komaiden tutkimustuloksiin on suomalaisten eduksi. Yhdysvalloissa siemennettiin eri tutkimuksien 

mukaan 14,5 % – jopa 46 % väärään aikaan ja Ruotsissa 18,4 %. Hollannissa noin 4 % tulee sie-

mennykseen tiineenä. Tosin erilaiset maatalouskulttuurit voivat vaikuttaa vertailuun eri mantereiden 

välillä. Esimerkiksi Israelissa seminologien koulutukseen on erityisesti panostettu, jotta he erottavat 

tiineet ja epäselvässä kiimassa olevat eläimet.  

 

Jos eläimiä on 100, ja niitä siemennetään turhaan seminologipalveluja käyttävillä tiloilla 6,2 % eli 6 

lehmää, tulee siitä tarpeettomia kuluja noin 334,80 euroa. Euromäärä tulee käyntimaksusta (jäsen-

hinta) 19,84 euroa, siemennysmaksu (jos on FabaJasu) 12,40 euroa sekä keskihintaisesta siemenes-

tä, eli 23,56 euroa. Yhteensä yksi siemennys ilman muita kuluja on siis 55,80 euroa. Hinnoissa on 
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arvonlisävero mukana. Tämä tarkoittaa käytännössä melkein seitsemää juomarehusäkkiä (’a 49 eu-

roa). Vastaava euromäärä toimilupasiementäjillä on 259,16 euroa, sisältäen vain siemenen hinnan. 

Se tarkoittaa viittä juomarehusäkkiä.   
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9 PÄÄTÄNTÖ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon Suomessa lypsylehmiä uusintasiemennetään 

turhaan. Toimeksiannon tarjosi MAILI-hanke, jonka toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu, MTT 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopisto/Maataloustieteiden laitos. Tutki-

mukseen kerättiin tietoa progesteroninäytteiden ja tiedonkeruulomakkeiden avulla sekä seminologia, 

että toimilupasiementäjää käyttävillä tiloilla. Progesteroninäytteet analysoitiin Helsingin yliopiston la-

boratoriossa ja tulokset toimitettiin opinnäytetyön tekijöille analysoitavaksi tiedonkeruulomakkeiden 

kera. 

 

Opinnäytetyön teko osoittautui pitkäaikaiseksi prosessiksi, jonka osasyy on progesteroninäytteiden 

jaksottainen kerääminen ja analysointi. Toimeksiannon saamisen jälkeen työn teoriapohjaa raken-

nettiin kevään 2013 aikana ja ensimmäisien progesteroninäytteiden tulokset saapuivat Helsingin yli-

opistolta viikolla 4/2013. Ensimmäisiä tuloksien analysointia helpotti agrologitutkintoon sisältyvä 

Tutkimusmenetelmät -opintojakso, jonka lähitunneilla näytteiden tilastointi sujui hyvin opettajan 

avustamana. Toinen tuloserä saapui viikolla 14/2013 ja loput tulokset 25/2013. Kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön raportin tekoon käytettiin aikaa noin 1 vuosi. 

 

Näytteiden määrä oli suuri, joten tutkimus on ainakin progesteronilukemien osalta luotettava. Tut-

kimus ei ole niin luotettava kiimanoireiden osalta. Kiimanoireet oli täytetty väärin osaan kyselylo-

makkeista. Niiden arvioiminenkin tuotti hieman päänvaivaa, koska kyselyn asettelu oli vaikea. Kii-

manoireet oli hyvin numeroitu järjestykseen, mutta niiden suhteita toisiinsa ei tässä tutkimuksessa 

arvioitu. 

 

Tutkimuksessa jaettiin progesteroniluokat varmaan kiimaan, alku- tai loppukiimaan sekä tiineisiin tai 

kiimakierron keskivaiheilla oleviin. Nyt ei tiedetä tarkkaan, mikä on ylin progesteronilukema, jolla 

eläin voi tulla tiineeksi. Ulkomaisissa tutkimuksissa progesteroniluokkia ei ole jaettu aikaisemmin 

näin tarkkaan, vaan eläimet on luokiteltu kiimaisiin tai ei-kiimaisiin eläimiin. 

 

Opinnäytetyö oli osaprojekti laajemmalle tutkimukselle, jonka tekee erikoistuva eläinlääkäri Kirsi Var-

tia. Opinnäytetyössä selvitettiin progesteroniarvojen perusteella siemennyksen tarpeellisuus ja Kirsi 

Vartia jatkaa tutkimustaan eteenpäin odottaen, että kaikki mukana olleet naudat ovat poikineet. 

 

Työ kokonaisuudessaan antaa jonkinlaista osviittaa Suomen siemennyksen ajoittamisen onnistumi-

sesta tällä hetkellä. Seminologeja voitaisiin kouluttaa enemmän hylkäämään heidän mielestään tii-

neet tai ei-kiimaiset eläimet. Israelin malli voisi toimia Suomessakin, eli hylkäämisten onnistumista 

seurattaisiin, ja lisäkoulutusta tarjottaisiin seminologeille. Tämä olisi selkeä kilpailuvaltti seminologi-

palveluille toimilupasiemennyksen yleistyessä enemmän. Toimilupasiementäjien koulutuksessa ajoit-

tamiseen kannattaisi puuttua, jotta siemennykset sattuisivat juuri oikeaan aikaan.  
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SEMINOLOGI:       

Eläimen omistaja:             

Karjanumero     Lehmäluku:       

Navettatyyppi (rastita): Parsi:   Pihatto:       

       

Korvanro syntymätunnus     Rotu 

Viimeinen poikimapvm     poikimakerta     

Siemennyskerta tällä kaudella:        

Edellinen tiineytysyritys tällä siemennyskaudella     

Pvm:     
Siemennys vai alkionsiirto  
(ympyröi) 

         

Siemennyspäivä          

Kiiman alkamispäivämäärä     
(Ensimmäinen havainto kiimaan-
tulosta) 

       

ELÄIMEN OMISTAJA ARVIOI:             

Rastita vaihtoehto:        

Kiima selvä         

Kiima epävarma         

Merkitse havaitsemasi kiimaoireet        
merkittävin havainto on 1, toiseksi merkittävin 2 jne     

Hyppii muiden selkään         

Antaa hyppiä selkäänsä         

Aktiivisuusmittari: akt. ↑         

Liikkuu kiimaisten laumassa         

Kirkas kiimalima         

Ulkosynnytinten turvotus         

Ulkosynnytinten punoitus         

Huutaminen         

Maidon pidättäminen         

Muut havainnot:             

SEMINOLOGIN OMA ARVIO: Rastita vaihtoehto:        

Kiima selvä         

Kiima epävarma         
Siemennyksen yhteydessä tehdyt havainnot siemennettävästä eläimestä 

Rastita:        

Kohtu jäntevä (tonus)         

Kohtu löysä (ei tonusta)         

kohdunkaula liukas         

kohdunkaula nihkeä         

eläin kuuntelee siemennystä         

eläin vastustaa siementämistä         

Muut havainnot:          
Rastita tarvittaessa:        

Eläin tuli siemennettäväksi tilakäynnillä ilman ennakkotilausta:    

Seminologin suosituksesta jätetty siementämättä:       

Seminologi ei siementäisi, siemennetty omistajan vaatimuksesta     

Syy siementämättä jättämiseen:             
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TOIMILUPASIEMENNYS             

Eläimen omistaja:             

Karjanumero:     Lehmäluku:       

Navettatyyppi (rastita): Parsi:   Pihatto:       

       

Korvanro: syntymätunnus:     Rotu:   

Viimeinen poikimapvm:     poikimakerta:     

Siemennyskerta tällä kaudella:        

Edellinen tiineytysyritys tällä siemennyskaudella:      

Pvm:   Siemennys vai alkionsiirto? (ympyröi )   

         

         

Siemennyspäivä:         

Kiiman alkamispäivämäärä:   (Ensimmäinen havainto kiimaantulosta)   

         

Rastita vaihtoehto:        

Kiima selvä         

Kiima epävarma         

         

Merkitse havaitsemasi kiimaoireet        

merkittävin havainto on 1, toiseksi merkittävin 2 jne     

Hyppii muiden selkään         

Antaa hyppiä selkäänsä         

Aktiivisuusmittari: akt. ↑         

Liikkuu kiimaisten laumassa         

Kirkas kiimalima         

Ulkosynnytinten turvotus         

Ulkosynnytinten punoitus         

Huutaminen         

Maidon pidättäminen         

Muut havainnot:        

        

Siemennyksen yhteydessä tehdyt havainnot siemennettävästä eläimestä   

Rastita:        

Kohtu jäntevä (tonus)         

Kohtu löysä (ei tonusta)         

kohdunkaula liukas         

kohdunkaula nihkeä         

eläin kuuntelee siemennystä         

eläin vastustaa siementämistä         

Muut havainnot:              
 


