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Rauhoittaa hevosta – luo turvallisuuden tunteen EQ® 

Luonnollinen keino 
hevosen tyynnyttämiseen

● Kuljetuksen aiheuttaman stressin vähentäminen
● Siirto uuteen ympäristöön tai uudelle omistajalle
● Valmennus ja koulutus mahdollisesti stressaavissa tilanteissa
● Varsan vieroitus tammasta, yksin tallissa olo
● Eläinlääkärikäynnit, hoitotoimenpiteet
● Altistus voimakkaille äänille ja valoille

Confi dence EQ® sisältää luontaisen kaltaista feromonia, joka vastaa tamman nisäalueella varsomisen jälkeen 
muodostuvaa feromonia. Valmiste rauhoittaa hevosta ja luo sille turvallisuuden tunteen, jolloin tavallisesta

 poikkeavat tilanteet on helpompi kohdata ja esimerkiksi oppiminen helpottuu. Käyttötilanteita mm:
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Valtuuskunta: 
ammattikunnan tulevaisuus?  

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan syyskokous työskenneltiin Helsingissä marras-
kuun ensimmäisenä lauantaina. Kokouspaikkana oli viime vuoden tapaan Ho-
telli Pasila, mikä hyvien kulkuyhteyksien ansiosta on kustannustehokas ratkaisu 
liiton talouden kannalta. Valtuutetut olivat ilahduttavan runsaslukuisina paikalla. 
Varajäseniäkin oli kokouksen alkuvaiheessa läsnä jopa yli tarpeen, mikä osoittaa 
erinomaista kiinnostusta ammattikunnan yhteisten asioiden hoitoon. 

Aamupäivällä pohdittiin ryhmissä kunnallisen eläinlääkintähuollon tulevai-
suutta. Ryhmät saivat tehtäväkseen selvittää nelikenttäanalyysin avulla nykyisen 
toimintamalliin vahvuuksia ja heikkouksia. Toisaalta arvioitiin siihen vaikut-
tavien ulkoisten tekijöiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkakuvia. 
Erityisesti pohdittiin miten kunnallisen eläinlääkintähuollon vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia voidaan entistä paremmin hyödyntää ja toisaalta korjata sen 
puutteet ja välttää uhkakuvat. Kunnallinen eläinlääkintähuolto on eläinlääkäri-
ammattikunnan perustoimintaa niin eläinten sairaanhoidon ja terveydenhuollon, 
tarttuvien eläintautien vastustuksen kuin eläinsuojelunkin kohdalla. Tämän 
perustoiminnan muutokset heijastuvat väistämättä myös yksityissektorille ja 
koko yhteiskuntaan. 

Pontta pohdinnoille antoi kuumimmillaan käynyt keskustelu sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta, sotesta. Olihan juuri samana 
aamuna saatu tieto, että maahan tulee 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää 
itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, kolme muuta toiseen itsehallinto-
alueeseen tukeutuen. Keskustelu työryhmissä oli vilkasta: koottiin runsaasti 
eväitä liiton hallitukselle ohjata toimintaa valtuuskunnan toivomaan suuntaan. 
Kokonaisnäkemykseksi muodostui, että kunnallinen eläinlääkintähuolto toimii 
nykyisessä muodossaan kustannustehokkaasti ja takaa palveluiden saatavuuden 
mahdollisimman tasapuolisesti koko maassa. Eläinlääkintähuoltolain uudistuk-
sesta on kulunut vain muutama vuosi, se astui voimaan tammikuussa 2010, 
ja sen mukainen toiminta on monilla yhteistoiminta-alueilla saatu vasta nyt 
kunnolla käyntiin.

Varmaa on, että soteuudistus vaikuttaa tavalla tai toisella kunnallisen eläin-
lääkintähuoltoon, mikä puolestaan heijastuu yksityissektorille ja koko ammat-
tikuntaan. Eläinlääkäriliiton kanta on edelleen, että eläinlääkintähuolto on osa 
ympäristöterveydenhuoltoa, joka taas liittyy olennaisena osana perusterveyden-
huoltoon ja kansanterveyteen. Eläinlääkärien tulee aktiivisesti pyrkiä ohjaamaan 
kehitystä haluamaansa suuntaan, ettei hommaa hoida joku muu taho.

Valtuuskunta ei varsinaisessa kokouksessakaan tyytynyt kumileimasimen 
rooliin, vaan liiton ensi vuoden toimintasuunnitelma perattiin aktiivisen keskus-
telun saattelemana kohta kohdalta läpi ja siihen tehtiin myös lukuisia lisäyksiä 
ja muutoksia. Keskustelussa heijastuivat ammattikunnan toimintaympäristöön 
kohdistuvat muutokset mukaan lukien se tosiasia, että kaikille vastavalmistu-
neille tai vanhemmillekaan eläinlääkäreille ei enää itsestään selvästi löydy töitä. 
Liiton talouden hoidosta valtuuskunta sen sijaan kiitti, sillä kuluvan vuoden 
tilinpäätöksen luvut näyttävät huomattavasti paremmilta kuin vuotta aiemmin. 

Ensi vuonna ovat valtuuskunnan vaalit, joten olkaa aktiivisia ja asettukaa 
ehdokkaiksi ja äänestäkää! Luvassa on aitiopaikkoja ammattikunnan toimin-
taan, mahdollisuus vaikuttaa, uusia ystäviä ja antoisia keskusteluja, mutta myös 
sitoutumista, joskus hankaliakin asioita ja totista puurtamista.

Olli Ruoho
Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja
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Fullmäktige: 

yrkeskårens framtid? 

Veterinärförbundets fullmäktige höll höstmöte den första lördagen i 
november i Helsingfors. I likhet med förra året var mötesplatsen Hotel 
Pasila, en kostnadseffektiv lösning med tanke på förbundets ekonomi 
tack vare de goda förbindelserna. Ett glädjande stort antal delegations-
medlemmar slöt upp. I början av mötet översteg antalet närvarande 
suppleanter till och med behovet, vilket visar på ett utmärkt intresse 
för skötseln av yrkeskårens gemensamma frågor. 

Under förmiddagen diskuterades den kommunala veterinärvårdens 
framtid. Grupperna fick i uppgift att med hjälp av en SWOT-analys 
utreda den nuvarande verksamhetsmodellens starka och svaga sidor. 
De möjligheter och hot som externa faktorer medför bedömdes också. 
Särskilt diskuterades hur den kommunala veterinärvårdens styrkor och 
möjligheter skulle kunna utnyttjas bättre och samtidigt korrigera dess 
brister och undvika hotbilder. Den kommunala veterinärvården är 
grundläggande verksamhet för veterinärkåren beträffande såväl djurens 
hälso- och sjukvård, bekämpning av smittsamma djursjukdomar som 
djurskydd. Förändringar i den grundläggande verksamheten reflekteras 
oundvikligen även på den privata sektorn och hela samhället. 

Resonemangen fick kraft av de livliga diskussionerna kring social- och 
hälsovårdens servicestrukturreform, sote. Samma morgon kom nämligen 
nyheter om att landet kommer att få 18 självstyrande områden, av vilka 
15 själva ska ordna social- och hälsovårdstjänsterna, medan tre stödjer 
sig på ett annat självstyrande område. Diskussionen i arbetsgrupperna 
var livlig: styrelsen fick en mängd olika råd för att styra verksamheten 
i den riktning som fullmäktige önskar. Helhetssynen blev att den kom-
munala veterinärvården är kostnadseffektiv i sin nuvarande form och 
garanterar tillgången till tjänster så jämlikt som möjligt i hela landet. 
Det har bara gått några år sedan veterinärvårdslagen reviderades – den 
trädde i kraft i januari 2010, och verksamhet i enlighet med lagen har 
först nu kommit i gång på allvar inom många samarbetsområden.

Det står klart att vårdreformen på ett eller annat sätt kommer att 
påverka den kommunala veterinärvården, vilket även kommer att re-
flekteras på den privata sektorn och hela yrkeskåren. Veterinärförbun-
dets ståndpunkt är fortfarande att veterinärvård är en del av miljö- och 
hälsoskyddet, vilket utgör en väsentlig del av den primärvården och 
folkhälsan. Veterinärerna bör aktivt försöka styra utvecklingen i önskad 
riktning, för att ingen annan part ska göra det.

På sitt ordinarie möte nöjde fullmäktige sig inte med rollen som en 
gummistämpel, utan förbundets verksamhetsplan för det kommande året 
utreddes punkt för punkt åtföljt av en aktiv diskussion och flera tillägg 
och ändringar gjordes i planen. Diskussionen tog upp förändringar i yr-
keskårens verksamhetsmiljö, inklusive det faktum att det inte är självklart 
att det finns arbete för alla nyutexaminerade eller ens äldre veterinärer. 
Fullmäktige berömde skötseln av förbundets ekonomi, eftersom siffrorna 
i bokslutet för innevarande år såg betydligt bättre ut än året innan. 

Nästa år är det åter dags för fullmäktigeval. Var aktiva, ställ upp som 
kandidater och rösta! Medverkan i fullmäktige bjuder på insyn i yrkes-
kårens verksamhet, påverkningsmöjligheter, nya vänner och givande 
diskussioner, men även engagemang, ibland svåra saker och hårt arbete.

Olli Ruoho
Ordförande för Finlands Veterinärförbunds fullmäktige
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Hannu Korkeala, Riikka Laukkanen-Ninios, Sonja Virtanen, Maria 
Vilar, Riikka Keto-Timonen ja Maria Fredriksson-Ahomaa 

Yersinia enterocolitican epidemiologia 
ja torjunta - kirjallisuuskatsaus

Epidemiology and prevention of Yersinia enterocolitica – 
A review

YhtEEnvEto

Yersinia enterocolitica on sioista ihmiseen yleensä elintarvikkeiden välityksellä tarttuva bakteeri, joka 
aiheuttaa suolistotulehduksen ja voi lisäksi aiheuttaa jälkitauteja kuten niveltulehduksia ja kyhmyruu-
sua. Yersinioosi on EU:n alueella ihmisten kolmanneksi yleisin raportoitu bakteeriperäinen zoonoosi. 
Y. enterocolitica on yleinen suomalaisilla lihasioilla. Lihasiat saavat tartunnan välitysporsaiden väli-
tyksellä. Porsaat tuovat Y. enterocolitican lihasikalaan. Karsinassa Y. enterocolitica leviää siasta toi-
seen ja lopulta saastuneessa karsinassa kaikki karsinan siat erittävät sitä jossakin elämänsä vaiheessa. 
Bakteeri voi levitä myös karsinasta toiseen, jos kärsäkontaktit karsinoiden välillä ovat mahdollisia tai 
ulosteet leviävät karsinasta toiseen. Kuljetettaessa eläimiä tilalta toiselle voidaan samalla myös kuljet-
taa Y. enterocolitica sikojen mukana. Tärkeä torjuntakeino on käyttää kertatäyttösysteemiä osastokoh-
taisesti sekä porsastuotanto- että lihasikaloissa ja välttää sikojen ostamista useilta eri tiloilta. Täyttöjen 
välillä pitää suorittaa tehokkaat puhdistustoimenpiteet. Tiloilla, jotka käyttävät kunnallista talousvettä, 
sikojen Y. enterocolitica on harvinaisempi kuin tiloilla, jotka käyttävät omaa vesilähdettä. Luomu-
tiloilla on todettu Y. enterocoliticaa vähemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa. Kärsäkontaktien 
estäminen karsinoiden välillä ja runsas kuivikkeiden käyttö vähentävät sikojen Y. enterocolitica -pre-
valenssia. Patogeeniset Y. enterocolitica -kannat kulkeutuvat tiloilta sikojen mukana teurastamoon. 
Teurastamolla ne saastuttavat lihan ja elimet suoliston ja nielurisojen aiheuttaman välittömän tai 
välillisen kontaminaation kautta. Pään erillinen käsittely ja peräsuolen pussitus vähentävät ruhojen 
saastumista patogeenisilla yersinia-bakteereilla. 

SummArY

Yersinia enterocolitica is a foodborne zoonotic pathogen that causes yersiniosis, the third most com-
monly reported bacterial zoonosis in the EU. The most frequent sign is gastroenteritis with diarrhoea but 
sequelae such as reactive arthritis and erythema nodosum may occur.  Pigs and pork products are an 
important source of human Y. enterocolitica infections. Y. enterocolitica is frequently isolated from Fin-
nish fattening pigs. Piglets from certain breeding farms transmit Y. enterocolitica strains into fattening 
farms and the infection subsequently spreads throughout the whole unit. Y. enterocolitica can spread 
between pens if snout contacts or spread of contaminated faeces is possible. Pigs have found to carry 
and transmit Y. enterocolitica between farms. An important prevention measure is to use all-in all-out 
management system both on breeding and fattening farms.  Organic production, the use of municipal 
water, buying piglets from no more than one supplier at a time and generous use of bedding reduces 
the prevalence of Y. enterocolitica on farms. Pathogenic Y. enterocolitica strains are transmitted with 
pigs to slaughterhouses. During slaughtering carcasses and pluck sets are contaminated by Y. entero-
colitica from faeces and tonsils. Bagging of the rectum decreases the contamination of meat with Y. 
enterocolitica. 

JohdAnto

Suolistopatogeeniset yersiniat, 
Yersinia enterocolitica ja Yer-
sinia pseudotuberculosis, ovat 
eläimistä ihmiseen erityisesti elin-

tarvikkeiden välityksellä tarttuvia 
bakteereita, jotka aiheuttavat suo-
listotulehduksen ja voivat lisäksi 
aiheuttaa ikäviä jälkitauteja kuten 
niveltulehduksia ja kyhmyruusua. 
Yersinioiden aiheuttamat jälkitaudit 

ovat Suomessa hyvin merkittävä 
ongelma johtuen suomalaisessa 
väestössä runsaasti esiintyvästä 
kudostyypistä (HLA-B27), joka 
altistaa yersinioiden aiheuttamille 
jälkitaudeille kuten reaktiivisille 
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artriiteille ja uveiiteille. 
Patogeenisten yersinioiden ai-

heuttama yersinioosi on EU:n alu-
eella ihmisten kolmanneksi yleisin 
raportoitu bakteeriperäinen zoon-
oosi.1 Suomen tartuntatautirekiste-
rin mukaan yersinioosi on myös 
Suomessa kolmanneksi yleisin ih-
misten mahasuolikanavatulehdus-
ten aiheuttaja.  Suomessa ihmisillä 
on raportoitu viime vuosina noin 
500–700 tapausta vuosittain (kuva 
1). Näistä 400–550  ovat olleet 
Y. enterocolitican aiheuttamia. Y. 
enterocolitican aiheuttamat tauti-
tapaukset ovat yleensä yksittäisiä 
ja bakteerin aiheuttamat epidemiat 
ovat harvinaisia. Tämä on hanka-
loittanut välittäjinä toimivien elin-
tarvikkeiden tunnistamista. Scallan 
ym.2 ovat arvioineet, että 90 % 
Y. enterocolitican aiheuttamista 
tapauksista on elintarvikeperäisiä.

Y. enterocolitica on hyvin he-
terogeeninen laji, joka jaetaan 
alaryhmiin biokemiallisten omi-
naisuuksien (biotyypit) ja O-anti-
geeniensa (serotyypit) perusteella. 
Biotyypityksen perusteella bak-
teeri jaetaan kuuteen ryhmään, ja 
tärkeimmät serotyypit ovat O:3, 
O:5,27, O:8 ja O:9. Suomessa 
tärkein biotyyppi on 4 ja yleisin 
serotyyppi O:3. 3-5  

Y. enterocolitica on psykrotrofi 
bakteeri, joka pystyy kasvamaan 
0–44 oC:ssa. Kasvun optimiläm-
pötila on 28–30 oC. Bakteeri ei 
muodosta itiöitä, ja se on herkkä 
kuumennukselle. Vain osa Y. ente-
rocolitica -kannoista on patogeeni-
sia. Bakteerin taudinaiheuttajame-
kanismissa on mukana iso joukko 
geenejä ja niiden koodaamia pro-
teiineja. Geenit, jotka ohjaavat 
virulenssitekijöiden tuotantoa, 
sijaitsevat sekä bakteerin kromo-
somissa että plasmidissa. Kannat 
vaativat noin 70 kb kokoisen vi-
rulenssiplasmidin, jotta ne olisivat 
virulentteja.6 

Huolimatta Y. enterocolitican 
tärkeydestä suolistotulehduksen ai-
heuttajana tiedot Y. enterocolitican 
epidemiologiasta ja kulkeutumises-

ta elintarvikeketjuun ovat puutteel-
lisia. Tämä on haitannut rationaa-
listen torjuntakeinojen kehittämistä 
ja käytäntöön ottamista. Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan elintarvikehygienian 
ja ympäristöterveyden osastolla on 
tutkittu Y. enterocolitican pääse-
mistä elintarvikeketjuun ja entero-

patogeenisten yersinioiden torjun-
taa.  Maa- ja metsätalousministeriö 
on rahoittanut useita tähän liittyviä 
hankkeita. Käsittelemme viimeisiin 
tutkimustuloksiin perustuen Y. 
enterocolitican epidemiologiaa ja 
keinoja vastustaa Y. enterocolitican 
aiheuttamia elintarviketurvallisuus-
ongelmia. 

SikA on tärkEä Y. 
enterocolitican 

vArASto

Sioista peräisin olevien Y. ente-
rocolitica -kantojen on katsottu 
olevan ihmisten yersinioositapa-
usten taustalla, vaikka yersini-
oositapausten yksityiskohtaisia 
lähteitä ja tartuntateitä ei tunneta. 
Epidemiologisissa tutkimuksissa 
on todettu sianlihan ja sikaperäis-
ten tuotteiden olevan yhteydessä 
yersinioositapauksiin.7,8 Molekyy-
liepidemiologisin tutkimuksin on 
pystytty osoittamaan, että Suomen 
ja Baijerin yersinioosipotilaista 
eristetyt kannat ovat keskenään 
erilaisia, mutta eivät eronneet 

• Yersinia entercolitica on kolman-
neksi yleisin zoonoottinen bakteeri 
EU:ssa.

• Sika on tärkeä Yersinia entercoliti-
can varasto.

• Välitysporsaat tuovat Yersinia enter-
colitican lihasikalaan. 

• Yersinia entercolitica kulkeutuu 
lihasikojen mukana teurastamoon 
ja saastuttaa siellä ruhon ja elimet.

• Peräsuolen pussitus on tärkeä keino 
estää ruhojen saastumista Yersinia 
entercoliticalla.

 
Artikkeli tuli toimitukseen 7.10.2014. 

Kirjoitusohje muuttui 6.3.2015 ja 
artikkelien pituutta rajoitettiin.

kuvA 1 FigurE

Suomalaisten yersinioositapausten määrät Terveyden ja hyvinvointilai-
toksen tartuntatautirekisterin mukaan 1995–2013.

Finnish yersiniosis cases based on the National Infectious Disease Re-
gistry of National Institute for Health and Welfare.
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Näytetyyppi Näytelukumäärä  Vuosi Viite
Sample Number of samples  Year Reference
 Tutkittu Positiivisia (%)
 Number Positive (%)

Uloste 147 26 (18) 1987–1988 Asplund ym.15

Faeces
 

Uloste 358 27 (8) 2003–2005 Laukkanen ym.12 

Faeces 

Uloste 1481 347 (23) 2010–2012 Vilar ym.16 

Faeces

Suolen sisältö 204 68 (33) 2006–2007 Laukkanen ym.17 
Intestinal content

Suolen sisältö 301 90 (30) 2007 Laukkanen ym.5

Intestinal content

Tonsilla 481 175 (36) 1987–1988 Asplund ym.15

Tonsils

Tonsilla 120 32 (27) ET Merilahti-Palo ym.14 

Tonsils

Tonsilla 185 48 (26) 1995 Fredriksson-Ahomaa ym.3 

Tonsils 

Tonsilla 210 109 (52) 1999–2000 Korte ym.4

Tonsils

Tonsilla 350 124 (35) 2003–2005 Laukkanen ym.12 

Tonsils

Tonsilla 301 177 (59) 2007 Laukkanen ym.5

Tonsils 

Ruho 359 23 (6) 2003–2005 Laukkanen ym.12

Carcass

Ruho 301 65 (22) 2007 Laukkanen ym.5

Carcass

Elinpaketti 354 33 (9) 2003–2005 Laukkanen ym.12 

Pluck set

tAuLukko 1 tABLE 

Yersinia enterocolitican esiintyminen suomalaisissa sioissa.

Prevalence of Yersinia enterocolitica in Finnish pigs.

ET = ei tietoa
ET = not known

teurastamoilla.
Y. enterocolitican esiintyvyys si-

oissa on suuri ja prevalenssi näyt-
tää kasvaneen 1990-luvun jälkeen 
(taulukko 1). Y. enterocolitican 
prevalenssi Suomessa on vaihdel-
lut sikojen nielurisoissa 26–59 % 
ja suolistossa 8–23 % (taulukko 
1).  Muissa maissa, joissa Y. ente-
rocolitican esiintyvyyttä sioissa on 
tutkittu, prevalenssit ovat samaa 
luokkaa.17–23 Suomessa sioista eris-
tetyt kannat ovat olleet biosero-
tyyppiä 4/O:3, mikä on vallitseva 
bioserotyyppi Manner-Euroopassa, 
kuten Baltian maissa, Belgiassa, 
Espanjassa, Italiassa, Pohjoismaissa 
ja Saksassa.3-5,12,15,19-22,24-28 Englanti 
poikkeaa muista Euroopan maista. 
Siellä bioserotyyppi 4/O:3 on 
huomattavasti harvinaisempi kuin 
muualla. Englannissa yleisiä ovat 
bioserotyypit 2/O:9 ja 2/O:5.29

Y. enterocolitican 
LEviäminEn tiLAtASoLLA

Y. enterocolitica on yleinen löydös 
suomalaisissa sikaloissa. Y. en-
terocolitica -tartunta on yleisin 
lihasioilla. 2–3 kuukauden ikäisillä 
lihasioilla Y. enterocolitican esiin-
tyminen on suurimmillaan. Noin 
puolelta voidaan eristää Y. entero-
colitica ulosteesta.16 Vanhemmilla 
sioilla bakteeri on ulosteessa harvi-
naisempi. Teurasikäisistä lihasioista 
Y. enterocolitica voidaan eristää 
20–26 % :lla.16,30 

Y. enterocolitican esiintyminen 
vaihtelee tilojen välillä 0–100 %.  
Luomutiloilla on todettu vähem-
män Y. enterocoliticaa kuin tavan-
omaista tuotantomuotoa harjoitta-
villa tiloilla.12,31 Lihasikalassa siat 
saavat tartunnan välitysporsaiden 
välityksellä. Porsaat tuovat tulles-
saan Y. enterocolitican lihasika-
laan.30 Karsinassa Y. enterocolitica 
leviää porsaasta toiseen ja lopulta 
saastuneessa karsinassa kaikki 
karsinan porsaat erittävät jossakin 
elämänsä vaiheessa Y. enterocoli-
ticaa. Bakteeri voi levitä, jos kär-
säkontaktit karsinoiden välillä ovat 

geneettisesti kummankaan maan 
sioista eristetyistä kannoista.9-11 
Laukkanen ym.12 osoittivat, kuinka 
Y. enterocolitica -kannat kulkeu-
tuvat tilalta teurastamoon. Näyttää 
ilmeiseltä, että Y. enterocolitica on 
merkittävä elintarvikevälitteinen 
patogeeni. Edelleen suomalaisen 
tutkimuksen mukaan riski Y. en-
terocolitican O:3-vasta-aineiden 
esiintymiselle on kolminkertainen 

sikatilallisilla ja 1,8-kertainen teu-
rastamotyöntekijöillä vertailupo-
pulaationa toimineeseen vilja- ja 
marjaviljelijöihin verrattuna.13,14 
Nykytiedon perusteella näyttää 
selvältä, että sioissa olevilla Y. en-
terocolitica -kannoilla on keskei-
nen merkitys ihmisten yersinioosi-
tapauksissa. Lisäksi patogeenisten 
yersinioiden esiintyminen sioissa 
on työterveysongelma tiloilla ja 
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mahdollisia tai ulosteet leviävät 
karsinasta toiseen. Suomalaisissa 
lihasikaloissa Y. enterocolitica 
-positiivisten karsinoiden määrä on 
ollut noin 50 % sekä emakko- ja 
yhdistelmäsikaloissa 24 %.16  

Sen lisäksi, että välitysporsaat 
kuljettavat Y. enterocoliticaa por-
sastuotantotiloilta lihasikalaan, 
voivat lihasiat kuljettaa sitä lihasi-
kaloiden välillä. Useat Y. entero-
colitica -kantojen genotyypit ovat 
tiloilla pysyviä.28 Virtanen ym.28 
osoittivat tiettyjä genotyyppejä 
omaavien kantojen siirtymisen si-
kojen mukana tiloilta toiselle. Siir-
rettäessä sika, joka kantaa tällaista 
tietyn genotyypin omaavaa kantaa, 
uudelle tilalle, viedään myös tämä 
tietty bakteerikanta, joka voi sitten 
pesiytyä uudelle tilalle. 

Y. enterocoliticaa ei löydetä 

yleisesti sikatilan ympäristöstä ja 
rehuista. Näyttää todennäköiseltä, 
että se elää sioissa ja kulkeu-
tuu sioista toiseen. Suomalaisissa 
emakoissa Y. enterocolitican pre-
valenssi ulosteissa on noin 5 % ja 
tonsilloissa noin 15 %. Yersinia-
vasta-aineita  on löytynyt 67 %:lla 
emakoista.4,16 Vaikka emakoiden 
ulosteista eristetään bakteeria huo-
mattavasti vähemmän kuin liha-
sioista, Y. enterocolitica siirtynee 
emakoista pikkuporsaisiin ja pik-
kuporsaiden välityksellä bakteeri 
siirtyy lihasikoihin. Jatkuvatäyttöi-
syys vieroitus- ja lihasikaosastolla 
lisää kontaminaatiota.16 

Eri maiden sioista eristettyjen 
Y. enterocolitica -kantojen mikro-
bilääkeherkkyyksissä on todettu 
suurta vaihtelua.32 Keski-Euroopan 
ja etenkin Etelä-Euroopan maiden 

sioista eristetyistä kannoista löydet-
tiin usealle eri mikrobilääkkeelle 
vastustuskykyisiä kantoja.32 Suo-
mesta multiresistenttejä kantoja ei 
ole löytynyt.32 Resistentit bakteerit 
ja resistenssigeenit voivat levitä 
helposti tuotantoeläinympäristössä, 
missä eläintiheydet ovat suuria ja 
hygienia huonoa. Eläinten välisen 
leviämisen lisäksi resistentit bak-
teerikannat sekä resistenssigeenit 
voivat levitä ihmisiin eläinkontak-
tien ja esimerkiksi lihatuotteiden 
välityksellä. Eläimistä eristetyt 
mikrobilääkeresistentit bakteerit 
muodostavatkin uhan myös ihmis-
ten terveydelle. Suomen resistens-
sitilanne näyttää eurooppalaisittain 
hyvältä, ja siten myös suomalai-
nen säännöstelty eläinlääkkeiden 
käyttö tuotantoeläimillä on osoit-
tautunut toimivaksi ja perustelluksi 
järjestelmäksi. 

 

Y. enterocolitican 
torJuntA tiLALLA

Suunniteltaessa toimenpiteitä zoo-
noosiriskien hallitsemiseksi py-
ritään keräämään tietoja ja arvi-
oimaan koko elintarvikeketjun 
riskiä. Pellolta pöytään -periaatteen 
mukaisesti elintarvikkeiden välityk-
sellä ihmisiin siirtyviä tauteja py-
ritään torjumaan mahdollisimman 
tehokkaasti käyttämällä hyväksi 
kaikkia elintarvikeketjun vaiheita 
alkutuotannosta kuluttajalle asti. 
Patogeenisten yersinioiden aihe-
uttamien ruokamyrkytysten eh-
käisemiseksi on tärkeää ymmärtää 
Y. enterocolitican käyttäytymistä 
sikaloissa ja erityisesti bakteerin 
käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöi-
tä. Koska patogeenisten yersinioi-
den esiintyvyys tiloittain vaihtelee 
voimakkaasti, tiloilla voi olettaa 
olevan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
niiden esiintymiseen.

Taulukossa 2 esitämme tekijöitä, 
jotka selittävät Y. enterocolitican 
esiintymistä sikatiloilla. Tärkeä 
torjuntakeino on käyttää kertatäyt-
tösysteemiä osastokohtaisesti sekä 
porsastuotanto- että lihasikaloissa. 

Julkaisu Tilatekijä Korkea esiintyminen Matala esiintyminen
Source Farm factor High prevalence Low prevalence
 
Laukkanen ym.12 Tuotantotyyppi Perinteinen Luomu
 Production type Conventional Organic
 Tuotantomäärä Suuri Pieni
 Production capacity Great Small
 Kuivikkeen määrä Ei kuivikkeita Runsaasti kuivikkeita
 Amount of bedding Absent Plenty

Virtanen ym.25 Juomavesi Oma kaivo Kunnallinen vesi
 Source of water Own well Municipal
 Tuotantotyyppi Perinteinen Luomu
 Production type Conventional Organic
 Kärsäkontaktit karsinoiden välillä Kärsäkontaktit mahdollisia Ei kärsäkontakteja
 Snout contacts between pens Snout contacts possible No snout  contacts

Vilar ym.16  Tuotantotapa Jatkuva täyttö Kertatäyttöisyys
 All-in/all out management system Not in use In use
 Porsaiden alkuperä Ostetaan muualta Oma tila 
 Source of piglets Purchase from other farms Own production
 Porsaiden alkuperä Ostetaan usealta tilalta Ostetaan yhdeltä tilalta
 Number of pigs´ suppliers > 1 supplier 1 supplier  
 Kuivikkeen määrä Vähän kuiviketta Paljon kuiviketta 
 Amount of bedding Sparse Plenty
 Juomavesi Oma kaivo Kunnallinen vesi
 Source of water Own well Municipal

tAuLukko 2 tABLE

Sikojen Yersinia enterocolitican esiintymiseen vaikuttavia tilatekijöitä 
suomalaisilla tiloilla. 

Farm factors associated with the prevalence of Yersinia enterocolitica in 
Finnish pigs.
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Täyttöjen välillä pitää suorittaa te-
hokkaat puhdistustoimenpiteet. Jos 
lihasikalassa kasvatetaan pelkäs-
tään oman tilan sikoja, pystytään 
uusien Y. enterocolitica -kantojen 
pääsy sikalaan estämään, ja tällöin 
Y. enterocolitica -tartunnan saanei-
den sikojen määrät ovat yleensä 
pienemmät kuin sikaloissa, joihin 
tuodaan sikoja muilta tiloilta.16,28 

Jos porsaita hankitaan lihasikaloi-
hin usealta eri tilalta, riski saada 
tilalle Y. enterocolitica ja sikojen 
Y. enterocolitica -prevalensi kas-
vavat.16 

Sikaloissa, jotka käyttävät kun-
nallista talousvettä, on harvem-
min Y. enterocolitica -bakteeria 
kuin tiloilla, jotka käyttävät omaa 
vesilähdettä.16,31 Kärsäkontaktien 

estäminen karsinoiden välillä ja 
runsas kuivikkeiden käyttö vähen-
tävät Y. enterocolitican esiintymistä 
sioissa.12,16,31 Alkutuotannon tor-
juntatoimia on esitetty taulukossa 
3. Norjassa on Y. enterocolitica 
-vapaita sikatiloja (specific patho-
gen free -konsepti), joissa porsaat 
on synnytetty keisarileikkauksella. 
Siat on sitten kasvatettu Y. entero-
colitica -vapaassa ympäristössä.33 
Tällaiset tilat on pystytty pitämään 
pitkiä aikoja vapaana tartunnasta. 
Lihan tuotantokustannukset ovat 
kuitenkin suuret.

Y. enterocolitican 
kuLkEutuminEn tiLALtA 

tEurAStAmoon

Laukkanen ym.12 merkitsivät siat 
tiloilla ja seurasivat niitä teuras-
tamoon, missä ne tutkittiin uu-
delleen teurastuksen yhteydessä. 
Lopuksi vielä tutkittiin ruhot ja 
elinpaketit. Sioista tiloilla eristetyt 
kannat olivat genotyypiltään ident-
tisiä niiden kantojen kanssa, jotka 
myöhemmin pystyttiin eristämään 
samojen sikojen ruhoista ja elinpa-
keteista.12 Patogeeniset Y. entero-
colitica -kannat kulkeutuvat tiloilta 
sikojen mukana teurastamoon 
ja sianlihaan. On myös todettu, 
että tilojen suuri Y. enterocolitica 
-prevalenssi sioissa johtaa ruhojen 
suurempaan saastumiseen Y. ente-
rocoliticalla.12 

Y. enterocolitica voi mahdol-
lisesti levitä sioista toiseen myös 
kuljetuksen aikana. Kuljetusreitit 
ovat pitkiä ja usein samassa kul-
jetuksessa on sikoja usealta tilalta. 
Sikojen mahdollista kontaminoitu-
mista kuljetuksen aikana ei vielä 
tunneta. 

Y. enterocolitican 
kuLkEutuminEn 

ruhoon JA torJuntA 
tEurAStAmoLLA

Patogeeniset yersiniat kulkeutu-
vat lihaan ja elimiin suoliston ja 
nielurisojen aiheuttaman välittö-
män tai välillisen kontaminaation 

Elintarvikeketjun vaihe Toimenpide
The phase of food production chain Prevention measures

Alkutuotanto
Primary production
 Porsastuotantotilat Vieroitusosaston kertatäyttö
 Farrowing farms All-in all-out management system of weaning unit
  Runsas kuivikkeiden käyttö
  Using lots of bedding
  Kunnallisen veden käyttö
  The use of municipal water

 Lihasikalat Porsaiden hankinta vain yhdeltä porsastilalta kerrallaan
 Fattening farms The purchase of pigs from one supplier only
  Ei sekoiteta eri tilojen porsaita
  Not mixing of pigs from different suppliers
  Kertatäyttö osastoittain
  Unit-specific all-in all-out management 
  Runsas kuivikkeiden käyttö
  Using of bedding
  Kunnallisen veden käyttö
  The use of municipal water

Teurastamo Peräsuolen sitominen
Slaughterhouse Bagging of the rectum
  Pään erillinen käsittely
  Separate handling of heads during slaughter
  Kielen ja päänlihan kuumentaminen
  Heating of tongues and cheek meat of pigs
  Sikojen, ruhojen ja lihan asianmukainen ja hygieeninen käsittely
  Appropriate hygienic handling of pigs, pig carcasses and pig meat

Lihantarkastus Kahden puukon käyttö
Meat inspection The use of two knives
  Puukon sterilointi imusolmukeviillon jälkeen
  Sterilization of the knife after cutting of lymph nodes 
  Ei viilletä imusolmukkeita
  No cutting of lymph nodes

Ruuan valmistus Ruoan huolellinen kuumentaminen
Preparation of foods Thorough cooking of foods
  Lemmikkieläinten ruoat
  Pet foods
  Elinten kuumentaminen ennen käyttöä
  Cooking of offal prior to use 

tAuLukko 3 tABLE

Yersinia enterocolitican torjunta elintarvikeketjun eri vaiheissa.

Prevention of Yersinia enterocolitica in the different phases of food 
production chain.
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kautta. Teurastamolla pään erilli-
nen käsittely ja peräsuolen sito-
minen vähentävät patogeenisten 
yersinioiden aiheuttamaa ruhojen 
saastumista.5,12,34,35 Taulukossa 3 
on esitetty toimenpiteitä, joilla 
voidaan estää Y. enterocolitican 
pääsyä elintarvikeketjuun.

Peräsuolen pussitus ehkäisee 
ruhojen kontaminaatiota Y. en-
terocoliticalla. Laukkanen ym.5 
havaitsivat, että 26 % ruhoista 
oli saastunut patogeenisella Y. 
enterocoliticalla ilman pussitusta 
ja 17 % käytettäessä peräsuolen 
pussitusta. Muissa Pohjoismaissa 
on saatu samansuuntaisia tulok-
sia.36,37 Bayesiläiseen todennäköi-
syyteen perustuvan mallin avulla 
peräsuolen pussituksen voidaan 
arvioida vähentävän patogeenisen 
Y. enterocolitica -kontaminaatiota 
lantion ja vatsan alueella 5–13 
% sekä rinnan ja pään alueella 
15–30 %.5 Peräsuolen pussittami-
nen pitäisikin määrätä pakolliseksi 
teurastuksen yhteydessä. Sen on 
todettu vähentävän merkittävästi 
Y. enterocolitican aiheuttamaa 
riskiä elintarvikeketjussa, mutta se 
ei poista riskiä kokonaan.  Siksi 
tarvitaan myös muita toimenpiteitä 
sekä alkutuotannossa että teuras-
tamolla.

Vaikka peräsuolen pussitus vä-
hentää Y. enterocolitica -preva-
lenssia pään ja rinnan alueella, 
prevalenssi pysyi suurena.5  Pään 
ja rinnan alueen muita ruhon-
osia suurempaan prevalenssiin 
vaikuttaa luultavimmin suolisto-
kontaminaation lisäksi sikojen 
suun alueen suuri Y. enterocolitica 
-kontaminaatio. Pään alueen suuri 
Y. enterocolitica -kontaminaatio 
voikin aiheuttaa myöhemmissä 
tuotantovaiheissa ristikontaminaa-
tiota muihin ruhon osiin.38 Sian 
pään ja siitä saatavien tuotteiden 
käsittelyyn pitäisi kehittää keinoja, 
joilla voidaan vähentää Y. entero-
colitica-kontaminaatiota.  

Teurastamoympäristöstä löy-
detään patogeenista Y. enteroco-
liticaa. Eristetyt Y. enterocolitica 

-kannat ovat geneettiseltä pro-
fiililtaan pääasiassa samoja kuin 
samana päivänä sioista eristetyt 
kannat.5 Vaikuttaa siltä, että si-
kojen Y. enterocolitica -kannat 
leviävät teurastamoympäristöön, 
mutta erityisiä teurastamokohtai-
sia kantoja ei muodostu. Koska 
ruhoista eristetyt kannat ovat pää-
asiassa saman sian tonsilloista tai 
suolensisällöstä eristettyjä kantoja, 
ruhokontaminaatio tulee ilmeisesti 
pääasiassa suoraan siasta, kuten 
aikaisemmin on havaittu.5,12 Jonkin 
verran ristikontaminaatiota tapah-
tuu teurastamolla, koska kaikkia 
ruhoista eristettyjä genotyyppejä 
ei löydy saman sian nielurisoista 
tai suolensisällöstä.5,12 

Ruhot voivat saastua lihantar-
kastuksen yhteydessä. Imusol-
mukkeet ja nielurisat sisältävät 
usein Y. enterocoliticaa.39 Jos niitä 
viilletään lihantarkastuksen yhtey-
dessä, saastutetaan helposti ruhoa, 
jollei veistä välillä kunnolla steri-
loida.39 Siksi lihantarkastuksessa 
on syytä käyttää vähintään kahta 
puukkoa, joista toinen on aina 
steriloitumassa kuumassa vedessä 
tai höyryssä. Euroopan elintarvi-
keturvallisuusviranomaisen (EFSA) 
raportissa40 suositellaan luopumista 
imusolmukeviiltojen tekemisestä, 
koska viiltojen tekemiseen liittyy 
ristikontaminaation riski. Rapor-
tissa todetaan myös pään erillisen 
käsittelyn ja peräsuolen sitomisen 
hyödyllisyys, kun halutaan estää 
Y. enterocolitican aiheuttamaa sian 
ruhojen saastumista. 

Y. enterocolitican torjuntaa ei 
kuitenkaan voida onnistuneesti 
tehdä vain yhdessä osassa sian 
lihan tuotantoketjua, vaan torjun-
tatoimenpiteitä pitää kohdistaa 
tuotantoketjun eri vaiheisiin. Tie-
teellinen tutkimus on tuonut esiin 
useita keinoja (taulukko 3), joita 
voidaan toteuttaa alkutuotannossa, 
teurastamossa ja lihantarkastuk-
sessa.
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Lisäksi Suomen Akatemia, Walter 
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Ajankohtaista Orion Pharmalta

Sileon vaikuttava aine on deksme-
detomidiini, joka pieninä annoksina 
lievittää ahdistusta ja pelkoa. Sileon 
vaikutus alkaa nopeasti koiran säilyt-
täessä toimintakykynsä. Sileo geeli 
annostellaan koiran suun limakalvolle 
koiran osoittaessa ensimmäisiä ah-
distuksen tai pelon merkkejä tai kun 
omistaja huomaa pelkoa aiheuttavan 
ärsykkeen, kuten esimerkiksi ukkosen 
lähestymisen. 

Annostellaan suun limakalvolle
Sileo annostellaan koiran suun lima-
kalvolle posken ja ikenen väliin annok-

sella 125 µg/m2. Ruiskun männässä 
olevat pisteet ovat annosyksiköitä ja 
annos valitaan koiran painon perus-
teella annostaulukon mukaisesti. Jos 
annos on yli 6 pistettä (1,5 ml), annos 
jaetaan puoliksi molemmille puolille 
suuta imeytymisen varmistamiseksi. 
Sileota ei ole tarkoitettu nieltäväksi, 
sillä ruuansulatuskanavasta imeytyvä 
deksmedetomidiini metaboloituu lä-
hes täydellisesti maksan ensikierron 
metabolian vuoksi. Tämän vuoksi 
makupalojen ja ruuan antamista on 
vältettävä 15 minuutin ajan annoste-
lun jälkeen.

Orionin oman tuotekehityksen uusimpana 
saavutuksena tuomme markkinoille ensimmäisen 
koirien äänipelon hoitoon tarkoitetun lääkkeen. Täysin 
kotimainen Sileo geeli on tarkoitettu koiran äänipelosta 
aiheutuvan akuutin ahdistuksen ja pelkoreaktion 
lievittämiseen. Sileo on reseptilääke, jonka omistaja 
annostelee koiran suun limakalvolle.

ELL Karoliina Laine

SILEO
KOIRAN ÄÄNIPELON 
LIEVITTÄMISEEN

Koiran 
paino kg

annos/
pisteiden 

määrä

annoksia 
ruiskussa

2,0–5,5 1 • 12

5,6–12 2 •• 6

12,1–20 3 ••• 4

20,1–29 4 •••• 3

29,1–39 5 ••••• 2

39,1–50 6 •••••• 2

50,1–62,5 7 ••••••• 1

62,6–75,5 8 •••••••• 1

75,6–89 9 ••••••••• 1

89,1–100 10 •••••••••• 1

Uutuus!

Sileo geelin annostus
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Vaikutus alkaa nopeasti
Deksmedetomidiinin pitoisuus on 
korkeimmillaan noin puolen tunnin 
kuluttua annostelusta ja sen vaiku-
tus kestää 2–3 tuntia. Annos voidaan 
uusia tarvittaessa 2 tunnin välein ja 
kaikkiaan annoksia voidaan antaa viisi 
kertaa yhden tilanteen aikana. Ruisku 
säilytetään pahvikotelossa, sillä Sileo 
on valonarkaa.

Vaikuttaa hermostoon tyynnyttävästi
Deksmedetomidiini on selektiivinen 
alfa-2-adrenerginen agonisti, joka 
estää noradrenaliinin vapautumisen 
neuroneista estäen säikähdysrefl eksin 
ja vaikuttaa näin tyynnyttävästi. Pienil-
lä annoksilla deksmedetomidiini toimii 
anksiolyyttinä ilman rauhoittavaa vai-
kutusta.

Lapsiturvallinen pakkaus
Sileon kehitystyössä on kiinnitetty 
huomiota käyttäjäturvallisuuteen, sillä 
tuote on tarkoitettu omistajan annetta-
vaksi. Pahvikotelo on lapsiturvallinen, 
mutta sen avaaminen onnistuu vaivat-
tomasti erikseen merkittyjä sinettejä 
painamalla. Lapset on huomioitu myös 
Sileon ruiskun kohdalla, sen korkki on 
tarkoituksella tiukka. 

Oriolan 
tilausnro

VNR
TMH 

alv 0 %

A7868                              480454    
Sileo 0,1 mg/ml geeli 

suuonteloon koirille 3 ml  
15,57

Käytä suojakäsineitä.
 

Pidä kiinni männästä ja vapauta 
lukitus kääntämällä lukitusren-
gasta itseäsi kohti.

Siirrä lukitusrengas männän 
vastakkaiseen päähän.

 Valitse oikea annos siirtämällä lu-
kitusrengasta siten, että tarvittava 
pistemäärä näkyy ruiskun säiliön 
ja lukitusrenkaan välissä.

Lukitse rengas kiertämällä sitä 
itsestäsi poispäin.

Vedä korkki irti
(korkki on tiukka).

Annostele geeli koiran
posken ja ikenen väliin. 
Geeliä ei saa niellä.

Sulje ruisku korkilla 
ja laita se takaisin 
pahvikoteloon.

1 5

2 6

3 7

4 8

Vihdoin apua 
koiran 

äänipelkoon

SILEO GEELIN ANNOSTELU
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Orion Pharma Eläinlääkkeet Foo-
rumi järjestetään tänä vuonna hie-
man totuttua aikaisemmin eli jo 
tammikuun toiseksi  v i imeisenä 
lauantaina. Paikka on sama kuin 
ennenkin, eli laadukkaat puitteet 
tapahtumalle tarjoava Rantasipi
Aulanko Hämeenlinnassa.

Tulevan Foorumin aihe on aina ajan-
kohtainen pieneläinten neurologia. 
Luennoitsijana toimii pieneläinsaira-
uksien erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECVN 
Tarja Pääkkönen (Jokinen). Päivän 
luennoilla perehdytään mm. epilepsi-
aan ja muihin kohtauksenomaisiin on-
gelmiin sekä vestibulaarisairauksiin. 
Foorumeiden suosituinta antia ovat 
perinteisesti olleet tosielämän potilas-
tapaukset ja niitä on varmasti luvassa 
tälläkin kertaa.

Foorumiin järjestetään edestakainen 
bussikuljetus Helsingin keskustasta.

Foorumikutsut ilmoittautumisohjei-
neen postitetaan joulun jälkeen. Mi-
käli olet jo rekisteröitynyt uudistuneen 
Vetnetin käyttäjäksi, voit helpoimmin 
ilmoittautua tapahtumaan sen kautta 
osoitteessa www.vetnet.fi . 

Orion Pharma Eläinlääkkeet Foorumi 
on eläinlääkäreille suunnattu täysin 
maksuton ammatillinen koulutustilai-
suus. Tammikuun Foorumi järjestetään 
jo kahdeksannen kerran, historiansa 
aikana tapahtumasta on kasvanut 
osallistujamäärältään Suomen toisek-
si suurin eläinlääkärien ammatillinen 
koulutustapahtuma.

Foorumi Aulangolla 
lauantaina 23.1.2016

Joulutervehdysten lähettämisen sijaan Orion Oyj 
tukee Planin Koska olen tyttö -kampanjaa.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä sekä toivotamme 
rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2016.
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Pohjoismaissa antibiootteja on 
käytetty eläinten ja ihmisten hoi-
dossa suhteellisen vähän. Mikro-
bilääkkeisiin nimittäin liittyy aina 
ongelmia, kuten resistenssin ke-
hittymisen riski. Siksi antibioottien 
käyttöä ja etenkin turhaa käyttöä 
on syytä rajoittaa. Rajoittamisen 
ohella avainasemassa ovat ko-
konaisvaltaisemmat menetelmät 
sairauksien torjunnassa, kuten One 
health – Yksi yhteinen terveys 
-ajattelu.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan eläinlääkärilehdet tekevät 
jatkuvasti toimitusyhteistyötä. Nyt 
on yhteisenä teemana antibioottire-
sistenssi. Tässä numerossa julkais-
taan aiheesta artikkeli jokaisesta 
maasta, mikä tietenkin kattaa vain 
pienen osan aihepiiriä. Artikkeleita 
julkaistaan kaikkien pohjoismaiden 
eläinlääkärilehdissä, muut kolme 
lehteä ilmestyivät jo marraskuun 
lopulla. Ne ovat pdf-muodossa 
luettavissa liiton verkkosivulla. 
Suomessa julkaistaan yksi aihepii-

riin liittyvä tanskalainen kirjoitus 
tammikuussa lehdessä 1/16.

Antibioottiresistenssi on laaja 
aihe, jota voidaan valottaa mones-
ta eri suunnasta. Teemanumeron 
tavoitteena on avartaa ymmärrystä 
resistenssiin liittyvistä ongelmista ja 
esitellä siihen joitakin ratkaisuja. 
Oikoteitä ei ole. On vain mah-
dollisia teitä, vaikkeivät ne heti 
johdakaan määränpäähän.

Pia Rindom
Tanskan eläinlääkärilehti
Steinar Tessem
Norja eläinlääkärilehti
Johan Beck-Friis
Ruotsin eläinlääkärilehti
Anna Parkkari
Suomen Eläinlääkärilehti

Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
eläinlääkärilehdet, joissa 
teema on, ovat luettavissa 
www.sell.fi, valitse Eläinlääkä-
rilehti, valitse kohta verkkoai-
neistoa paperilehteen.

Suomen Eläinlääkärilehdessä 
aiemmin julkaistuja aihepii-
rin artikkeleita: 
Kaartinen, L. et al. Kriittisen 
tärkeiden mikrobilääkkeiden 
asemasta. 2015; 3: 138.
Katariina Thomson. Kansain-
välinen antibioottikongressi 
Amsterdamissa. 2015; 1: 27
Kivilahti-Mäntylä, K. Tuotan-
toeläinten mikrobilääkkeiden 
myynti vähentynyt. 2014;10: 
650.
Gröntal, T. Mitä praktikon 
tulee tietää herkkyysmääri-
tyksistä? 2013; 6, 326. 
Grönthal, T. ja Rantala, M. 
Moniresistentit bakteerit: 
ESBL ja AmpC. 2012; 7: 420
Rantala, M.. MRSP esittäytyy. 
2011; 9; 592

Pohjoismaisena 
teemana antibiootti-
resistenssi
Skotti Alexander Fleming keksi penisilliinin vuonna 1928. 1940-luvun lopulla alkoi sen 

teollinen valmistus. Penisilliini mullisti monien vaikeiden infektioiden hoidon. Eläinlääkärit 

ottivat uudet valmisteet nopeasti käyttöön, ja antibiootit mullistivat myös eläinten hoidon.
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TeksTi: AnnAmAri HeikinHeimo

Bakteerien aiheuttamat infektio-
taudit olivat merkittävä kuolinsyy 
ajalla ennen mikrobilääkkeiden 
käyttöönottoa. Tätä taustaa vasten 
on helppo ymmärtää, että mikro-
bilääkkeiden keksimistä pidetään 
yhtenä lääketieteen suurimmista 
innovaatioista. Penisilliinin bak-

teereita tuhoava vaikutus keksittiin 
vuonna 1929, ja toisessa maail-
mansodassa penisilliiniä käytettiin 
menestyksellisesti tulehtuneiden 
ampumahaavojen hoidossa. Kau-
palliseen käyttöön lääke tuotiin 
1940-luvulla, ja sitä alettiin käyttää 
yleisesti infektiotautien torjuntaan. 
Suuri määrä erilaisia mikrobi-
lääkkeitä kehitettiin seuraavien 

vuosikymmenten aikana, ja mik-
robilääkkeitä alettiin käyttää laa-
jamittaisesti myös maataloudessa.

Mikrobilääkeresistenssin 
maailmanlaajuinen 
lisääntyminen                                                                                                                                   

Bakteerien vastustuskyky eri 
mikrobilääkkeille alkoi lisään-
tyä nopeasti mikrobilääkkeiden 

Mikrobilääkeresis-
tenssin torjuntaan 
Yksi yhteinen terveys 
-teemalla
Mikrobilääkeresistenssin nopea lisääntyminen uhkaa sekä ihmisten että eläinten terveyttä. 

Resistenssin lisääntymisen syynä pidetään runsasta ja maailmanlaajuista 

mikrobilääkkeiden käyttöä niin ihmisillä kuin eläimillä. Eläinlääkärit ovat 

avainasemassa resistenssin torjunnassa eläinlääkinnässä. Yksi terveys -teemaa tarvitaan 

mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.

Mikrobilääkkeille resistenttien bakteerien ja 
resistenssigeenien leviäminen luonnossa.  
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käyttöönoton jälkeen, ja nykyisin 
mikrobilääkeresistenssi tunnetaan 
vakavana maailmanlaajuisena on-
gelmana niin ihmisillä kuin eläi-
millä. Merkittävimpänä yksittäisenä 
syynä bakteereilla tavattavan mik-
robilääkeresistenssin esiintymiseen 
pidetään runsasta mikrobilääkkei-
den käyttöä ihmisillä ja eläimillä. 
Vuosittain 400 000 ihmistä Euroo-
passa kärsii moniresistenttien bak-
teerien aiheuttamista infektioista 
ja 25 000 heistä kuolee kyseisiin 
infektioihin. EU:n alueella lasketut 
lisäkustannukset moniresistenttien 
bakteerien aiheuttamista infektiois-
ta ovat arviolta 1,5 miljardia euroa 
vuodessa. 

Maailman terveysjärjestö WHO 
on laatinut listan mikrobilääkkeis-
tä, jotka ovat kriittisen tärkeitä 
ihmisten infektioiden hoidossa. 
Tällaisia lääkkeitä ovat fluoroki-
nolonit, 3. ja 4. polven kefalospo-
riinit sekä makrolidit. Kyseiset 
mikrobilääkkeet ovat ainoita jäljel-

tettyihin mikrobilääkkeisiin tuotan-
toeläimillä. Tapahtuman seurauk-
sena syntyi Swannin raportti, jota 
pidetään ensimmäisenä virallisena 
ohjeena eläinten mikrolääkkeiden 
käytöstä. Raportissa ehdotettiin, 
ettei ihmisten hoidon kannalta 
merkittäviä mikrobilääkkeitä tai 
niitä läheisesti muistuttavia lääk-
keitä tulisi käyttää kasvunedistäjä-
tarkoituksessa eläimillä. 

Asiakirjan julkaisemisen jälkeen 
useat maat kielsivät eräiden mik-
robilääkkeiden käytön kasvunedis-
täjinä. Kaikkien mikrobilääkkeiden 
käytön kieltäminen kasvunedistä-
jinä tuli EU:ssa voimaan vuonna 
2006. Suomi ja Ruotsi asettivat 
kyseisen kiellon vapaaehtoisesti 
voimaan jo vuonna 1998. EU:n 
päätöstä kasvuedistäjänä käytettä-
vien mikrobilääkkeiden kieltämi-
sestä eläimillä on pidetty kannat-
tavana, sillä käyttökiellon jälkeen 
resistenssitasot eräiden ihmisten 
taudinaiheuttajien kohdalla ovat 

keiden kulutuksessa Suomi sijoit-
tuu toiseksi alhaisimmalle sijalle 
Ruotsin jälkeen. Useissa maissa ja 
maanosissa niin mikrobilääkkeiden 
käytön kuin resistenssin esiin-
tymisen selvittämistä vaikeuttaa 
tietojenkeruujärjestelmän puuttu-
minen. Tiedonkeruujärjestelmien 
kehittäminen on meneillään useis-
sa maissa ja maanosissa.

Useita eri mekanismeja

Mikrobilääkeresistenssi on ilmiönä 
ollut olemassa luultavasti kauan 
ennen mikrobilääkkeiden käyt-
töönottoa. Tästä todistaa ikiroudas-
ta eristetty bakteeri-DNA, jonka 
on osoitettu sisältävän useita eri 
bakteereilla tunnettuja resistens-
sigeenejä. Löydön perusteella on 
päätelty, että bakteerien kyky 
vastustaa antimikrobisia aineita on 
luonnollinen ilmiö, jonka esiinty-
mistä mikrobilääkkeiden käyttö 
edistää. Solutasolla bakteereilla 
tunnetaan monia eri tapoja vas-

”Mikrobilääkeresistenssi ilmiönä on 
kuin ilmastonmuutos. Sitä on esiintynyt 
kautta maailmanhistorian, mutta ihminen 
kiihdyttää sitä omilla toimillaan.”

lä olevia lääkkeitä eräiden infek-
tioiden hoitoon ihmisillä, ja siten 
niiden tehon säilyttämistä pidetään 
erityisen tärkeänä. 

Yhteys ihmisten ja eläinten 
välillä

Ensimmäinen todiste eläinten mik-
robilääkinnän aiheuttamasta ter-
veysuhkasta ihmisellä havaittiin 
Iso-Britanniassa vuonna 1968, kun 
useille eri mikrobilääkkeille vastus-
tuskykyinen Salmonella typhimu-
rium DT29 siirtyi ripuloivista vasi-
koista ihmisiin. Huomio kiinnittyi 
kasvunedistämistarkoituksessa käy-

laskeneet.

Eläinten mikrobilääkkeiden 
käyttö Suomessa 
maailman alhaisimpia

On arvioitu, että maailman mikro-
bilääkkeistä yli puolet käytetään 
eläimille. Luvut vaihtelevat eri 
maiden välillä paljon: Suomes-
sa arviolta 28 prosenttia kaikis-
ta käytetyistä mikrobilääkkeistä 
kulutetaan eläimille. Vastaavan 
luvun esimerkiksi Yhdysvalloissa 
arvioidaan olevan 80. 

Verrattaessa Suomea muihin 
EU-maihin eläinten mikrobilääk-

tustaa mikrobilääkkeitä: bakteerit 
voivat estää mikrobilääkkeiden 
pääsyn solun sisään sulkemalla 
soluseinässä olevia kanavia, siir-
tää mikrobilääkkeen ulos solusta 
erilaisten pumppujen avulla tai 
tuottaa mikrobilääkkeen kemialli-
sen rakenteen tuhoavaa entsyymiä. 
Lisäksi bakteerisolu voi muuttaa 
rakenteitaan estääkseen mikrobi-
lääkettä kiinnittymästä bakteerissa 
olevaan kohderakenteeseen. Edel-
listen mekanismien erilaiset yhdis-
telmät ovat usein käytössä monire-
sistenteillä bakteerikannoilla. 

Geneettisellä tasolla resistenssi 
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voi olla joko luontaista tai han-
kittua. Esimerkkinä luontaisesta 
resistenssistä ovat Gram-negatii-
viset bakteerit, joiden ulkoseinän 
membraani on läpäisemätön esi-
merkiksi glykopeptideille. Han-
kittu resistenssi sen sijaan johtuu 
geneettisistä muutoksista bakteerin 
perimässä. Tämä tapahtuu joko 
mutaation tai horisontaalisen gee-
nisiirron avulla. Horisontaalisessa 
geeninsiirrossa bakteereilla olevat 
resistenssigeenit siirtyvät plasmi-
dien, transposonien, genomisten 
saarekkeiden ja integronien vä-
lityksellä bakteerisolusta toiseen. 
Bakteerien horisontaalista gee-
ninsiirtoa pidetään merkittävänä 
tekijänä mikrobilääkeresistenssin 
nopeassa yleistymisessä eri bak-
teerikannoilla ja bakteerilajeilla.  

Mikrobilääkeresistenssin 
synty ja leviäminen  

Mikrobilääkehoito ei vaikuta ai-
noastaan kohteena olevaan tau-
dinaiheuttajabakteeriin vaan myös 
muihin mikrobilääkkeen vaiku-
tuksen alaiseksi joutuviin baktee-
reihin. Ne bakteerisolut, joilla on 
kyky selviytyä mikrobilääkkeen 
vaikutuksesta, jäävät eloon ja li-
sääntyvät. Resistentit bakteerit ja 
resistenssigeenit leviävät luonnossa 
eläinten ja ihmisten välillä erilaisia 
reittejä pitkin, kuten piirroksessa 
esitetään. Ihmiset voivat altistua 
eläimistä peräisin oleville resisten-
teille bakteereille suorassa kon-
taktissa eläimen kanssa. Bakteerit 
voivat levitä myös elintarvikkeiden 
tai veden välityksellä. Resistenttejä 
bakteereita voi päätyä teurastuk-
sen yhteydessä lihaan. Eläinten 
eritteiden saastuttamalla vedellä 
kastellut kasvikset ja vihannekset 
voivat myös toimia levittäjinä. 

Eläimiltä peräisin olevien resis-
tenttien bakteerien lisäksi myös 
ihmisillä esiintyvät resistentit bak-
teerit voivat levitä ympäristöön, 
eläimiin ja elintarvikeisiin ja päätyä 
sieltä käsin aiheuttamaan tauteja 
ihmisille. Tuotantoeläinten lisäksi 
myös lemmikki- ja seuraeläimet 

Zoonoottisia bakteereita, joilla esiintyy ihmisten 
terveyden kannalta merkittävää resistenssiä:

Campylobacter jejuni ja C. coli
-  Gastroenteriitti
-  Kinoloniresistenssi
-  Välittäjänä usein siipikarjan liha
-  Resistenssi harvinaista Suomessa

Salmonella enterica spp. 
-  Gastroenteriitti
-  Resistenssi kinoloneille ja kefalosporiineille
-  Välittäjänä useat eri elintarvikkeet
-  Resistenssi harvinaista Suomessa

Enterococcus faecalis ja E. faecium
-  Verenmyrkytyksiä ja muita vakavia infektioita ihmisellä 
-  Vankomysiiniresistenssi
-  Resistenssi harvinaista Suomessa 

Laajakirjoisia betalaktamaaseja (ESBL) ja karbapenemaaseja 
tuottavat enterobakteerit  
-  Virtsatie- ja haavainfektiot, sepsis
-  Tyypillisimmät entsyymityypit SHV, TEM, CTX-M ja AmpC tyyppi 

CMY-2
-  Esiintyy pieniä määriä myös suomalaisilla tuotantoeläimillä, tavalli-

simmin broilereilla
-  Myös lemmikki- ja seuraeläinten sairaalatasoisessa hoidossa on 

esiintynyt epidemioita Suomessa
-  Hankalin muoto panresistentit karbapenemaasin tuottajat, joita on 

löydetty myös suomalaisilta lemmikeiltä

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA)
-  Iho- ja haavainfektiot, keuhkokuume, sepsis
-  Klonaalinen tyyppi MRSA CC398 levinnyt useissa maissa sikatuo-

tantoon, esiintyy myös Suomessa
-  Tartunta suoran kontaktin kautta eläimen ja ihmisen välillä
-  Tartuntariskissä ovat maanviljelijät, eläinlääkärit ja muut eläinten 

parissa työskentelevät

”Yksi yhteinen terveys -teemaa tarvitaan 
mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.”
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voivat kantaa mikrobilääkkeille 
resistenttejä bakteereita. Muutto-
linnut ja muut luonnoneläimet 
voivat niin ikään toimia bakteerien 
levittäjinä. Mikrobilääkeresistenssi 
ei noudata maantieteellisiä tai bio-
logisia rajoja, vaan globalisaation 
myötä vilkastunut elintarvikkei-
den, eläinten ja ihmisten liikku-
minen mahdollistaa resistenttien 
bakteerien ja resistenssigeenien 
siirtymisen paikasta toiseen. Mik-
robilääkkeiden käyttö yhdellä sek-
torilla voi aiheuttaa ongelmia myös 
toisella sektorilla. On olemassa 
paljon tutkimustietoa resistenttien 
bakteerien ja resistenssigeenien 
siirtymisestä eläinten ja ihmisten 
välillä, mutta eri reittien suhteelli-
sesta merkityksestä tiedetään vielä 
vähän. 

Eläinlääkäreillä on 
merkittävä rooli 
mikrobilääkeresistenssin 
torjunnassa 

Mikrobilääkeresistenssi on kehit-
tynyt ja levinnyt maailmanlaajui-
sesti nopeasti muutaman vuosi-
kymmenen aikana. Ilmiötä voi 
verrata ilmastonmuutokseen, jota 
on todettu esiintyneen maapallon 
historiassa kautta aikojen, mutta 
jota ihminen omilla toimillaan 
kiihdyttää. Yhden maan käytännöt 
vaikuttavat muihin maihin. Eri 
sektoreiden välisiä, monikansalli-
sia hankkeita tarvitaan haasteen 
torjumiseen.  

Eläinlääkärit ovat keskeisessä 
asemassa mikrobilääkeresistens-
sin torjunnassa eri eläinlääkinnän 
sektoreilla. Kliinisessä työssä toi-
mivat eläinlääkärit turvaavat ole-
massa olevien lääkkeiden tehoa 
alkutuotannossa ja lemmikki- ja 
seuraeläinten hoidossa hoitamalla 
eläinten infektiot oikea-aikaisesti ja 
mikrobilääkkeitä säästeliäästi käyt-
täen. Mikrobilääkkeen valinnassa 
suositaan kapeakirjoisia lääkkeitä, 
ja oikean lääkkeen valinnassa 
käytetään apuna taudinaiheutta-
jan mikrobiologista diagnoosia ja 
herkkyysmäärityksen tulosta. Mas-

salääkityksiä vältetään rajaamalla 
lääkittävien eläinten lukumäärä 
koskemaan infektion torjunnan 
kannalta keskeistä eläinpopulaa-
tiota. Eläinlääkärit huolehtivat siitä, 
että mikrobilääkkeet varataan käy-
tettäväksi ainoastaan infektiotau-
tien hoitoon, eivätkä pelkät tuo-
tantotaloudelliset syyt ole riittävä 
indikaatio mikrobilääkkeen käy-
tölle. Eläinlääkärit tekevät tärkeää 
resistenssin torjuntatyötä myös 
ohjeistaessaan eläinten omistajia 
oikeanlaiseen mikrobilääkkeiden 
käyttöön ja annosteluun.

Myös eläinlääkinnän muilla sek-
toreilla toimivat eläinlääkärit ovat 
tärkeässä roolissa. Viranomaisina 
työskentelevät eläinlääkärit val-
vovat eläinten mikrobilääkkeiden 
käyttöä ja resistenssin esiintymistä 
eläimistä ja elintarvikkeista peräi-
sin olevissa bakteereissa. Eläin-
lääkäreillä on mahdollisuus torjua 
mikrobilääkeresistenssiä myös 
toimiessaan laboratoriosektorilla. 
Kattavat, nopeat ja kustannuste-
hokkaat laboratoriopalvelut ovat 
tarpeen, jotta tutkimusten teettämi-
nen säilyy mielekkäänä ja mahdol-
listaa sen, että hoitava eläinlääkäri 
voi nojata lääkkeen valinnassa 
laboratoriotutkimustuloksiin.

Tutkijoina toimivat eläinlääkärit 
tuovat uutta tietoa mikrobilääk-
keiden käytöstä ja sen merki-
tyksestä resistenssin syntyyn ja 
leviämiseen eläinten ja ihmisten 
välillä. Lääketeollisuuden tutki-
muksessa ja tuotekehityksessä 
toimivat eläinlääkärit ovat niin 
ikään tärkeässä roolissa 
resistenttien bakteerien 
aiheuttamien infekti-
oiden hoitoon tähtää-
vien lääkemolekyylien 
kehityksessä. Opetuk-
sessa toimivat eri sekto-
rien eläinlääkärit voivat 
jakaa keskenään hyviä 
opetuskäytäntöjä ja ra-
kentaa yhteistä opetusta 
mikrobilääkkeiden käytön 
ja mikrobilääkeresistenssin 
opetuksen saralla.  

Eläinten mikrobilääkkeiden 
käyttö on laajentunut viimeisten 
vuosikymmenten aikana uusille 
alueille käsittäen tuotantoeläinten 
lisäksi myös lemmikki- ja seura-
eläinten hoidon. Moniresistentti-
en bakteerien ja sairaalatasoisten 
epidemioiden lisääntyminen lem-
mikki- ja seuraeläimillä on todiste 
siitä, että resistenssin synnyssä 
myös lemmikki- ja seuraeläimillä 
on oma roolinsa. Myös tuotanto-
eläimillä esiintyvien resistenttien 
bakteerien torjuntaan on kiinnitet-
tävä entistä suurempaa huomiota 
myös Suomessa. Selvää on, että 
eläinlääkäreillä on tärkeä rooli niin 
ihmisten kuin eläinten terveyden 
edistäjänä useilla eri eläinlääkin-
nän sektoreilla.

Euroopan komissio on äskettäin 
julkaissut ohjeet, joissa neuvotaan 
eläinlääkäreitä maltilliseen ja oike-
aan mikrobilääkkeiden käyttöön 
resistenssin torjumiseksi. Pohjois-
maiden ministerineuvosto on niin 
ikään tuonut esiin julkilausuman, 
jossa Yksi yhteinen terveys -tee-
maan nojaten vedotaan Pohjois-
maiseen yhteistyöhön eläinten 
maltillisen mikrobilääkekäytön 
toteutumiseksi. Bakteerit kehittyvät 
resistenteiksi nopeaa vauhtia, joten 
eläinlääkäreiltä vaaditaan myös 
ripeää toimintaa torjuntatoimissa 
bakteereita vastaan.  

Kirjoittaja on ELT ja yliopiston-
lehtori Helsingin yliopistossa, 
eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan Elintarvikehygienian ja ym-
päristöterveyden osastolla. Hän 

toimi vuosina 2012–2015 
Suomen Akatemi-
an tutkijatohtorina, 
tutkimus käsittelee 
eläinten ja elintar-
vikkeiden välityksellä 
leviävää mikrobilää-
keresistenssiä.
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TeksTi: mArgAreTA WellAnder

Rajoittamatonta antibioottien käyt-
töä eläimille alettiin kyseenalaistaa 
1980- ja 1990-luvuilla. Ruotsin 
eläinlääketieteellisen seuran (SVS) 
toimesta perustettiin vuonna 1998 

työryhmä, jonka piti laatia yleiset 
antibioottien käyttösuositukset 
sekä ehdotuksia hoitosuosituksiksi 
eläinlajeittain.

Ensimmäinen antibioottisuositus 
kissojen ja koirien hoitoon julkais-
tiin lokakuussa 2002. Suositusten 

laadintaan liitettiin suositusten 
päivitysvelvoite. Kissojen ja koirien 
antibioottihoitosuositusten päivi-
tystyö alkoi vuonna 2008, ja uudet 
suositukset esiteltiin vuoden 2009 
eläinlääkärikonferenssissa.

Päivitys oli tarpeen, koska muun 

Antibioottien käyttö 
koirille ja kissoille 
Ruotsissa
Ruotsissa kissojen ja koirien hoitoon laadittiin vuonna 2002 antibioottien käyttösuositukset, 

jotka päivitettiin vuonna 2009. Kirjoittaja toimi antibioottityöryhmän kokoonkutsujana 

ja kuvaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan työstä. Suositukset ovat tavoittaneet Ruotsin 

eläinlääkärikunnan ja niistä on saatu hyviä tuloksia, mutta parantamisen varaa on edelleen. 

Antibioottisuositusten päivitys oli tarpeen, koska muun muassa Ruotsissa koirilta löydettiin metisilliiniresis-
tenttiä Stafylococcus aureus (MRSA) -bakteeria vuonna 2006.
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muassa Ruotsissa koirilta löydettiin 
metisilliiniresistenttiä Stafylococcus 
aureus (MRSA) -bakteeria vuonna 
2006. Samana vuonna koirilta löy-
dettiin myös metisilliiniresistenttiä 
Stafylococcus pseudintermedius 
(MRSP) -bakteeria. Tarkemmissa 
tutkimuksissa pystyttiin osoitta-
maan, että eläimissä ja eläinsai-
raaloissa levisi moniresistentti 
MRSP-klooni.

Pieneläinhoidon 
hygieniarutiinit

MRSA:n ja MRSP:n sekä kasvavi-
en antibioottiresistenssiongelmien 
vuoksi pieneläinten sairaanhoi-
dossa alettiin kehittää hygieniaru-
tiineja. SVS:n toimesta perustettiin 
työryhmä kissojen ja koirien eläin-
lääketieteellisen hoidon hygienia-
rutiinien kehittämiseen. Tällainen 
ohjeisto on ollut voimassa vuo-
desta 2011. 

Hygieniarutiinien keskeisin osa 
ovat käsihygienian, pukeutumi-
sen ja antibioottien vastuullisen 
käytön perussuositukset. Viime 
vuosina on tehty suuria muu-
toksia hygieniarutiinien paranta-
miseksi. Niitä säätelee nykyisin 
Ruotsin maatalousministeriön 
asetus K112: ”Hygieniasäännöt 
eläinten terveyden- ja sairaanhoi-
dossa sekä toimenpiteet MRSA- ja 
MRSP-tapauksissa”. Asetuksen 
mukaan jokaisella eläinklinikalla 
ja -sairaalalla on löydyttävä oma, 

vuosittain päivitettävä hygienia-
suunnitelma. 

Eläinlääkärien kiinnostus

MRSA- ja MRSP-epidemiat ja niiden 
saama julkisuus sai eläinlääkärit 
kiinnostumaan rajoittamattomaan 
antibioottien käyttöön liittyvistä 
riskeistä. Keskustelun myötä on 
kehittynyt rutiini, jossa antibioot-
teja käytetään vain vahvistettuihin 
infektioihin. Tietyissä tilanteissa 
voidaan nyt joko kieltäytyä antibi-
oottihoidosta tai valita toinen hoi-
totapa. On myös tärkeää selvittää 
mahdollisten toistuvien infektioi-
den syy siten, että perusongelma 
saadaan hoidettua. Esimerkiksi 
dermatologiassa sekundääriset 
pyodermiat ovat yleisiä silloin, 
kun pyodermiaa hoidetaan anti-
biootein. Toistuvissa pyodermiata-
pauksissa taustalla voi usein olla 
esimerkiksi allergia tai hormonaa-
linen sairaus.

Toinen itsestäänselvyys monilla 
nykyklinikoilla on, että viljely-
näytteitä ja resistenssitutkimuksia 
tehdään silloin, kun tarvitaan uu-
sintahoitoa antibiooteilla.

Toimenpiteet tehoavat

Suositusdokumentti ja lisääntynyt 
kiinnostus resistenssiongelmiin 

on tuottanut tulosta. SVARM:in 
(Swedish Veterinary Antibiotic Re-
sistance Monitoring) vuoden 2014 
tilastojen mukaan antibiootteja on 
määrätty koirille ja kissoille puolet 
vähemmän kuin vuonna 2006. Vi-
ranomaiset ovat myös asettaneet 
rajoituksia tiettyjen antibioottien 
määräämiselle. Niihin kuuluvat 
kinolonit sekä neljännen polven 
kefalosporiinit, joita säätelee maa-
talousministeriön asetus (Föreskrift 
om läkemedel och läkemedelsan-
vändning, Saknr D9, § 11).

Ilahduttavaa on sekin, että Ruot-
sin antibioottisuositukset on huo-
mattu myös muualla maailmassa. 
SVS:n pieneläinjaoston työn ja 
innostuneiden jäsenten ansiosta 
antibioottisuositukset on julkaistu 
englanniksi. Suosituksia on jaettu 
FECAVA:n (Federation of European 
Companion Animal Veterinary As-
sociations) kaikille 37 jäsenmaalle. 
Tämän myötä muutkin Euroopan 
maat ovat laatineet antibiootti-
suosituksia pieneläinten hoitoon. 
Yksi FECAVA:n työryhmä on lisäksi 
laatinut julisteita, joissa kerrotaan 
vastuullisen antibioottienkäytön 
suosituksista. Julisteita voi tilata 
järjestön kotisivulta. Ne ovat eng-
lanninkielisiä, mutta käännöksiä 
on saatavilla muun muassa ruot-

Nykyisin on monia erilaisia 
kansainvälisiä hoitosuosituk-
sia. Siksi antibioottien käyttöön 
liittyviä tietoja on arvioitava 
kriittisesti.
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siksi. Ruotsinkielisiä julisteita on 
saatavilla Ruotsin eläinlääkäriliiton 
kotisivulta. 

Suositukset levinneet 
eläinlääkäreille laajasti

Viimeisimmän päivityksen yhte-
ydessä vuonna 2009 antibiootti-
suositus lähetettiin kaikille Ruot-
sin eläinlääkärilehden tilaajille. 
Suositukset laatineen työryhmän 
toiveena oli, että dokumenttia le-
vitettäisiin valtakunnallisesti paine-
tussa muodossa. Oli tärkeää, että 
maan eläinlääkärit saivat tiedon 
antibioottien käyttöön liittyvistä 
muutoksista, ja että ensimmäisiin 
suosituksiin tehtiin monia muutok-
sia ja päivityksiä. Nyt suosituksia 
käytetään säännöllisesti eläinlää-
käriopiskelijoiden koulutuksessa 
Ruotsissa. Monissa eläinsairaaloissa 
ja klinikoilla sitä käytetään en-
sisijaisena antibioottien valinnan 
ohjenuorana. 

Viime vuosina monet ruotsa-
laiset eläinlääkärit ovat saaneet 
koulutuksensa jossakin muussa 
EU-maassa. Myös ulkomaalai-
sia eläinlääkäreitä työskentelee 
Ruotsissa. On tärkeää, että hekin 
noudattavat ruotsalaisia antibi-
oottisuosituksia. Dokumentit ovat 
saatavilla Ruotsin eläinlääkäriliiton 
verkkosivulla

Kirjoittajan pohdintoja 
kliinisestä työstä

Käsitykseni mukaan suosituksista 
on todellista käytännön hyötyä kli-
nikkatyössä. Minusta tuntuu, että 
suositusten julkaisemisen jälkeen 
antibiootteja on määrätty vähem-
män ja niihin suhtaudutaan pidät-
tyvämmin. Parantamisen varaa on 
edelleen. Jotta suositusten noudat-
tamisesta voisi tehdä uskottavan 
arvion, asiaa olisi kysyttävä kaikilta 
kliinistä työtä tekeviltä eläinlääkä-
reiltä. Se voitaisiin toteuttaa joko 
SVS:n kyselynä tai eläinlääkäriopis-
kelijan lopputyönä.

On syytä muistuttaa, että suo-
situkset on laadittu Ruotsin olo-
suhteisiin. Monissa muissa maissa 

antibiootteja käytetään runsaam-
min. Kansainvälisen vaihdon ja 
suuren kansainvälisen kurssitar-
jonnan ansiosta on tärkeää, että 
antibioottihoidon tarpeellisuutta eri 
sairauksissa arvioidaan kriittisesti.

Toiveita

Praktisoivana klinikkaeläinlääkäri-
nä haluaisin vielä tehdä antibioot-
tien käyttöön monia pieniä muu-
toksia. Toivoisin, että meillä olisi 
kissoille ja koirille hyväksyttyjä fe-
noksymetyylipenisilliiniä sisältäviä 
valmisteita sekä suun kautta annet-
tavia trimetropriimin+sulfonamidin 
yhdistelmävalmisteita. Näin oli ai-
emmin, mutta tällä hetkellä niiden 
käyttö ei ole hyväksyttyä Ruotsissa. 
Tapauksissa, joissa antibioottihoi-
toa tarvitaan komplisoimattomien 
koiran puremahaavojen hoitoon, 
käytetään useimmissa tapauksissa 
kapeakirjoista fenoksymetyylipe-
nisilliniä. Urogenitaali-infektioissa 
trimetropriimin ja sulfonamidin 
yhdistelmävalmisteet ovat useim-
miten tehokkaita, mutta hyväksyt-

tyjä valmisteita ei tällä hetkellä ole.
Nykyisten antibioottisuositusten 

puute on se, että ne eivät anna 
selkeitä ohjeita muun muassa neu-
rologisten tai luusto- ja nivelsai-
rauksien hoitoon. Ne on lisättävä 
suosituksiin seuraavan päivityksen 
yhteydessä. Tämän kaltaista suosi-
tusta on päivitettävä säännöllisesti 
uusilla tiedoilla.

Kirjoittaja on ruotsalainen pien-
eläinsairauksien erikoiseläinlää-
käri, joka työskentelee Evidensian 
vastaanotolla Spångassa.

Lisätietoa:
Mainitut julisteet FECAVA:s rikt-
linjer för hygien och infektions-
kontrol ja paljon muuta Ruotsin 
eläinlääkäriliitto: www.svf.se

FECAVA www.fecava.org

Yhä useammassa tilanteessa on valittava joko antibioottihoidosta kiel-
täytyminen tai jokin muu hoitomuoto.



KARL STORZ GmbH & Co. KG, Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Germany 
KARL STORZ Endoscopy Suomi OY, Valimotie 1 B, 4. kerros, 00380 Helsinki, Suomi/Finland 
www.karlstorz.com
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Anna Parkkari

TeksTi: Jens PeTer nielsen

Tuotantoeläinlääkärit ovat vastuus-
sa monesta asiasta hoitaessaan 
sikoja antibiooteilla: sairaiden 
eläinten hyvinvointi on varmistet-
tava, hoidon on perustuttava asian-
mukaiseen diagnoosiin, hoidon on 
parannettava tehokkaasti ilman 
uusimistapauksia, tarpeetonta tai 
rutiininomaista hoitoa on vältettä-

vä, ja pidemmällä aikavälillä hoito 
olisi korvattava ennaltaehkäisyllä. 
Lisäksi kansanterveydelle merki-
tyksellinen resistenssin kehittymi-
nen on minimoitava.

Antibioottien käyttö sioille 
Tanskassa

Vuonna 2014 antibiootteja käytet-
tiin keskimäärin 2,9 grammaa tuo-
tantosikaa kohti, emakot mukaan 

Antibioottien järkevä 
käyttö Tanskan 
sikataloudessa
Antibioottien käytön rajoittamista ja optimoimista sikatuotannossa tutkitaan 

Tanskassa tiiviisti resistenssin kehittymisen torjumiseksi.

Käytettyjen antibioottien määrä tuotettua sikaa kohti on Tanskassa maailmanlaajuisesti ja EU:n mittakaa-
vassa pieni, mutta suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Kuvituskuva on Suomesta. 

lukien. Kutakin tanskalaista kohti 
keskimääräinen kulutus oli 9,3 
grammaa. Käytettyjen antibioot-
tien määrä tuotettua sikaa kohti 
on Tanskassa maailmanlaajuisesti 
ja EU:n mittakaavassa erityisenkin 
pieni, mutta kuitenkin suurempi 
kuin muissa Pohjoismaissa, joissa 
sikoja tuotetaan etupäässä koti-
markkinoiden tarpeisiin.

Vuonna 2014 Tanskan yli 30 
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Kirjoitus kuvaa antibioottien käyttöä 
tanskalaisessa sikataloudessa sekä 
sen rajoittamista ja resistenssiä 
ehkäiseviä ohjelmia. 

Lisäksi esitetään uutta tutkimus-
tietoa antibioottien käytöstä sioille. 
Siinä keskitytään erityisesti vieroi-
tettujen porsaiden ripulisairauksiin. 

Tutkimusta on tehty yhteistyös-
sä Kööpenhaminan yliopiston, 
Tanskan teknillisen korkeakoulun 
(DTU) ja sikatalouteen erikoistuneen 
SEGES Videncenter for Svinepro-
duktion -osaamiskeskuksen kanssa 
muun muassa tohtorikoulutuspro-
jekteissa. 

miljoonalle sialle käytettiin yhteen-
sä 86 tonnia antibiootteja, mikä 
vastaa noin 80 prosenttia kaikista 
eläimille annetuista antibiooteista. 
Osuus on siis melko suuri, ja tätä 
taustaa vasten sianlihantuotanto 
otetaan usein lähtökohdaksi, kun 
puhutaan antibioottien käytöstä 
kotieläintuotannossa. 

Vuodesta 2000 alkaen antibioot-
tien käytöstä on tiedot tanskalai-
sessa eläinten reseptilääkerekiste-
rissä VetStatissa. Yleisin käyttöaihe 
on vierotettujen pikkuporsaiden 
maha- ja suolistovaivat. Niihin käy-
tetään noin 80 prosenttia kaikista 
sioille annetuista antibiooteista. 
Arvioiden mukaan reilulla 90 pro-
sentilla porsastiloista käytetään 
suun kautta annosteltavia ripuli-
lääkkeitä.

 Sikojen antibioottien saantia 
on viime vuosikymmenten aikana 
yritetty vähentää erilaisin kansal-
lisin toimenpitein. Vuonna 1994 
eläinlääkärien antibioottien myyn-
tiä säätelevää lakia kiristettiin. 
Vuonna 2000 sianrehusta kiellettiin 
antibioottipohjaiset kasvunedistäjät 
ja vuonna 2010, jolloin Tanskan 
siat saivat antibiootteja 101 tonnia, 
Tanskan elintarvikevirasto (Føde-
varestyrelsen)  asetti antibioottien 
käytölle raja-arvot, niin kutsutun 

Keltainen kortti -järjestelmän (Gult 
kort -ordning) ansiosta. Raja-arvot 
on päätetty poliittisesti ja niitä on 
väliaikaisesti laskettu kaksi kertaa 
antibioottien käytön vähennyt-
tyä. Keltaisen kortin käyttöön-
oton jälkeen antibioottien käyttö 
väheni tietyin vaihteluin 84 tonniin 
vuonna 2014, vaikka samanaikai-
sesti sikatuotanto kasvoi hieman. 

Vuoden 2015 ensimmäisen puo-
liskon aikana kulutus on laskenut 
entisestään, mikä voidaan suhteut-
taa Tanskan hallituksen tavoittee-
seen 15 prosentin vähennyksestä 
vuosina 2014–2018 ja sikatalous-
alan tavoitteeseen 10 prosentin 
vähennyksestä vuosina 2014–2020.

Kriittisesti tärkeiden 
antibioottien välttäminen

Tietyt antibiootit ovat humaanilää-
ketieteessä erityisen tärkeitä, sillä 
niitä käytetään ensisijaislääkkeinä 
henkeä uhkaavien sairauksien hoi-
dossa, esimerkiksi zoonooseissa 
kuten salmonelloosissa ja kampy-
lobakterioosissa. Näiden aineiden 
käyttö pitäisi varata vain ihmisille, 
jotta vältettäisiin resistenssin kehit-

tymistä eläinsektorilla. 
Aineiden luokituksessa voidaan 

ottaa lähtökohdaksi WHO:n ar-
viointi antimikrobisten aineiden 
merkityksestä. 

Tätä taustaa vasten vuonna 
2002 kiristettiin kinolonien käyt-
tövaatimuksia tuotantoeläimille, ja 
käytännössä aineen käyttö loppui 
siihen. Vuonna 2010 sikatalous-
alalla sovittiin kefalosporiinien 
käytön lopettamisesta, millä ha-
luttiin torjua ESBL-infektioita ai-
heuttavaa E.coli-ripulia. Lisäksi 
vuonna 2014 sikatuottajat päättivät 
vähentää tetrasykliinien käyttöä 50 
prosenttia vuoden 2015 aikana. 
Tämän taustalla oli todennäköi-
sesti tetrasykliiniresistentin MRSA 
CC398:n aiheuttama poliittinen 
huoli, joskaan vähennyksen tehos-
ta ei ollut näyttöä.

 Vielä ei tiedetä, olisiko an-
tibioottien lisäluokitus ihmisten 
resistenssiriskin kannalta miele-
kästä. Luokittelu tulisi siinä tapa-
uksessa tehdä One Health -yhteis-
työssä lääkärien ja eläinlääkärien 
kesken. Tanskan elintarvikevirasto 
on käynnistänyt kehittämisprojek-

Puhtaiden kumisaappaiden päälle puetuilla suojuksilla eli tässä tos-
suilla, kävellään karsinoissa kohdissa, joissa ulostetta on eniten. Sitten 
tossut riisutaan, suljetaan pussiin ja lähetetään laboratorioon.

Winnie Larsen
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tin, jossa Keltaista korttia eriytet-
täisiin niin, että siinä otettaisiin 
huomioon aineryhmien merkitys 
kansanterveydelle, MRSA CC398:n 
levinneisyys ja yleinen toive anti-
bioottien käytön vähentämisestä 
sikatuotannossa.

 
Parempaa diagnostiikkaa 

Eläinlääkärien tekemien diagnoo-
sien ja hoito-ohjeiden perusteella 
sikatuottajat, joilla on neuvonta-
sopimus, voivat lääkitä yksilöitä 
tai ryhmiä. 

Eläinlääkäri tekee diagnoosin 
anamneesin ja kliinisten oireiden 
perusteella, ruumiinavaustiedoilla 
täydennettynä. Kliiniset oireet, 
esimerkiksi ripuli, yskä, ontuminen 
tai alipainoisuus ovat kuitenkin 
usein niin epäspesifejä, että diag-
noosin on perustuttava laborato-
riotutkimuksiin.

 Uusi tutkimustieto vieroitettujen 
porsaiden infektiivisistä ripuleista 
on johtanut entistä parempiin 
karjatason diagnosointivälineisiin 
ja parempaan asiatietoon tämän 
tärkeän sairauskompleksin ennal-
taehkäisystä ja hoidosta.

 Diagnostiikka perustuu uloste-
näytteisiin, jotka on kerätty puhtai-
den kumisaappaiden päälle vedet-
tyjen kenkäsuojusten eli tossujen 
avulla osaston kaikista karsinoista. 
Laboratoriossa näytteistä tutkitaan 
kvantitatiivisella PCR-menetelmällä 
Lawsonia intracellularis, E. coli F4 
ja F18 sekä Brachyspira pilosicoli. 
Tossunäytteiden tulosten tulkin-
ta perustuu näytteistä löytyvien 
bakteeripatogeenien genomien 
kokonaismäärään. 

Yksittäisistä ulostenäytteistä ja 
tossunäytteistä on tehty vertailevia 
tutkimuksia monissa sikaloissa, 
ja tätä taustaa vasten on valittu 
hoitoa vaativalle ripulille osas-
totasolla cut-off-raja, joka vastaa 
vähintään enteriitin 15 prosentin 
prevalenssia. Jos tossunäytteessä 
on patogeeneja alle 35 000 kappa-
letta grammassa, voidaan kokeeksi 
suositella, ettei hoitoa aloiteta. Jos 
patogeenigenomeja on yli 35 000  

kappaletta grammassa ripulie-
pidemian yhteydessä, voidaan 
dominoivien taudinaiheuttajien 
perusteella valita joko hoito tai en-
naltaehkäisy. E.coli-ripulia voidaan 
usein ehkäistä rehuinterventioin, 
esimerkiksi asteittaisella rehun 
vaihdolla tai lisäämällä rehun pro-
teiinipitoisuutta ja pureskeltavuutta 
tai orgaanisia happoja. Lawsonia 
intracellularis -bakteeria voidaan 
torjua myös rokotuksin ja hygie-
niaa tehostamalla.

 Äskettäin julkaistussa tutkimuk-
sessa, jossa selvitettiin 38 sikalan 
ripuliepidemioita, 18 prosenttia 
tapauksista ei vaatinut hoitoa yllä 
annetun määritelmän mukaisesti. 
Lisäksi tutkimukseen osallistuneet 
eläinlääkärit ilmoittivat, että 32 
prosentissa sikaloista tossunäyt-
teiden tulokset olivat johtaneet 
muutoksiin hoito- tai ennaltaeh-
käisystrategiassa. 

Tossunäytteisiin perustuvan 
diagnostiikan käyttö on näin ollen 
hyvä väline päätöksentekoon pik-
kuporsaiden ripuliepidemioiden 
hoito- ja ehkäisystrategiassa. Tutki-
muksessa kuitenkin todettiin, että 
kolmessa viikoittain toistuvassa 
näytteenotossa vain 16 prosentissa 
sikaloista kaikilla näytteenottoker-
roilla taudinaiheuttaja oli sama. 
Tossunäytediagnostiikasta saadaan 
täysimittainen hyöty vasta sitten, 
jos tulokset voidaan suhteuttaa 
yhteen yksittäiseen tapaukseen, 
jota harkitaan hoidettavaksi. 

Käynnissä olevissa tutkimuk-
sissa valotetaan tossunäytteiden 
käyttökelpoisuutta ripulin var-
haiseen havaitsemiseen, jolloin 
hoito voi tehota paremmin, koska 
porsaiden suolistonseinämään ke-
hittyy vähemmän vaurioita. Lisäksi 
tutkitaan tossunäytteiden käyttöä 
resistenssin tutkintaan karjatasolla.

Ripulisairauksien 
hoitostrategian valinta

Antibioottihoidon tärkeimmät stra-
tegiat ovat yksittäiset injektiot 
sekä karsina- tai osastokohtainen 
hoito suun kautta veden tai rehun 

seassa. Viimeksi mainitut oraaliset 
hoidot kulkevat Tanskan lainsää-
dännössä nimellä massalääkintä 
(flokmedicinering), johon liittyy 
erityisvaatimuksia järjestelmäl-
lisestä eläinlääkärin antamasta 
neuvonnasta ja diagnoosien to-
dennuksesta vähintään kerran 
vuodessa. MRSA-hoitosuunnitelma 
sisältää tavoitteen massalääkinnän 
vähentämisestä. 

 Massalääkintä on poliittisesti 
huonossa valossa, mikä johtuu 
todennäköisesti huolesta, että siinä 
terveetkin eläimet saavat tarpeet-
tomasti lääkettä ja resistenssiriski 
kasvaa.

 Näitä huolia on punnittava 
oikein toteutettua ja varmaan diag-
noosiin perustuvaa massalääkintää 
vasten. Oikein suoritettuna lääke 
annostellaan tarkasti ja hoitoa 
vaativat eläimet rajataan infekti-
on statuksen perusteella tarkasti 
ryhmiin: kliinisesti sairaat, taudin 
subkliinisessä- tai itämisvaiheessa 
olevat eläimet. Tällaisia samalla 
tavoin infektoituneita eläimiä ovat 
esimerkiksi viikoittain samana 
ajanjaksona syntyneet porsaat, 
jotka saavat samaa rehua ja joita 
pidetään samoissa ilmasto- ja hy-
gieniaolosuhteissa. Tutkimuksissa 
on osoitettu, että ripulin puhjetessa 
tartunta tulee useimmiten samalla 
tavalla koko ryhmään. Lisäksi 
on dokumentoitu, ettei enteriitin 
(patologisten suolistomuutosten) 
ja yksittäisten eläinten kliinisten 
oireiden välillä ole yksiselitteistä 
yhteyttä. Yksinomaan kliinisesti 
sairastuneiden eläinten valintaan 
ja hoitoon tähtäävällä strategialla 
ei siis voida varmistaa, että kaikki 
hoitoa vaativat eläimet tulevat tun-
nistetuiksi ja hoidetuiksi.

 Kööpenhaminan yliopisto teki 
äskettäin tutkimuksen porsaiden 
Lawsonia intracellularis -ente-
riitin hoidosta viidessä sikalassa 
3–6 viikkoa vieroituksen jälkeen. 
Tutkimuksessa verrattiin yksit-
täisten eläinten injektiohoidon ja 
karsinoittain tai osastoittain veden 
mukana annettuun lääkityksen 
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tehoa ripulin hoidossa. Hoidon 
pituus oli kussakin tapaukses-
sa viisi päivää, ja hoidot satun-
naistettiin 37 osastoon, joissa oli 
samaan aikaan vieroitettuja porsai-
ta. Kaikki hoidot teki sama eläin-
lääkäri samoin perustein ripulin 
puhjetessa.

 Huolimatta erittäin intensiivi-
sestä yksittäisten eläinten hoidosta 
(55 prosenttia osastojen porsaista 
hoidettiin injektioin), oli vaikutus 
vaikea-asteiseksi diagnosoituun 
Lawsonia intracellularis -infek-
tioon merkitsevästi vähäisempi 
yksittäisten eläinten hoidossa ja 
karsinakohtaisessa hoidossa ver-
rattuna osaston kaikkien eläin-
ten hoitoon. Yksittäisten eläinten 
hoidon puutteellisen tehon katsot-
tiin johtuvan siitä, ettei suurta osaa 
porsaista, jolla oli vaikea Lawsonia 
intracellularis -infektio, kyetty klii-
nisesti tunnistamaan. Lisäksi yksit-
täin hoidettujen eläinten ryhmissä 
oli kohonnut hoidon uusimisen 
riski. Tutkituissa sikaloissa osastoit-
tainen massalääkintä oli tehokkain 
strategia ripuliepidemian hoitoon 
ja uusien sairastumistapausten 
ehkäisyyn. 

Hoitostrategioiden tehoa resis-
tenssin kehittymiseen selvitettiin 
tutkimalla ulostenäytteitä Tanskan 
teknillisen korkeakoulun eläinlää-
kärilaitoksella. Näytteistä etsittiin 
tetrasykliineille resistenttiä E. coli 
-bakteereja ja resistenssigeenejä 

ylipäätään. Yksittäin tai osastoit-
tain massalääkityksellä hoidettujen 
sikojen tetrasykliiniresistenssin ta-
soissa ei voitu osoittaa merkitseviä 
eroja, eikä tutkimus siksi, erikseen 
tarkasteltuna, antanut aihetta huo-
leen resistenssiriskin kohoamisesta 
massalääkinnän yhteydessä.

 
Lopuksi

Antibioottien käyttö Tanskan si-
kataloudessa on laskenut monia 
vuosia asennemuutosten, Keltai-
sen kortin ja muiden ohjelmien 
ansiosta.

Eläinten hyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että mahdollisuus 
järkevään infektiosairauksien an-
tibioottihoitoon säilyy. Järkevällä 
antibioottien käytöllä varmistetaan 
tavoitteellinen ja tehokas, hyvään 
diagnoosiin perustuva hoito, jossa 
otetaan huomioon sikaloiden eri-
tyinen populaatiodynamiikka, 
myös massalääkinnän käyttö.

Resistenssiriskin kannalta an-
tibioottien käyttöä on voitava 
puolustaa ja selittää viranomaisille, 
väestölle ja poliitikoille, mikä vaatii 
eläinlääkäriltä suurta ammatillista 
osaamista.

Ripulisairauksien ennaltaehkäisy 
esimerkiksi vahvojen vieroituspor-
saiden avulla, tartuntaketjujen kat-
kaiseminen sekä parempi ruokinta, 
hoito ja rokotusten käyttö voivat 
pitkällä tähtäimellä entisestään vä-
hentää antibioottien käyttöä sioille.

Kirjoittaja on sikasairauksien pro-
fessori, Kööpenhaminan yliopiston 
terveystieteiden tiedekunnassa, 
tuotantoeläinten ja hevosten laitos 

Kirjoitus on käännetty tanskas-
ta, alkuperäinen on luettavissa 
verkkosivulla ww.sell.fi, Eläinlää-
kärilehti ja Verkkoaineistoa pape-
rilehteen. 

Antibiootit 
sikatuotannossa

Järkevä antibioottien käyttö sika-
tuotannossa perustuu seuraaviin 
seikkoihin:
1. Vältä ihmisille elintärkeiden anti-

bioottien käyttöä.
2. Diagnostiikka, joka varmistaa 

oikean hoidon ja ehkäisee tar-
peetonta käyttöä

3. Tehokas hoitostrategia, joka vä-
hentää sairauden uusimisriskiä

4. Resistenssin kehittymisriskin 
minimointi hoitostrategiaa va-
littaessa

5. Hyvät säännöt antibioottien käyt-
töön sikalakohtaisesti

6.  Resistenssin kehittymisen seu-
ranta – mieluusti sikalakohtai-
sesti

7. Maltillisen käytön ja vaihtoeh-
toisten hoitomuotojen suosittelu.

Toivotamme rauhallista joulua ja 
onnea alkavalle vuodelle 2016!
Vi önskar er en fridfull jul och 
lycka under det nya året 2016!

Eläinlääkäriliiton toimisto on kiinni 28.–31.12.2015. 
Veterinärförbundets kontor är stängt 28.–31.12.2015.
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TeksTi: oddvAr lind

Sunde työskentelee vanhempana 
tutkijana Eläinlääketieteen tutki-
muslaitoksessa (Veterinærinstitutt-
et, VI) ja Norjan kansanterveyslai-
toksen (Folkehelseinstituttet, FHI) 
vanhempana neuvonantajana. 

”Antibioottiresistenssi on koko 
yhteiskunnan asia. Kauhukuvana 
on, että menetämme otteen te-
hokkaista antibiooteista. Siksi on 
myönteistä ja tärkeää, että hallitus 
priorisoi nyt antibioottiresistenssiin 
liittyvää työtä. Terveysministeri Bent 
Høie on nimittänyt antibioottiresis-
tenssiä terveyssektorin omaksi il-
mastohaasteeksi. Vertaus on osuva, 
mutta myös muita sektoreita on 
otettava mukaan”, Sunde korostaa.

EU/ETA-alueella arvioitiin, että 
antibioottiresistenssi aiheutti 25 
000 ylimääräistä kuolemantapausta 
vuonna 2007. Mallintamiseen pe-
rustuva brittiläinen raportti osoit-
taa, että jopa 10 miljoonaa ihmistä 
maailmassa saattaa kuolla antibi-
oottiresistentteihin bakteereihin 
vuoteen 2050 mennessä. Sunden 
mukaan luku voi olla suurempi 
tai pienempi tulevina vuosina sen 
mukaan, millaisiin ja miten tehok-
kaisiin toimiin kansallisesti ja glo-
baalisti ryhdytään. ”Luku voi olla 
pienempi, jos saamme markkinoil-
le uusia antibiootteja ja tehokkaita 
rokotteita”, Sunde toteaa.

Praktiikkatyö veti 
puoleensa 

Marianne Sunde on palavasti in-
nostunut antibioottiresistenssistä 

tutkijan, neuvonantajan ja kes-
kustelijan roolissa. Hän kirjoittaa 
ja esitelmöi ahkerasti. Tyylikkään 
ulkoisen olemuksen takana on tär-
keälle asialle omistautunut henki-
lö, jonka into on tarttuvaa. Sunde 
on myös huolissaan antibiootti-
resistenssin maailmanlaajuisesta 
mittakaavasta. Opiskeluaikoinaan 
hän pyrki aivan muuhun. 

”1970-luvulla olin hevoshullu 
ja halusin eläinlääkäriksi. Norjan 
eläinlääketieteellisestä korkea-
koulusta (NVH, nykyisin NMBU) 
vastavalmistuneena vuonna 1991 
sainkin praktisoivan eläinlääkärin 
toimen. Eniten kokemusta mi-
nulla on suureläinten hoidosta. 
Tein päivystystöitä liki kymmenen 
vuotta samalla työskennellessäni  
stipendiaattina ja toimin amanu-
enssina NVH:ssa. Ne olivat kiireisiä 
aikoja, mutta sain paljon arvo-
kasta kokemusta”, Sunde kertoo. 
Vuonna 2001 hän väitteli tohtoriksi 
antibioottiresistenssistä NVH:n 
mikrobiologian ja immunologian 
laitokselta. Sen jälkeen hän jatkoi 
eläinlääketieteen laitoksella tut-
kijana vuoteen 2014, kunnes sai 
töitä vanhempana neuvonantajana 
kansanterveyslaitokselta. ”Nyt olen 
kummassakin paikassa töissä.”

”Kutsut 
antibioottiresistenssiä 
hiljaiseksi epidemiaksi. 
Miksi?”

”Antibioottiresistenssi ei aina näy 
päällepäin kuten muut epidemiat, 
vaan kehittyy hyvin hitaasti eri 

puolilla maailmaa. Siksi vasta-
toimiinkin ryhdytään usein liian 
myöhään. Tosiasiassa se on monis-
sa paikoissa hallitsematon. Eläin-
lääkärit monessa maassa saavat 
suuren osan elannostaan määrää-
mällä ja myymällä antibiootteja. 
Tällainen yhtälö on vahingol-
linen ja käytäntö pitäisi saada 
loppumaan. Meidän on saatava 
resursseja antibioottien käytön 
vähentämiseen, niin ihmisten kuin 
eläintenkin osalta.”

”Norjassako siis asiat ovat 
hyvin?”

”Kyllä, Norjan tilanne on edel-
leen hyvä. Antibioottiresistenssiin 
liittyvä työ oli pitkän aikaa ali-
priorisoitua, koska sitä ei pidet-
ty minkäänlaisena ongelmana. 
Kuitenkin kuluneen 3–4 vuoden 
aikana tällä alueella on tapahtu-
nut enemmän kuin kuluneena 
kymmenenä vuonna kaikkiaan. 
Vuonna 2011 broilerikasvattamois-
sa ilmeni laajoja ESBL-epidemioita: 

”Olen onnekas, kun saan tehdä töitä näin tärkeän asian 

eteen”, sanoo eläinlääkäri Marianne Sunde. Hän on 

väitellyt tohtoriksi antibioottiresistenssistä ja on Norjan 

keskeisiä asiantuntijoita tällä alalla.

Antibioottiresistenssin 
norjalainen vastustaja

Sundella on tohtorintutkinto 
antibioottiresistenssistä ja hänel-
lä on tällä alueella merkittävä 
asiantuntija-asema sekä kansan-
terveyslaitoksella että Eläinlääke-
tieteellisessä tutkimuslaitoksessa. 
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jopa 43 prosentissa eläimistä oli 
ESBL-bakteereja. Bakteeria esiintyy 
broilereissa edelleen, ja nyt pitäisi 
ryhtyä järeisiin toimiin esiintyvyy-
den hillitsemiseksi. Vuonna 2013 
useilla sikatiloilla havaittiin MRSA-
bakteeria. Lisäksi viime vuomme 
kävimme kiivasta keskustelua me-
diassa ja ammattiliitoissa narasiinin 
käytöstä broilerinlihassa. Niinpä 
broilerinkasvattajat päättivät kieltää 
tämän lisäaineen käytön vuoden 
2016 alkuun mennessä. Monet ku-
luttajat reagoivat eivätkä ostaneet 
broilerinlihaa, vaikkei sen syöntiä 
ollut osoitettu vaaralliseksi. Lisäksi 
hyvän keittiöhygienian merkitystä 
on tähdennettävä haastatteluissa 
ja muutoin.”

”MRSA-saneeraus onnistui 
siis hyvin?”

”Siltä näyttää. Elintarviketurval-
lisuusviraston väki toi rohkeasti 
oman kantansa julki. Norja oli 
itse asiassa ensimmäinen maa-
ilman maa, jossa tämän kaltai-
nen MRSA-saneeraus toteutettiin. 
Tähän mennessä on onnistuttu 
hyvin, mutta vielä on tehtävä 
joitakin testejä, ennen kuin lo-
pullisia johtopäätöksiä voidaan 
vetää. Strategian onnistumisen 
kannalta hyvä yhteistyö elintarvi-
keturvallisuusviraston, elinkeinon 
ja ammattiliittojen kanssa oli vält-
tämätöntä. Sikatilojen valvontaa on 
jatkettava, ja siinä eläinlääkärien 
merkitys on keskeinen. Meidän 
on kontrolloitava ja seulottava tar-
kemmin maahan tulevia ja maasta 
poistuvia ihmisiä, jotka altistuvat 
MRSA:lle ulkomailla. Maanviljeli-
jöiden pitäisi myös osata vaatia 
testausta. Suuri osa sikojen kanssa 
työskentelevistä tulee maista, joissa 
MRSA on ongelma. Norjan sikaloi-
den MRSA-tartunnan aiheuttajaksi 
epäillään juuri ulkomaista työvoi-
maa. Ihannetapauksessa karjantuo-
tantoon töihin tuleville henkilöille 
pitäisi olla tiukemmat rajat. Se sotii 
ETA-sääntöjä vastaan työvoiman 
vapaasta liikkuvuudesta.”

”Suurin osa antibiooteista 
määrätään ihmisille”

”Pitää paikkansa. Määrät vaihte-
levat maittain. Norjassa ihmiset 
käyttävät noin 85 % kaikista anti-
biooteista. Kulutus oli huipussaan 
vuonna 2012, mutta se on edelleen 
suurta ja sitä pitäisi vähentää. Nor-
jassa antibioottien käyttö ihmisille 
on Euroopan pienimpiä. Vähäi-
sempää se on vain Ruotsissa ja 
Alankomaissa. Ruotsi on työsken-
nellyt järjestelmällisesti jo pidem-
pään vähentääkseen antibioottien 
käyttöä, ja heillä on myös tehty 
enemmän tutkimusta. Voimme 
oppia heiltä paljon. Tavoitteena 
tulisi olla, että tilanteemme olisi 
vähintään yhtä hyvä kuin Euroo-
pan parhaimmilla.”

”Oletko huolissasi  
resistenssistä 
maailmanlaajuisesti?”

”Kyllä, se on suuri ongelma mo-
nessa maassa. Sen aiheuttajana 
ovat usein likaiset olosuhteet, 
joissa tartunta leviää erittäin hel-
posti. Olosuhteiden kohentaminen 
on äärimmäisen tärkeää: puhdas 
vesi ja hyvä hygienia olisi taattava 
kaikille ihmisille. Samalla antibi-
oottien käyttö terveille eläimille on 
kiellettävä ja niiden hävittäminen 
luontoon lopetettava. Maailma 
pienenee koko ajan, matkustam-
me yhä enemmän. Resistentit 
bakteerit leviävät maan rajojen 
yli. Moni Pohjoismaissa asuva saa 
tartunnan lomamatkalta tai jou-
tuessaan eteläeurooppalaiseen tai 
muunmaalaiseen sairaalaan. Maa-
hantuodut ruokatavarat ovat yksi 
mahdollinen bakteerien leviämisen 
lähde. Mutta on myös muita suuria 
ongelmia, jotka voivat karata kä-
sistä: Kiina ja Intia ovat maailman 
suurimpia antibioottien valmista-
jia. Jotkut tehtaat ovat päästäneet 
ympäristöön suuria määriä antibi-
oottijäämiä, muun muassa fluoro-
kinoliineja. Intiassa päästöt ovat 
käsittämättömän suuria. Päästöt 
aiheuttavat ympäristöbakteereille 

massiivisen valintapaineen, ja juuri 
tämän kaltaisissa ympäristöissä 
multiresistentit bakteerit viihtyvät. 
Siksi kansalliset ja monikansalliset 
yritykset, jotka vastaavat tuotan-
nosta, pitää saada vastuuseen ja 
asennuttamaan tuotantolaitoksiinsa 
tehokkaat puhdistuslaitteistot.”

”Entä uudet antibiootit? 
Eikö yhteiskunnan pitäisi 
nyt puuttua asiaan?”

”Siinä onkin työsarkaa. Viimeisen 
20–30 vuoden aikana uusia an-
tibiootteja on tullut markkinoille 
niukasti, koska ne eivät ole olleet 
lääketeollisuuden intresseissä. Nyt 
työskennellään uusien antibioot-
tien tutkimuksen ja kehityksen 
rahoitusmallien kanssa. Niissä 
lääketeollisuudelle annetaan rahaa 
uusien antibioottien kehittämiseen, 
mutta ne eivät saa olla riippuvaisia 
myyntivoitosta.” 

”Onko sekin mielestäsi 
tehokas keino?”

”Ehdottomasti. Se koskee niin 
maanviljelijöitä, ruokaketjuja ja 
yhteiskuntaa, ennen muuta ter-
veyssektoria. Iso-Britanniassa on 
kampanjoitu MRSA:n vähentämi-
seksi terveydenhuollossa. Kam-
panjoista on saatu hyviä tuloksia. 
Kansanterveydessä näihin ongel-
miin liittyvät kustannukset ovat 
laskeneet viimeisten 5-6 vuoden 
ajan. Norjassakin on nähty, että 
broilerinfileiden myynti väheni sen 
jälkeen, kun käytiin keskustelua 
narasiini-lisäaineesta. Kuluttajat 
ovat avainasemassa, ja ruoan-
tuottajat ja heidän etujärjestönsä 
tietävät sen. Itse johdan tutkimus-
projektia, jossa käsitellään kanan 
ESBL-bakteeria. Osittain tutkimusta 
rahoittaaongelman myöntävä elin-
keino. Elinkeinoharjoittajat antavat 
tärkeää faktatietoa, jotta voisimme 
mahdollisesti vähentää tai poistaa 
nämä bakteerit pidemmällä aika-
välillä”, Marianne Sunde summaa.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.
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Ruotsissa tilanne on varauksin suotuisa 

Ihmisten ja eläinten antibioottiresistentti-
en bakteerien suhteen Ruotsin tilanne on 
kansainvälisesti vertailtuna suotuisa. 

Vuoden 2014 Sweres-Svarm -raportissa kerrotaan 
kuitenkin VRE-sairaalaepidemioista (vankomysiinire-
sistentti enterokokki) ja ihmisten ESBL

CARBA
-enterobak-

teeritapauksista, joissa tartunta on tapahtunut Ruotsissa 
eikä tartuntalähteitä tunneta.  Tämä korostaa sitä, 
että antibioottien käyttöä on optimoitava jatkuvasti 
infektioiden ehkäisemiseksi ja resistenttien bakteerien 
leviämisen estämiseksi. 

Vuonna 2014 antibiootteja käytettiin ihmisille 60,5 
tonnia ja eläimille 10,2 tonnia. Milligrammoiksi muu-
tettuna vaikuttavan aineen kulutus arvioitua biomas-
sakiloa kohti oli 96,4 ja 12,7 milligrammaa. Valtaosa 
kaikkien antibioottiluokkien lääkkeistä käytetään ih-
misen hoitoon lukuun ottamatta sulfa-trimetropriimiä 
ja aminoglykosideja.

Eläimille käytettyjen antibioottien kokonaiskulutuk-

Mikä on haaste Suomessa?

Eniten mikrobilääkkeitä käytetään tuotan-
toeläimille, mutta suurin osa on kapea-
kirjoista G-penisilliiniä. Resistenssitilanne 
tuotantoeläinten taudinaiheuttajissa onkin 

edelleen varsin hyvä, vaikka porsaiden ripulia ai-
heuttavissa kolibakteereissa on yleisesti resistenttejä 
kantoja. Suurin haaste ei liitykään tuotantoeläimiin, 
vaan seura- ja harrastuseläimiin. Niillä moniresistent-
tien bakteerien aiheuttamat infektiot ovat yleistyneet 
Suomessa huolestuttavasti. 

Seura- ja harrastuseläimiä hoidetaan yksilöinä, 
ne ovat rakkaita perheenjäseniä tai arvokkaita ur-
heilueläimiä. Koirarotuja on jalostettu eläimen ter-
veyden kustannuksella. Tulehtuneita ihopoimuja ja 
hengitystieinfektioita on hoidettava mikrobilääkkeillä, 
vaikka infektion perimmäinen syy on rakenteellinen. 
Erityisesti ihoinfektioissa mikrobilääkkeitä käytetään 
toistuvasti ja pitkinä kuureina ilman, että altistavia 
tekijöitä selvitetään ja hoidetaan.

Antibioottien käytön haasteita ja 
tilanneraportteja Pohjoismaista

Seuraeläimet ovat läheisessä kontaktissa perheen-
jäsenten kanssa. Tämä mahdollistaa bakteerien ja 
resistenssitekijöiden siirtymisen eläimestä ihmiseen ja 
päinvastoin. Eläinlääkärien on panostettava hallittuun 
mikrobilääkkeiden käyttöön, jotta nykyinen resistens-
sikehitys ei jatku. Myös omistajien ymmärrystä mikro-
bilääkkeiden käytön riskeistä on lisättävä. 

Toisena isona haasteena ovat yllättäen nousseet 
esiin lääkkeiden saatavuusongelmat. Suomessa on 
vuosien varrella totuttu siihen, että rokotteiden saa-
tavuudessa on katkoja. Sen sijaan laajamittainen ja 
kuukausia jatkuva häiriötilanne G-penisilliinin saa-
tavuudessa vaarantaa vakiintuneet tuotantoeläinten 
hoitokäytännöt ja hyvän resistenssitilanteen. Varautu-
mista vastaaviin tilanteisiin on pystyttävä parantamaan 
merkittävästi, jotta eläinten lääkitsemisen ongelmat 
eivät aiheuta kentällä ylipääsemättömiä ongelmia.

Henriette Helin-Soilevaara ja Liisa Kaartinen, lääkit-
semisen valvonta, Evira

sesta (kiloa vaikuttavaa ainetta) noin 90 prosenttia oli 
tarkoitettu yksittäisten eläinten hoitoon (injisoitavat 
lääkkeet, tabletit, intramammaarit) ja noin 10 prosent-
tia ryhmien tai parvien hoitoon (esisekoitteet, suun 
kautta annettavat jauheet, juomavedessä annettavat liu-
okset). Vuonna 2014 ruotsalaisissa apteekeissa myytiin 
eläinten antibiootteja 10 271 kg, josta 53 prosenttia 
oli bentsyylipenisilliiniä.

Terveiden eläinten suolistoflooran Escherichia coli-, 
E faecalis- ja E faecium -resistenssiä voidaan käyt-
tää indikaattorina antibioottiresistenssin leviämisestä 
eläinpopulaation bakteerifloorassa. Epäsuorasti sillä 
voidaan myös osoittaa eläimille annetun antibioottien 
käytön laajuutta. Ruotsissa resistenssin esiintyminen 
näissä indikaattoribakteereissa on vähäistä useimmil-
la tutkituilla eläinlajeilla. Tilanne on kansainvälisesti 
katsoen suotuisa.

Johan Beck-Friis

Lähde: Swedres-Svarm 2014, Consumption of antibio-
tics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden.
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Antibioottien käyttö eläimille vähenee 
Norjassa

Vuodesta 1995 lähtien antibioottien käyttö 
maatalouseläimille on vähentynyt Norjas-
sa 38 %. Tällä hetkellä käyttö Norjassa on 
vähäisin 26 EU/ ETA-maan joukossa. 

Maahantuonti maista, joissa antibioottiresistenssi on 
yleinen ongelma, on Norjan suurin haaste. Sen osoittaa 
Norjan Eläinlääketieteen tutkimuslaitoksen äskettäin 
julkaisema NORM VET 2014 -tilanneraportti. Maa-
taloudessa käytetään kymmenesosa kaikista Norjan 
antibiooteista. Niiden käyttö lemmikkieläimille kasvaa. 

Mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläimille on vähen-
tynyt 41 %, kun taas eläimille tarkoitettujen antibioottien 
myynti lemmikkieläimille on kasvanut 19 %. Kalankas-
vatuksessa antibiootteja käytetään hyvin vähän (0,9 %). 
Alan kulutus on vähentynyt 99 % vuodesta 1987. Se 
on paitsi tehokkaiden lohen ja taimenen rokotteiden, 
myös infektioiden ehkäisyn ja kalankasvatuslaitosten 
ympäristöolosuhteiden kohentamisen ansiota. 

Raportti vahvistaa, että Norjassa eläinten antibiootti-
resistenssi on vähäistä muun muassa antibioottien vä-
häisen käytön vuoksi. Pohjoismaissa tilanne on kaiken 
kaikkiaan suotuisa, koska muissa maissa antibiootteja 
käytetään selvästi enemmän. On kuitenkin riski, että 
Norjaan kulkeutuu resistenttejä bakteereja rajojen yli. 

Antibioottien käyttö Tanskassa
Antibioottien kokonaiskulutus eläimille 
on vähentynyt vuonna 2014 erityisesti 
siksi, että niitä annetaan sioille entistä 
vähemmän. 

Kriittisesti tärkeitä ihmisten hoitoon tarkoitettuja an-
tibiootteja käytetään eläimille vain harvoin, niiden 
käyttö lemmikkieläimille on myös vähentynyt. Tämän 
kertoo vuosittainen DANMAP-raportti (laatijoina Sta-
tens Serum Institut ja DTU Fødevareinstituttet).

Vuonna 2014 Tanskassa käytettiin maatalous- ja 
lemmikkieläimille antibiootteja 2 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Yhteensä antibiootteja käytettiin 
114 tonnia (vaikuttavaa ainetta).

Sioille käytettiin antibiooteista 76 %, nautakarjalle 
11 %, kalankasvatukseen 4 %, siipikarjalle 1 %, turkis-
eläimille 4 % ja lemmikkieläimille, hevoslle ja muille 
eläimille 4 %.

Sioilla antibioottien kulutus oli 2014 yhteensä noin 
86 tonnia vaikuttavaa ainetta, eli noin 5 % vähemmän 
kuin vuonna 2013. Siihen on syynä erityisesti tetrasyk-
liinien mutta myös pleuromutiliinien ja makrolidien 
käytön väheneminen. Pleuromutiliinit ja tetrasykliinit 

sekoitetaan etupäässä rehuun tai veteen hoidettaessa 
maha-suolikanavan sairauksia.

Toisaalta 2014 siipikarjalle käytettiin antibiootteja 22 
% enemmän, eniten 10 vuoteen. Erityisesti tetrasyk-
liinien ja laajakirjoisten penisilliinien käyttö lisääntyi.

Antibiootteja käytettiin nautakarjan, hevosten ja ka-
lojen hoitoon 2014 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kriittisesti tärkeiden antibioottien käyttö ei kuitenkaan 
ole nousun syynä, sillä sekä kefalosporiineja että 
fluorokinoloneja käytettiin vähemmän. Sitä vastoin 
penisilliinin ja sulfa-trimetropiimiin käyttö lisääntyi.

Lemmikkieläimille käytettiin noin 47 % kaikista 
eläinlääkärin määräämistä fluorokinoloneista ja noin 
66 % kaikista eläinten kefalosporiineista.

Antibioottien käyttö turkiseläimillä (minkki) väheni 
sekä vuonna 2014 että 2013. Vuonna 2014 vaikuttavaa 
ainetta käytettiin 4202 kg, mikä oli 14 % edellisvuotta 
vähemmän. 

Flemming Bager
 

Lähde: DANMAP 2014. Use of antimicrobial agents 
and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria 
from food animals, food and humans in Denmark

”Valvontaa, antibioottien käytön rajoittamista ja 
eläinsairauksien ennaltaehkäisyä on tärkeää jatkaa. 
Tarvitsemme sekä lisää valvontaa että tietoa suotuisan 
tilanteen säilyttämiseksi Norjassa”, sanoo Eläinlääketie-
teellisen tutkimuslaitoksen johtaja Gudmund Holstad.

Raportin mukaan antibioottien käyttöön ja antibi-
oottiresistenssiin liittyvät strategiat ovat vaikuttaneet 
Norjassa suotuisasti niin karjatalouteen kuin väestöön-
kin. Kasvavan uhan muodostaa maahantuonti maista, 
joissa antibioottiresistenssi on yleistä. Maahantuonti 
voi tapahtua työvoiman liikkuvuuden, eläinten ja 
elintarvikkeiden tuonnin sekä matkustuksen kautta. 
Ulkomailta tulevan uhan vähentämiseksi Norjan kan-
nattaa osallistua kansainväliseen strategiatyöhön. 

”Voimme pitää resistenssiongelmat kurissa, mikäli 
hoidamme asian oikein”, sanoi Gudmund Holstad 
raportin julkistamistilaisuudessa 22. syyskuuta,

NORM VET 2014 on NORMin (Norsk overvåknings-
system for antibiotikaresistens i mikrober) ja NORM-
VETin (Norsk overvåkningssystem for antibiotikare-
sistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler) 15. 
raportti. Siinä esitetään tiedot antibioottiresistenssin 
ilmaantuvuudesta sekä ihmisten ja eläinten antibioot-
tien käytön yleisyydestä.

Frauke Becher
toimitussihteeri

Ruotsin, Norjan ja Tanskan eläinlääkärilehdet, joissa teema on, ovat uettavissa www.sell.fi, valitse Eläinlääkärilehti, 
valitse kohta verkkoaineistoa paperilehteen. Ruotsin ja Norjan lehdissä on tässä jutussa graafeja.
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TeksTi: meriTA määTTä, merJA rAnTAlA, 
mArJA rAekAllio JA liisA kAArTinen

Mikrobilääkeresistenssin lisään-
tyessä on oleellista kiinnittää 
huomiota lääkkeiden käyttöön ja 
lainsäädäntöön. Eläinlääkärin on 
neuvoteltava omistajan kanssa lää-
kityksistä ja tehtävä hevospassiin 
tarvittaessa teuraskieltomerkintä 
tai merkintä kuuden kuukauden 
varoajasta.  Lisäksi omistajan on 
saatava hevoselle annetuista ja jat-
kohoitoon luovutetuista lääkkeistä 
kirjallinen selvitys. Innoituksen 
tälle kirjoitukselle antoivat Merita 
Määtän lisensiaattityö, joulukuussa 
2014 muuttunut eläinten lääkitse-
mislainsäädäntö ja päivitettävänä 
olevat mikrobilääkkeiden käyttö-
suositukset.

Huomio Enterobakteerien 
resistenssiin 

Eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan kliinisen mikrobiologian la-
boratorio tutki 1 494 hevosista 
otettua kliinistä näytettä vuosina 
2011–2014. Näytteistä 83 % oli 
Yliopistollisen eläinsairaalan poti-
laista. Yleisimpiä taudinaiheuttajia 
olivat beetahemolyyttiset strepto-
kokit (183), Escherichia coli (100), 
KESC-ryhmä (Klebsiella-, Entero-
bacter-, Serratia-, Citrobacter-lajit; 
95) ja Actinobacillus sp.  (77). 

Beetahemolyyttiset streptokokit 
olivat kaikki herkkiä penisilliinille 
ja sulfonamidi-trimetopriimille. 
Niitä eristettiin yleisesti muun 
muassa hengitysteistä. Sen sijaan 
40 % Staphylococcus aureus -kan-
noista tuotti beetalaktamaasia, 
joten ne olivat resistenttejä peni-
silliinille. Sulfonamidi-trimetoprii-
miresistenssi oli harvinaista, sillä 
testatut S.aureus -kannat olivat 
yhtä kantaa lukuun ottamatta 
herkkiä kyseiselle yhdistelmälle. 

Myös MRSA-kannat olivat hyvin 
harvinaisia. Actinobacillus-lajit 
olivat aineistossamme herkkiä sul-
fonamidi-trimetopriimille. Niiden 
penisilliiniherkkyys on luontaisesti 
usein I-alueella (I=intermediate), 
mutta ottamalla tämä huomioon 
lääkeaineen annostuksessa, pitäisi 
infektioiden hoitua penisilliinillä.

Streptokokeista ja stafyloko-
keista poiketen E. coli- ja KESC-
ryhmän enterobakteerien resistens-
sitilanne oli hälyttävä.  Kannoista 

Hevosten 
taudinaiheuttajien 
resistenssistä ja 
mikrobilääkityksestä 

Mikrobilääkeresistenssi hevosten Enterobacteriaceae löydöksissä 
vuosina 2011–2014. Näihin kuuluvat pääasiassa E.coli, Enterobacter-, 
Klebsiella-, Serratia- ja Citrobacter -lajit. 
SXT = sulfonamidi-trimetopriimi, GEN = gentamisiini, ENR = enroflok-
sasiini, CPD = kefpodoksiimi (=heikentynyt herkkyys 3.polven kefalospo-
riineille), ESBL = laajakirjoisia beetalaktaamaseja tuottava bakteeri. 

Hevosilla esiintyvät Enterobacteriaceae-heimoon kuuluvat bakteerit ovat hyvin yleisesti 

resistenttejä yleisimmille hoitoon käytetyille mikrobilääkkeille. Sen sijaan streptokokkien 

mikrobilääkeherkkyys on toistaiseksi hyvä ja stafylokokkienkin hoitoon löytyy vielä 

lääkkeitä. Tässä on ajankohtaista asiaa aiheesta.
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lähes 70 % oli resistenttejä sulfo-
namidi-trimetopriimille, 50 % gen-
tamisiinille ja 40 % enrofloksasii-
nille. Lisäksi ESBL-kantoja todettiin 
hevosilla melko usein: vuonna 
2014 kannoista vajaat 10 % tuotti 
laajakirjoista beetalaktamaasia eli 
ne olivat resistenttejä 3. polven 
kefalosporiineille. Moniresistenssi 
myös muille lääkeaineryhmille 
on näissä kannoissa erittäin taval-
lista. Koska Enterobacteriaceae-
heimoon kuuluvat bakteerit ovat 
yleisiä taudinaiheuttajia varsojen 
infektioissa, on resistenssitilanne 
erittäin huolestuttava. 

Säännökset ohjaavat 
hallittua käyttöä

Mikrobilääkeresistenssin hillit-
semiseksi mikrobilääkkeitä on 
käytettävä harkiten. Ensin tulee 
huolellisesti arvioida, onko kysees-
sä bakteeri-infektio. Esimerkiksi 
hevosten epämääräisiä hengitys-
tieoireita tulee välttää hoitamasta 
antibiooteilla, koska yleensä ky-
seessä on muusta kuin bakteeri-
infektiosta johtuva tulehdusreaktio 
hengitysteissä. Usein paikallisia 
infektioita, kuten iho- ja haavain-
fektiota, voidaan hoitaa ilman sys-
teemisiä mikrobilääkkeitä huoleh-
timalla hyvästä paikallishoidosta. 

Diagnoosin ja aikaisempien ko-
kemusten perusteella on usein ar-
vioitavissa, mikä tai mitkä taudin-
aiheuttajat ovat todennäköisimmät. 
Taudinaiheuttaja ja sen herkkyys 
on hyvä varmistaa bakteerivilje-
lyllä. Varsinkin toistuvan hoidon 
edellytyksiä ovat mikrobiologinen 
diagnoosi ja herkkyysmääritys, 
jos tämä on aiheuttajamikrobille 
mahdollista. Käytännössä lääkitys 
joudutaan useimmiten aloittamaan 
ennen herkkyysmääritystulosten 
valmistumista. Lääkitystä muute-
taan tarvittaessa tulosten valmis-
tuttua. Jos viljelyn ja herkkyys-
määrityksen suorittaminen ei ole 
mahdollista, hoidon tulisi perustua 
todennäköisimpään aiheuttajaan. 
Eviran mikrobilääkkeiden käyt-
tösuositukset ovat hyvänä apuna 

valittaessa empiiristä mikrobilääke-
hoitoa eläinten tärkeimpiin tuleh-
dus- ja tartuntatauteihin. Suosituk-
sia päivitetään ja ne on tarkoitus 
julkaista kevään 2016 aikana.

Mikrobilääkitystä valittaessa 
tulee kiinnittää huomiota infektion 
luonteeseen, sijaintiin ja mikrobi-
lääkkeen pääsyyn infektiopaikalle. 
Tässä on otettava huomioon mik-
robilääkeaineen farmakokineettiset 
ominaisuudet, kuten hyötyosuus, 
jakautumistilavuus, ionisoitumis-
aste ja sitoutuminen proteiinei-
hin.   Vaikka lääkeaine pääsisikin 
infektiopaikalle, paikalliset tekijät, 
kuten esimerkiksi paiseen hapan, 
hyperosmoottinen ja anaerobinen 

ympäristö, voivat tehdä sen tehot-
tomaksi.

Tulee myös selvittää millaisella 
valmisteella, antotavalla, annoksel-
la, antotiheydellä ja hoitojakson pi-
tuudella saadaan tehokas kliininen 
ja mikrobiologinen vaste hoitoon. 
Valittavan lääkeaineen mahdolliset 
haittavaikutukset ja yhteisvaikutuk-
set muiden lääkeaineiden kanssa 
tulee myös pitää mielessä. Mikäli 
systeemiseen mikrobilääkehoitoon 
päädytään, tulisi hoidolle nähdä 
selkeä vaste muutamassa päivässä. 
Jos näin ei käy, tulee varmistaa, 
että valittu lääkeaine on tarkoi-
tuksenmukainen aiheuttajabakteeri 
ja infektion sijainti huomioiden. 

Anna Parkkari

Eviran mikrobilääkkeiden 
käyttösuosituksia päivitetään. 
Uudet julkaistaan keväällä 2016.
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Bakteeri-infektiodiagnoosi tulisi 
myös kyseenalaistaa, jos vastetta 
hoitoon ei saada.

Pääsääntöisesti bakteriosidista ja 
bakteriostaattista tai kahta bakte-
riostaattista mikrobilääkettä ei tulisi 
yhdistää. Mikrobilääkeyhdistelmiä 
tulee käyttää vain perustelluis-
ta syistä esimerkiksi silloin, kun 
taudinkuva on vakava ja kliinisen 
diagnoosin perusteella ei voida 
olettaa yhden mikrobilääkkeen 
tehoavan epäiltyihin mikrobeihin 
eikä bakteriologisen tutkimuksen 
tuloksia ole vielä käytettävissä. 

Lääkitsemisasetuksessa eläin-
lääkärille asetetaan velvollisuus 
varmistua diagnoosista. Fluoro-
kinoloneja, 3. ja 4. polven kefa-
losporiineja, uusia laajakirjoisia 
tai hitaasti elimistöstä poistuvia 
makrolideja sekä systeemisiä ko-
listiineja saa käyttää vain silloin, 
kun luotettavan mikrobiologi-
sen diagnoosin ja herkkyysmää-
rityksen, epidemiologisen tiedon 
tai muiden eläinlääketieteellisten 
syiden mukaan muuta vaihtoehtoa 
ei ole. Lisäksi eräiden kriittisen 
tärkeiden mikrobilääkeaineiden 
käyttö on eläimille kielletty tai 
käyttöä on rajoitettu lääkekielto-
asetuksella. Valmistetta saa siis 
käyttää vain valmisteyhteenve-
don mukaisesti eikä kaskadia saa 
soveltaa. Esimerkiksi muille lajeille 
myyntiluvallisia 3. ja 4.polven 
kefalosporiineja, kuten naudan 
keftiofuurivalmisteita, ei voi kas-
kadisääntöön vedoten käyttää 
hevosella. Siten varsoille voidaan 
käyttää vain keftiofuuria sisältävää 
erityislupavalmistetta. Rajoitetun 
käytön mikrobilääkkeistä rifam-
pisiiinia saa käyttää vain varso-
jen Rhodococcus equi -infektion 
hoitoon yhdessä erytromysiinin, 
klaritromysiinin tai atsitromysiinin 
kanssa.

Omistajalle aina lääkkeistä 
tiedot kirjallisesti

Riippumatta hevosen käyttötar-
koituksesta lääkitsemisasetus 
edellyttää, että eläinlääkärin on 

lääkkeiden antamisen tai luo-
vuttamisen yhteydessa annettava 
eläimen omistajalle tai haltijalle 
kirjallinen selvitys eläimille an-
tamistaan ja annettavaksi luo-
vuttamistaan lääkkeista. Selvitys 
annetaan heti, vaikka laskutus 
hoidettaisiin myöhemmin. On 
hyvää asiakaspalvelua muistut-
taa doping-varoajoista, vaikka 
tähän lainsäädäntö ei eläinlääkäriä 
velvoitakaan. Sen sijaan tuotan-
toeläimen lääkityksestä on aina 
annettava kirjallisesti teurasvaro-
aikatiedot.

Hevosen omistajaa on hyvä 
muistuttaa jo hevoselle aikaa varat-
taessa siitä, että hevosen passi tulee 
tuoda mukana. Eläinlääkärin on 
hyvä tarkistaa ennen lääkityksien 
antamista, että hevonen ja tun-
nistusasiakirja vastaavat toisiaan. 
Jos hevospassia ei ole hevosta 
hoidettaessa mukana, hoitoon 
voi käyttää vain tuotantoeläimille 
hyväksyttyjä lääkkeitä. Jos hätä-
tapauksessa jouduttaisiin käyttä-
mään teurastuskieltoon johtavia 
lääkkeitä, on huolehdittava, että 
hevospassiin tulee tästä merkintä. 

Hevosilla yleisimmin käyte-
tyistä mikrobilääkkeistä teuras-
kieltomerkinnän aiheuttavat klo-
ramfenikoli ja metronidatsoli ja 

kuuden kuukauden varoajan ai-
heuttavat rifampisiini, atsitromy-
siini, gentamisiini ja amikasiini. 
Useimmat sienilääkkeet aiheutta-
vat myös teuraskieltomerkinnän 
tai kuuden kuukauden varoajan. 

Kirjoittajista ELL Määttä on tohto-
rikoulutettavana kliinisen hevos- ja 
pieneläinlääketieteen osastolla, ELT 
Rantala on erikoistunut tarttuviin 
eläintauteihin ja työskentelee eläin-
lääketieteellisessä tiedekunnassa 
kliinisenä opettajana ja vetää klii-
nisen mikrobiologian laboratorio-
ta, ELT Raekallio on erikoistunut 
hevossairauksiin ja työskentelee 
yliopistonlehtorina kliinisen hevos- 
ja pieneläinlääketieteen osastolla 
eläinlääketieteellisen farmakologi-
an ja toksikologian oppiaineessa 
ja dosentti Kaartinen työskentelee 
Evirassa ylitarkastajana eläinten 
lääkitsemisen valvonnassa.

Lisätietoa: 
Lääkitsemisasetus: MMMa 17/2014
Lääkekieltoasetus: VNa 1054/2014 
muutoksineen
Merita Määtän lisensiaatintyö He-
vosten mikrobilääkitys Suomes-
sa on luettavissa verkossa osoit-
teessa: https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/39277.

Tavallisimmat hevosilla käytettävät mikrobilääkkeet, joista seurauk-
sena on elinikäinen teurastuskielto tai kuuden kuukauden varoaika. 
Teurastuskielto on merkittävä tunnistusasiakirjaan ennen lääkityksen 
aloittamista. Kuuden kuukauden varoaika on merkittävä tunnistus-
asiakirjaan, ellei hevosella ole merkintää teurastuskiellosta.

Mikrobilääke Teurastus- 6 kk:n Huom!
 kielto varoaika
Amikasiini  X Komission asetus rajoittaa käytön  
   vain varsojen sepsiksen hoitoon.

Atsitromysiini  X Vain Rhodococcus equi -infektioiden  
   hoitoon varsoilla yhdistettynä  
   rifampisiiniin

Flukonatsoli X  Sienilääke

Gentamisiini  X 

Kloramfenikoli X  Teuraskielto on merkittävä myös  
   silmälääkkeenä käytettäessä.

Metronidatsoli X  

Rifampisiini  X Vain Rhodococcus equi -infektioiden  
   hoitoon varsoilla yhdistettynä  
   makrolidiin.
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TeksTi JA kUvA: TUiJA käyHkö

Eläinlääketieteen koulutuksen ja 
tutkimuksen mahdollisuudet ovat 
uhattuina. Eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan dekaani Antti Sukura 
on huolissaan siitä, että parinkym-
menen vuoden ajan jatkunut hyvä 
kehitys pysähtyy ja pahimmassa 
tapauksessa huononee.

”Terveiseni päättäjille on, että 
koulutukseen kannattaa panos-
taa. Tällä hetkellä säästäminen 

Leikkaukset uhkaavat 
eläinlääketiedettä
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan 

taso on todettu kansainvälisesti korkeaksi. Tiedekunnan 

saavutukset ovat huippuluokkaa myös yliopiston sisäisissä 

vertailuissa. Nyt maan hallituksen päättämät koulutuksen 

leikkaukset osuvat erityisen kipeästi Helsingin yliopistoon. 

Osansa kurjuudesta saa eläinlääketieteellinen, jossa 

pelätään leikkausten uhkaavan eläinlääketieteen 

koulutuksen ja tutkimuksen tasoa.

Eläinlääketieteellisen varadekaanit, vasemmalta Olli Peltoniemi ja Mia Ruohoniemi sekä dekaani Antti 
Sukura ovat tyytyväisiä tiedekunnan koulutuksen ja tutkimuksen tasoon. Tiedekunta on tänä vuonna 
saavuttanut kaikki koulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet.

”Eläinlääketieteen koulutuksen ja
tutkimuksen laatu on uhattuna.”
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ei ole strategista. Leikataan aika 
sumeilematta. Me koulutamme 
nyt tulevaisuuden asiantuntijat ja 
tieteentekijät, joiden tulisi ope-
tusministerinkin toiveen mukaan 
pitää Suomen tiede ja tutkimus 
maailman kärjessä. Se ei ole mah-
dollista ilman panostusta.”

Myös tutkimusasioista vastaava 
varadekaani Olli Peltoniemi on 
ihmeissään koulutusleikkauksista. 
Hän uskoo, että leikkaukset nä-
kyvät toiminnan laadun heikke-
nemisenä. Hänen mielestään olisi 
epärealistista ajatella, että noin 
suuret leikkaukset eivät näkyisi 
missään. ”Tässä taloudellisessa ti-
lanteessa on pakko säästää, mutta 
säästämisen pitäisi olla strategista. 
Pitäisi harkita, mistä säästetään ja 
kuinka paljon.”

Hallitus tempoilee 
päätöksissään

Opetusasioista vastaava varadekaa-
ni Mia Ruohoniemi hämmästelee 
kiirettä, millä leikkauspäätöksiä 
on tehty. Hänen mielestään 
päätöksenteko on tempoilevaa. 
”Päätösten pitäisi olla perusteltuja. 
Päätöksistä pitäisi myös pystyä 
pitämään kiinni, koska kaikista 
hankalinta on se, että tehdään 
päätöksiä ja sitten niitä perutaan. 
Koulutuksen suunnittelu on 
pitkäjänteistä työtä. Perustutkin-
non opiskeluaika on kuusi vuotta 
ja opetussuunnitelmatyön kautta 
muutosten tekemiseen menee 
usein kolme vuotta.”

Dekaani Sukuran mielestä on 
tärkeää miettiä, mitä halutaan 
muuttaa ja miksi. ”Maan hallituk-
sen pitämä kova vauhti on jalkau-
tunut myös yliopistoihin. Meidän-
kin on yritettävä tehdä päätökset 
kovalla vauhdilla. Ongelma on se, 

että koulutuksen kaikki palaset 
ovat liikkeessä. Kun hosutaan, 
palaset ovat vielä vauhdikkaam-
massa liikkeessä, joten suunnittelu 
hankaloituu.” 

Yhteiskunnassa on tapahtumas-
sa valtavia muutoksia juuri niillä 

aloilla, joihin yliopisto kouluttaa 
eläinlääkäreitä. Elintarviketuotan-
to muuttuu ja sote-uudistus on 
käynnissä. Myös yliopiston hal-
linto- ja tiedekuntarakenteet ovat 
muutoksen kourissa. ”Samaan 
aikaan tulevan 20 prosentin resurs-
sileikkauksen kanssa tämä alkaa 
olla mahdoton yhtälö ratkaistavak-
si ilman isoa vahinkoa”, Sukura 
puuskahtaa.

Muutos – mahdollisuus?

Huolestuminen on Peltoniemen 
mukaan heijastunut koko tiede-
kunnan henkilökuntaan. ”Täällä 
ei voida hyvin. Emme oikein ym-
märrä näiden leikkauspäätösten 
logiikkaa. Meillä on yksi yliopisto 

Suomessa, joka on kansainvälisesti 
huipputasoa, ja juuri siltä leikataan 
kaikista kovimmin.”

Helsingin yliopistolta leika-
taan myös apteekkimaksuja 29 
miljoonaa euroa vuoteen 2020 
mennessä. ”Tämä on kolmasosa 
Helsingin yliopiston edessä ole-
vista leikkauksista ja se menee 
muiden yliopistojen leikkausten 
yli. Tämä olki katkaisi kamelin 
selän”, Sukura sanoo.

Dekaani ja varadekaanit eivät 
halua ruikuttaa. He myöntävät, 
että muutos on myös mahdolli-

suus. Murroksessa mahdollisuu-
det ovat yhteistyön lisääminen 
yliopiston muiden tiedekuntien 
kanssa ja ulkopuolisen sektorin, 
kuten tutkimuslaitosten, kunnallis-
ten toimijoiden ja yksityissektorin 
kanssa. Sen toivotaan antavan 
uusia mahdollisuuksia sekä tut-
kimukselle että koulutukselle. 
Yliopiston kärkihankkeille, kuten 
luonnontieteen tutkimukselle, on 
tulossa rahoitusta. Onnistuessaan 
luonnontieteen kärkihanke voi olla 
Sukuran mukaan mahdollisuus ja 
kirittäjä myös eläinlääketieteelle.

Yliopistot tuottavat 
ratkaisuja innovaatioille

Suomen hallituksen toiveissa on, 

”Pienin askelin saadaan paljon aikaan, kun 
askeleet vievät samaan suuntaan.”

Mia Ruohoniemi, opetusasioista vastaava varadekaani, diagnostisen 
eläinradiologian dosentti, pedagoginen yliopiston lehtori

”Laadukas tutkimus ja koulutus takaavat 
tulevaisuuden ratkaisut ja asiantuntijat.” 

Antti Sukura, dekaani, eläinlääketieteellisen patologian professori

”Tutkijan kaksi tärkeintä kysymystä ovat miksi 
ja miten? Kun vastaukset näihin tutkimuksen 
peruskysymyksiin ovat kirkkaina mielessä, 
tulosta tuppaa tulemaan.” 

Olli Peltoniemi, tutkimusasioista vastaava varadekaani, 
kotieläinten lisääntymistieteen professori
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että tutkimus olisi myös talou-
dellista tulosta tuottavaa. Sukura 
korostaa, että perustutkimus tuot-
taa harvoin suoraan taloudellista 
hyötyä, mutta suuret taloudellista 
tulosta tuottaneet läpilyönnit ovat 
pohjautuneet perustutkimuksen 
onnistumisiin.

”Eläinlääketieteellisessä tiede-
kunnassa tehdään paljon sovelta-
vaa tutkimusta, joka usein linkit-
tyy joko tuotantoeläinpuolelle tai 
lääkeainekehittelyyn. Soveltavan 
tutkimuksen tulosten muuttumi-
nen kaupallisiksi innovaatioiksi 
on pitkä prosessi.  Yliopisto ja 
tiedekunnat eivät ole keksintöjen 
kaupallistajia, mutta täältä tulee 
ratkaisuja, joista voi syntyä tuot-
teita.”

Sukura mainitsee eräänä esi-
merkkinä Orionin keksimän 
Suomen ensimmäisen lääkeai-
nemolekyylin, detomidiinin. Yli-
opistoon 20 vuotta sitten liitetty 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
oli siinä mukana kliinisten testien 
vaiheessa. ”On epärealistista odot-
taa, että yliopisto tuottaisi pikai-
sesti suuressa määrin innovaatioita 
yrityselämälle, mutta perustutki-
muksen havaintoihin pohjautuva 
soveltava tutkimus on luonut myös 
yritystoimintaa.”

Myös Peltoniemi nostaa esille 
hyviä esimerkkejä siitä, miten 
eläinlääketieteellisen tutkimuksen 
tulokset ovat siirtyneet käytäntöön 
ja tuottaneet taloudellista hyötyä.  
”Tiedekunnassamme on pitkään 
tehty lehmien utareterveystutki-
musta. Tutkimuksemme ei ole 
poistanut kokonaan utaretuleh-
duksia Suomesta, mutta se on 
tuonut tehokkaita hoitokäytäntöjä, 

jotka takaavat laadukkaan maidon 
ja elintarviketeollisuuden raaka-
aineen saannin.”

Eläinlääketieteen tutkijat ovat 
Peltoniemen mukaan myös pys-
tyneet vaikuttamaan karjan ruo-
kintasuosituksiin tutkimustulosten 
avulla, mistä lihan- ja maidon-
tuotanto on hyötynyt taloudel-
lisesti. Sukura huomauttaa, että 
tutkimusten ansiosta antibioottien 
käyttö eläinten lääkinnässä on 
saatu pidettyä järkiperäisellä tasol-
la. ”Suomessa antibioottien käyttö 
tuotantoeläimillä onkin kansainvä-
lisesti vertailtuna hyvin niukkaa.”

Yliopistolaki antaa tiedekun-
nalle kolme tehtävää: koulutus, 
tutkimus ja yhteiskunnallinen vuo-
rovaikutus. Koulutusta mitataan 
monella indikaattorilla yliopiston 
sisällä. Sukuran mukaan eläin-
lääketieteellinen tiedekunta on 
tänä vuonna saavuttanut kaikki 
koulutukselle asetetut määrälliset 
tavoitteet. ”Tohtoritutkinnoissa 
saavutamme kaikkien aikojen 
ennätyksen tänä vuonna. Monilla 
mittareilla mitaten olemme sekä 
Helsingin yliopiston että suoma-
laisten yliopistojen kärjessä. Kou-
lutuksen tuloksista ja saavutuksista 
on helppo olla ylpeä.” 

Tiedekunnassa hyvä 
palautekulttuuri

Eläinlääketieteellinen tutkimus 
pärjäsi Suomen Akatemian viime 
vuonna tekemässä Tieteen tila -ar-
vioinnissa Suomen tieteen aloista 
kansainvälisesti parhaiten. Viime 
vuosi oli myös eläinlääketieteel-
lisen tiedekunnan julkaisujen en-
nätysvuosi, josta tiedekunta sai 
yliopiston kannustusrahaa.

Peltoniemi kertoo uusimmasta 
tutkimuksen arvioinnista, jonka 
Helsingin yliopisto toteutti vuonna 
2012. ”Tiedekunnastamme osallis-
tui tähän vapaaehtoiseen arvioin-
tiin kaksisataa tutkijaa. Huonoin 
saamamme arvio oli erinomainen.”

Mia Ruohoniemen mielestä tie-
dekunnassa on hyvä palautekult-
tuuri, mikä on tärkeää koulutusta 
kehitettäessä. ”Olemme lähteneet 
keräämään palautetta perusope-
tusta kehittäessämme myös työ-
elämästä. Käytämme saamaamme 
palautetta hyväksi koulutuksen 
kehittämisessä. Kaikki palaute 
käsitellään ja mietitään, onko sen 
tiimoilta tarpeen tehdä jotakin ja 
jos on, se pyritään tekemään. On 
vaikeaa saada opiskelijoilta raken-
tavaa palautetta, jos he eivät itse 
saa palautetta siitä, että heidän 
palautteellaan on merkitystä.”

Kattava palautejärjestelmä onkin 
Ruohoniemen mielestä tärkeä osa 
tiedekunnan laatujärjestelmää. 
Tiedekunnassa kerätään palautet-
ta ensimmäisestä vuosikurssista 
alkaen. Opettajat keräävät sitä 
omilta opintojaksoiltaan. 

Opiskelijat saavat opintopisteitä 
kokovuosipalautteen antamisesta. 
Ruohoniemen mukaan vapaaeh-
toiseen palautepyyntöön vastaavat 
useimmiten vain äärimmäisen 
tyytymättömät ja äärimmäisen 
tyytyväiset tai muuten tunnolliset. 
”Laatujärjestelmän kannalta on tär-
keää saada tietää niiden mielipide, 
jotka eivät muuten vastaisi.”

Kirjoittaja on vapaa toimittaja 
ja DI.

 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkinnot

 2013 2014 6.12.2015 Arvio 2015 Tavoite 2015

ELK 75 60 68 70 64

ELL 67 59 63 67 62

ELT 9 18 24 25 16

ErikELL 17 15 17 17 23
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Malawi-järven rannalla olemme 
leirintäalueen ainoat telttailijat.  
Seuranamme on lauma paviaane-
ja ja yksi paviaaneja rikkinäisellä 
ritsalla hätistelevä vartija, joka 
tuskastelee, että hän halusi töihin 
vartijaksi, mutta työnantaja teki 
hänestä paviaanienhätistäjän. ”On 
tämäkin omaisuuden vartioimis-
ta!” Virtaheporetkellä oppaamme 
kertoi chichewan-kielisestä lau-
lusta, jossa todetaan, kuinka af-
rikkalaiset unelmat valuvat veteen. 
“Halusin lentäjäksi, mutta minusta 
tuli vartija…” lauletaan. Halusin 
vartijaksi, mutta työkseni hätistän 
paviaaneja. Meidän viikonlopun 
saldo on vain yksi paviaaneille 
menetetty leipäpaketti, vaikka 
paviaaneja pyörii telttamme ym-
pärillä tiheään. Ritsamies tekee 
hyvää työtä, vaikkei unelmaansa 
eläkään. Nämä paviaanit sen sijaan 
elävät unelmaansa. On mahtava 
kalliolohkareinen kukkula täynnä 
baobab-puita ja tiesmitämuita 
puita, on kirkas järvi vieressä, on 
leirintäalueen roskakorit ruoan-
tähteineen. Ei ilmeisiä vaarallisia 
vihollisia (ritsamies ampuu aina 
viereen, eikä yritäkään osua). 
Rantakivellä tyttärensä hiuksia 
letittävä tarkkailija hämmästelee 
sitä toiminnan määrää, mitä kym-
menen minuutin aikana laumassa 
tapahtuu ja kuinka laajalla alueella 
lauma liikkuu. Mikään virikeohjel-
ma eläintarhoissa tai parhaimmis-
sakaan rescue-centereissä ei pärjää 
eikä pääse lähellekään sitä, mitä 
luonnollinen elinympäristö oikeasti 
tarjoaa. 

Virtaheporetkiopas paljastaa 
kuitenkin paviaanien salaisen 
vihollisen: Lemmikkieläinagentit. 
Voisimme kuulemma tilata lem-
mikiksi paviaanin. Maksaisi joitain 
satoja tuhansia kwachoja mutta 
paviaanin poikanen toimitettaisiin 
meille siististi köysi kaulassa. Ja 

Veteen valuvia 
arvoja ja unelmia

virtahepoja voisimme nähdä jos-
sain altaassa ihan lyhyen ajomat-
kan päässä, minne joku bisnesidea 
on niitä pyydystänyt, jottei virtahe-
poretkien tarvitsisi olla sitä, mitä 
opas joutuu meidän kanssamme 
kokemaan: parin tunnin puska-
kävely ja riisipeltomudassa räm-
piminen, välillä lähes vyötäröön 
ja ihan kameraan asti vedessä, 
riisinviljelijöille selvittäminen, että 

ei, emme ole tulleet virtahepoja 
tappamaan (mitä riisinviljelijät 
toivovat ja ovat myös paljon itse 
harrastaneet) vaan ihan vaan kat-
somaan. Ja lopulta emme näe 
hippoja, vaikka kuulemme äänet 
joenrantatiheiköstä. Niitä ei tällä 
alueella ole enää monta. Eikä tätä 
tilannetta voi kuin vain ymmärtää. 
Riisinviljelijän vaimo pyytää, että 
antaisin hänelle saippuaa, että saisi 
pestyä liasta harmaat neljä lastaan. 
Sattumalta repusta löytyy retkipa-
perisaippuaa kolme paketillista. 
Tätä parempaa käyttöa ei niille 
olisi voinut toivoa.

Lemmikkieläinkauppa, bush-
meat ja ihan vaan omien vil-
jelysten suojaamisen takia tu-
hoeläinten, kuten virtahepojen, 
tappaminen jäävät ehkä usein 
mediassa norsunluukaupan ja tii-
kerien salametsästyksen varjoon.  
Bush-meat on yksi suurista uhkista 

Afrikan eläimille. Katukaupassa voi 
vastaan tulla vaikka mitä lihaa. 
Kaikki kelpaa syötäväksi. Kotikou-
lussa toka- ja vitosluokkalaisten 
biologian oppimäärää on tullut 
kuitattua ravintoketjuja ja bush-
meat-bisneksen uhkia miettiessä. 
Paviaanien osuus lihansyöjien, 
hyeenoiden ja erinäisten kissa-
eläinten ravinnossa yllättää. Se 
luonnon tasapaino. Kaikki ovat 
tärkeitä. Circle of life. Kasungun 
luonnonpuistosta ovat hävinneet 
lähes kaikki eläimet – puiston 
yksinäisellä leijonauroksellekaan 
ei ole paljoa syötävää enää, kun 
antiloopit ovat päätyneet bush-
meat-lautaselle. 

Kuusivuotias on hämmentynyt: 
edellisellä viikolla katseltiin piir-
rettyä ravintoketjua, joka alkoi 
puun lehdestä ja päättyy kotkaan. 
Nyt on ensin pohdittu sitä, että 
melkein kaikki jättiläisliskosaaren 
liskot on pyydystetty ja sitten 
perään snorkkeliretkiopas pyy-
dystää odottaessaan pieniä kaloja 
jonkun hotellipihan kalalammik-
koon viihteeksi. Paviaanien on-
nellista elämää rantakivellä ihaillut 
tarkkailija menee ja huuhtelee 
Hello Kitty -bikineistään pienen 
mittarimadon lavuaarista alas. Niin, 
toimiiko se ravintoketju käytän-
nössäkin? 

Ja tarkkailija miettii, voiko 
tämän jälkeen enää välittää us-
kottavasti minkäänlaisia arvoja jäl-
keläisilleen. Kuusivuotias on juuri 
edellisiltana selostanut tietävänsä, 
mitä hypokriitti tarkoittaa. 

Ilona Airikkala-Otter

Kirjoittaja asuu ja työskentelee 
Intiassa. Malawissa hän työskenteli 
muutamia kuukausia.

Vieraileva kolumnisti
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Eläinlääkärit 
kokoontuivat!

Suomen Eläinlääkäriliiton 
eläinten hyvinvointipalkinnon sai 
eläinsuojelukeskus Onnentassu 
Riihimäellä. Vasemmalla Suomen 
Messusäätiön Kristina von 
Konow, joka luovutti palkinnon 
3 000 euroa, seuraavana palkitun 
tahon edustajat rahastonhoitaja 
Riitta Lehtonen ja eläintenhoi-
taja Tarja Vehviläinen. Oikealla 
liiton eläinsuojeluvaliokunnan 
puheenjohtaja Maria Wahlfors, 
lue lisää s. 546.

Vuoden eläinlääkäri 2015 Mirja 
Ruohoniemi kertoi muun muassa 
pohtineensa uran yhdessä vaihees-
sa olevansa ihan hakoteillä. 

Suomen Eläinlääkäriliitto järjestää 
Eläinlääkäripäivät apunaan omis-
tamansa Fennovet Oy.

Keskiviikkoillansuun avajaiset tarjosivat muun muassa 
palkintoja ja tarinoita niiden takana, puheenjohtajan kat-
sauksen kuluneeseen vuoteen, valtiovallan ajankohtaisen 
tervehdyksen kansliapäällikkö, ELT Jaana Husu-Kallion 
välittämänä ja Suomen Eläinlääketieteen apurahojen jaon 
pottina lähes 162 000 euroa. 

Eläinlääkäripäivät pidettiin 2.-4. joulukuuta lähes 1 200 

eläinlääkärin voimin. Sisältöä toivat myös yli 80 näytteil-

leasettajaa, järjestelyjä avusti 45 eläinlääketieteen opiskelijaa 

ja yli 50 senioria kokoontui omalle luennolleen. Omat 

kokonaisuudet järjestettiin eläintenhoitajille ja apteekkiväelle. 

Kaikkiaan kävijöitä oli 1717 henkilöä, uusi ennätys! 

koosTe: AnnA PArkkAri kUvAT: JAri Härkönen
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Tieteellisiä postereita oli mukana 
42 kappaletta eli aikamoinen 
urakka raadille läpikäytäväksi yh-
dessä iltapäivässä. 
Parhaan posterin pääpalkinnon 
voittanut Heini Koskinen toisena 
vasemmalla, sitten Elina Felin ja 
Heli Simojoki, joiden molempien 
posterit saivat 500 euron kunnia-
maininnan. Oikealla palkinnon 
lahjoittaneen Eläinlääketeollisuus 
ry:n Outi Wilen ja vasemmalla 
raadin puheenjohtaja Annamari 
Heikinheim. Palkituista kerrotaan 
liiton etusivun ajankohtaisissa, 
mukana ovat myös palkitut posterit 
pdf-muodossa, katso www.sell.fi.

Avajaisillan cocktail-tilaisuus 
antoi mahdollisuuden seu-
rusteluun ja kuulumisten 
vaihtoon hyvien tarjoomusten 
äärellä. 

Skool!

Biofarmin hallituksen jäsen, ELT, 
professori, praktikko, tutkija, virka-

mies ja yrittäjä Aimo Niskanen avasi 
näyttelyn ja cocktail-tilaisuuden! 
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Luentoja kommentoitiin käytävillä: ”Ai että oli hyvä ulosanti”, 
”Hiukan vaihtelee luennoijien taso, tämä eteni vähän hitaasti vaikka 
asia toki oli hyvää” ja ”Olipa ihanaa, että ehdin kuulolle.” Eläinlää-
käreille oli 11 luentokokonaisuutta ja päälle yritysten lounasluennot. 
Ulkomaalaisia luennoijia oli tarjolla kuusi ja kotimaisia lähes 30. 
Keskellä punaisessa koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Tiina Tiai-
nen. Valiokunta suunnittelee eläinlääkärien seminaariohjelmat.

Luennoimassa oli hevoseläinlääkä-
ri Carolyn Crowe (oikealla), joka on 
kouluttautunut ihmisten työvalmentajak-
si ja mentoriksi. Oikealla Business and 
working life -osion puheenjohtaja Kaisa 
Koutamäki.

Uuden IDEXX-luennon Stephen 
DiBartola sai kiitoksia.
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Tapaamisiin 30.11.–2.12. Eläinlääkäripäivillä 2016!

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto 
puhui Tiede ja tutkimus -osiossa tieteen ja tutki-
muksen suhteesta totuuteen samoin kuin oikeas-
sa reunassa istuva Jussi Valtonen, tutkija ja 
kaunokirjallisuudesta Finlandia-palkinnon 2014 
voittanut luennoija. Keskellä osion puheenjohta-
ja, Suomen Akatemian temaattisen tutkimusra-
hoituksen johtaja, ELT Riitta Maijala. 

Seniorien luennolla puhui Laura Hän-
ninen eläinten hyvinvointotutkimuksesta. 
Kuulolla oli myös Bertil Henrikssn, joka 
täyttää vuosia, kuten Urho Riihikoski,  
katso s. 560. Päivien osallistujien ikäero oli 
suurimmillaan 75 vuotta!

Syntymäpäiviä, 
ks. s 560!

Liiton omistama Fennovet järjesti liiton tilauksesta 
merkittävän osan päivistä ja tarjosi omalla osastol-
laan muun muassa ammattikirjallisuutta. Luentoko-
koelma on myynnissä Fennovetin verkkokaupassa.

Kirjoittaisitko sinä EKY:n 
70-vuotisjuhlajulkaisuun?  
Toimi heti, lue lisää ajankohtai-
sista s. 553.

A
.P

.

Lisätietoa: Päivien mediatiedotteet esimerkiksi parhaista postereista www.sell.fi. 
Lista Suomen eläinlääketieteen apurahojen saajista s. 560, kaikki tiedot www.sels.fi
Eläinlääkäripäivät: www.elainlaakaripaivat.fi
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TeksTi JA kUvAT: AnnA PArkkAri

Onnentassu sai palkinnon am-
mattimaisesti järjestetyn, hyvin 
verkostoituneen ja järkevästi hoi-
detun eläinsuojelutoiminnan sekä 
toimintaan tuloja tuovan eläinhoi-
tolan ylläpitämisestä. 

Suomen Eläinlääkäriliiton 
kolmas eläinten hyvinvointipal-
kinto jaettiin Eläinlääkäripäivien 
2015 avajaisissa 2. joulukuuta 
Helsingissä. 

”Suomen Eläinlääkäriliiton eläin-
suojeluvaliokunta kiinnitti erityi-
sesti huomiota ammattimaisella 
otteella linjakkaasti johdettuun 
toimintaan, jonka keskiössä on 
eläinten hyvinvointi ja auttami-
nen”, sanoi liiton eläinsuojeluva-
liokunnan puheenjohtaja, vuo-
desta 2010 valvontaeläinlääkärinä 
toiminut Maria Wahlfors palkintoa 
luovuttaessaan.

Yhdistys toiminnan 
taustalla

Eläinten Auttajat -yhdistyksen 
toiminta alkoi jo 20 vuotta sitten. 
Taustalla on kokemus aiemmas-

ta yrityksestä toisen yhdistyk-
sen nimissä: silloin toiminta kävi 
mahdottomaksi erimielisyyksien 
vuoksi. Eläinten Auttajat ry vastaa 
eläinsuojelukeskus Onnentas-
sun toiminnasta. Nykyisissä, varta 
vasten tätä varten rakennetuissa 
tiloissa on työskennelty vuodesta 
2006 saakka.

Vuonna 2014 Onnentassun 
eläinsuojelutyön asiakkaina oli 
324 kissaa ja 186 koiraa sekä pieni 
määrä jyrsijöitä ja muita pikkulem-
mikkejä. Eläimet olivat omistajien 
pitovaikeuksien takia luovuttamia, 
löytöeläimiä sekä eläinsuojeluvi-
ranomaisten päätöksellä hoitoon 
toimitettuja. Käytössä on periaate, 
että jokaisen eläimen kohdalla 
punnitaan paras toimintatapa.

Toiminnan toisena osana on 
lemmikinomistajia palveleva eläin-
hoitola, joka tarjoaa hyvät olot 
sisällä ja ulkona hoitoon jääville 
lemmikeille sekä tuottaa muun 
varainhankinnan ohella tuloja 
eläinsuojelutyöhön. ”Toimintaa 
johdetaan yrityksen tapaan, menot 
eivät voi ylittää tuloja”, kertoo 

Eläinlääkäriliiton 
eläinten hyvinvointipalkinto:
eläinsuojelukeskus 
Onnentassu 
Riihimäellä

Katso 
Eläinlääkäripäivien 

koostetta s. 542

Suomen 
Eläinlääkäriliiton 

eläinten 
hyvinvointipalkinto 

 
- Palkinnolla kannustetaan en-
tistä parempaan eläinten hy-
vinvoinnista huolehtimiseen.  
- Palkitsemisella kiinnitetään 
huomiota eläinten hyvinvointiin 
ja palkitaan tässä erinomaisella 
tavalla onnistuneita tahoja. 

-Palkinto annetaan joka kolmas 
vuosi palkitsemisvuoden valta-
kunnallisilla Eläinlääkäripäivillä. 
Nyt annettiin kolmas palkinto.

- Palkinto voidaan myöntää yh-
delle tai useammalle henkilölle tai 
yhteisölle, jotka toimivat eläinten 
parissa. 

- Ehdokkaita palkittavaksi voivat 
esittää Suomen Eläinlääkäriliiton 
jäsenet. 

- Liiton eläinsuojeluvaliokunta 
arvioi ja vertailee ehdokkaat ja 
esittää palkittavaa liiton halli-
tukselle. 

- Suomen Eläinlääkäriliiton halli-
tus päättää palkinnon antamises-
ta. Edelliset palkinnot annettiin 
vuonna 2012 ja 2009: vasikoiden 
hyvinvointia edistänyt Heikki 
Kemppi ja Jalostussikala Takku.

www.sell.fi/elainlaakariliitto ja 
kohta Eläinlääkäriliiton palkinnot

Eläinten 
Auttajat ry:n 
eläinsuojelu-
keskus Onnen-
tassussa on 
tilaa 600 m2. 
Tilat on varta 
vasten suun-
niteltu eläin-
suojeluun ja 
eläinhoitolan, 
hotellin tiloiksi. 

yhdistyksen perustajajäsen ja ra-
hastonhoitaja Riitta Lehtonen.

Yhteistyö eläinlääkärien 
kanssa toimii

Wahlfors kertoi liiton arvostavan 
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Onnentassun hyvää, joustavaa ja 
luotettavaksi todettua yhteistyötä 
eläinsuojeluviranomaisten kanssa. 
Muun muassa Onnentassuun 
eläinsuojelullisista syistä tuotavien 
eläinten ja löytöeläinten jättäminen 
hoitoon on järjestetty viranomaisil-
le erinomaisesti myös yöaikaan. 
”Toiminnan järjestelmällisyydestä 
voi ottaa mallia muuallakin”, to-
dettiin eläinsuojeluvaliokunnan 
yhteisellä käynnillä paikan päällä 
lokakuussa. 

”Onnentassu on ollut korvaama-
ton yhteistyökumppani valvoville 
virkaeläinlääkäreille, kun eläimil-
le on tarve järjestää kiireellisesti 
pysyvää tai väliaikaista hoitoa. 
Onnentassun toiminta eläinten 
yksilöllisen hoidontarpeen mää-
rittelyssä, eläimen uudelleensijoi-
tusmahdollisuuksien arvioinnissa 
ja tarvittaessa myös eläimen kär-
simyksen päättämisessä on ollut 
eläimen etua kunnioittavaa”, sum-
masi Maria Wahlfors. 

Ehdotus palkintoon saatiinkin 
alueella työskentelevältä virka-
eläinlääkäriltä. Riihimäellä toimiva 
Onnentassu tuottaa palvelun 12 
kunnalle: Riihimäki, Loppi, Kerava, 
Järvenpää, Mäntsälä, Pukkila, Nur-

mijärvi, Tuusula, Pornainen, Haus-
järvi ja Askola. 

Onnentassu tekee paljon yhteis-
työtä myös hoitavien eläinlääkärien 
kanssa. Yksityisellä eläinlääkärillä 
Satu Olkkosella on Onnentassussa 
hoitohuone eläinsuojelun eläimille 
ja rakennuksessa sijaitsee myös 
Riihimäen kaupungineläinlääkäri 
Jonna Syrjäsen vastaanotto vuok-
ratiloissa. Onnentassussa on neljä 
palkattua työntekijää, riittävästi 
toiminnan ylläpitämiseen.  

Hyvin suunnitellut tilat

Eläinsuojelukeskuksen tilat ja koko 
rakennus, ilmastointi ja lämmitys 
sekä ulkoilutarhat on varta vasten 
suunniteltu ja rakennettu tällaisen 
käyttöön. Kissoille ja koirille on 
juuri niille sopivat tilat. Rakennus-
hankkeeseen saatiin EU:n Leader-
tukea 50 000 euroa. ”Pari vuotta 
piti hanketta perustella eri tahoille. 
Tuon Leader-tuen myötä päästiin 
vauhtiin. Sitä ennen toimintaa 
pyöritettiin useissa, ei-niin-tarkoi-
tuksenmukaisissa tiloissa”, kertoi 
rahastonhoitaja Lehtonen.

”Keskuksen materiaalit on hyvin 
valittu, kymmenen vuoden käy-
töstä ei ole kulumisjälkiä”, kom-
mentoitiin eläinsuojeluvaliokunnan 
käynnillä. ”Ilma on todella hyvä, 
erilliset tilat ovat tarkoituksenmu-
kaiset sopivat kissoille ja koirille. 
Ulkotarhoja on runsaasti”, todettiin 
käyntiä summattaessa.  

Kissojen häkeissä on korkeam-
pia tähystyspaikkoja ja lasiovet, 
koirilla kestävät ja näkemisen 
mahdollistavat metallihäkit. Myös 
eläintautien leviämisen estäminen 
on otettu huomioon, käytössä on 
erillinen karanteeniosasto.

Valistusta ja neuvontaa

Onnentassun toimintaan kuuluu 
myös yleisövalistus, neuvonta ja 
erilaiset kampanjat sekä puuttumi-
nen eläinten huonoon kohteluun 
tekemällä ilmoituksia viranomai-
sille. Vapaaehtoisia otetaan toi-
mintaan mukaan hyvin mietityllä 
tavalla: toiminnan periaatteet ker-

rotaan selkeästi vapaaehtoistyöhön 
hakeville etukäteen. Eläinhoitaja-
opiskelijoita otetaan harjoitteluun 
hallitusti.

Kotia etsiviä lemmikkejä ei luo-
vuteta hetken mielijohteessa niitä 
haluaville, vaan ihmisten tietotaito, 
kyky ja halu sitoutua eläimen hoi-
toon pyritään selvittämään. Useim-
mat kotoa karanneet palaavat  
kotiin ja kodittomille, elinkelpoisil-
le lemmikeille löydetään uusi koti 
osin verkkosivujen avustuksella. 

”Eläimiin voi tutustua paikan 
päällä kahdesti viikossa”, kertoo 
toiminnanjohtaja Annulii Koponen. 
Myös verkkosivuilla on valokuvat 
kotia etsivistä ja löydetyistä eläi-
mistä, mutta siellä ei oteta vastaan 
varauksia eikä kerrota lisätietoja 
eläimistä. 

Palkintorahat 3 000 euroa lah-
joitti Suomen Messusäätiö, jonka 
taustalla on noin 200 yritystä. 

Lisätietoa: www.onnentassu.fi 
www.sell.fi, Eläinlääkäriliiton koh-
dalla on muun muassa tiedot liiton 
valiokunnista ja siten myös eläin-
suojeluvaliokunnasta

Esimerkki suojelutiloista: kis-
soilla on mahdollisuus päästä 
eri korkuisille hyllyille ja tilasta 
näkee tulijat. Koirat ovat eri ti-
loissa ja ulkotarhoja on runsaasti 
tarjolla.

Seinällä on kyltti, jossa kerro-
taan rakentamiseen saadusta 
EU:n Leader-tuesta. Vasemmalla 
rahastonhoitaja Riitta Lehtonen 
ja toiminnanjohtaja Annulii 
Koponen oikealla. 
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Palstalla Eläinlääkäriliiton lainoppineet vastaavat työsuhdekysymyksiin ja muihin lain-
säädännön tulkitsemisen kysymyksiin. Lehdessä esitellyissä tapauksissa ei kerrota oikei-

den eläinlääkärien nimiä. Kysymyksiä voi esittää osoitteeseen toimitus@sell.fi.

Juristi vastaa

Syrjintä raskauden ja 
perhevapaiden perusteella

Henkilön asettaminen eriarvoiseen 
asemaan raskauden, synnytyksen, 
vanhemmuuden tai perheenhuol-
tovelvollisuuden vuoksi on suku-
puoleen perustuvana syrjintänä 
tasa-arvolain vastaista. Tällainen 
syrjintä on kiellettyä kaikissa työ- 
ja virkasuhteen vaiheissa. 

Työhönottopäätöksen tulee perus-
tua hakijan pätevyyteen. Työnan-
taja ei työhönottotilanteessa saa 
kysyä hakijalta raskaudesta, per-
heenperustamissuunnitelmista tai 
vanhemmuudesta. Työnhakijalla 
on oikeus olla vastaamatta tällai-
siin kysymyksiin ja pidättäytyä ker-
tomasta esimerkiksi raskaudesta. 
Mikäli henkilö valitaan tehtävään, 
raskaudesta tulee kuitenkin ilmoit-
taa työnantajalle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen äitiysvapaan 
aiottua alkamista.

Työsuhteen määräaikaisuus ei 
ole hyväksyttävä peruste jättää 
raskaana tai perhevapaalla oleva 
hakija valitsematta, eikä henki-
lön määräaikaisuutta saa rajoittaa 
kestämään vain äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan alkuun. Mää-
räaikaista työsuhdetta ei myöskään 
saa raskauden tai perhevapaan 
vuoksi jättää uusimatta tai työn-
tekijää jättää vakinaistamatta, jos 
työvoiman tarve jatkuu. Jos mää-
räaikaisuuksia on aikaisemminkin 
jatkettu ilman erillistä hakumenet-

telyä, tulisi näin menetellä raskau-
desta tai perhevapaasta huolimatta. 

Sekä toistaiseksi voimassaole-
vassa että määräaikaisessa työ-
suhteessa olevalle työntekijälle 
voidaan valita sijainen hänen per-
hevapaansa ajaksi. Työnantaja ei 
saa vaihtaa perhevapaalla olevaa 
työntekijää sijaiseen, vaikka pitäisi 
sijaista pätevämpänä. 

Syrjintä on kiellettyä myös työ-
suhteen kestäessä eivätkä raska-
us tai perhevapaat saa vaikuttaa 
esimerkiksi palkkaukseen, työ-
tehtävien jakamiseen tai koulu-
tukseen pääsemiseen. Positiivinen 
erityiskohtelu, kuten esimerkiksi 
työntekijän vapauttaminen päi-
vystysvelvollisuudesta raskauden 
loppuvaiheessa, voi sen sijaan olla 
hyväksyttävää. Erityiskohtelustakin 
olisi kuitenkin syytä sopia työnte-
kijän kanssa. 

Työsuhdetta ei saa päättää syrji-
vin perustein. Syrjintäkielto koskee 
myös koeaikapurkua. 

Valvontakeinot ja 
seuraamukset

Työnantajan on pyynnöstä an-
nettava viivytyksettä kirjallinen 
selvitys menettelynsä perusteista 
henkilölle, joka epäilee tulleensa 
syrjityksi tasa-arvolaissa kielletyllä 
tavalla. Syrjintää epäilevä työnte-
kijä voi myös kääntyä asiassaan 
valvontaviranomaisen eli tasa-
arvovaltuutetun puoleen. 

Työnantaja, joka on tasa-arvo-
lain vastaisesti syrjinyt työnteki-

jää, voidaan määrätä maksamaan 
loukatulle työntekijälle hyvitystä. 
Hyvitys on määrältään vähintään 
3 570 euroa ja sitä on vaadittava 
nostamalla kanne käräjäoikeudessa 
kahden vuoden kuluessa syrjinnän 
kiellon rikkomisesta. Työhönotto-
tilanteessa kanne on nostettava 
vuoden kuluessa ja hyvitykselle 
on asetettu enimmäismäärä, 17 
840 euroa. 

Henkilön, joka katsoo joutu-
neensa syrjityksi, on esitettävä to-
siseikkoja syrjintäväitteensä tueksi, 
esimerkiksi perhevapaan ja määrä-
aikaisuuden jatkamatta jättämisen 
ajallinen yhteys. Tällöin syntyy 
syrjintäolettama ja todistustaakka 
siirtyy työnantajalle. Työnantajan 
on kyettävä osoittamaan menette-
lynsä lainmukaisuus ja hyväksyt-
tävyys vapautuakseen hyvityksen 
maksuvelvollisuudesta.  

Syrjintää harjoittava työnantaja 
saattaa myös joutua rikosoikeudel-
liseen vastuuseen menettelystään, 
sillä työsyrjintä on kriminalisoitu 
rikoslaissa. 

Mitä edellä on kerrottu työsuhteis-
ta, koskee myös virkasuhteita. 

Tämä kirjoitus on yleiskatsaus. 
Todellisesta tilanteesta kannattaa 
aina olla yhteydessä liiton jäsen-
neuvontaan.

Liina Kujala
OTM, asiamies
työ- ja virkasuhdeasiat
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Tämän vuoden Eläinlääkäripäivät 
ovat ohi. Osallistujia oli jälleen 
ennätysmäärä ja näyttely oli tänä-
kin vuonna loppuunmyyty. Päivil-
le osallistujat näyttivät nauttivan 
uuden oppimisesta ja kollegojen 
tapaamisesta. Eläinlääkäripäivät 
ovat vuosi vuodelta tiivistyneet, 
siten, että myös keskiviikko on 
kaikille hyödyllistä ohjelmaa 
täynnä. Perustellusti voidaankin 
sanoa, että Eläinlääkäripäivät kes-
tävät kolme täyttä päivää ja kaksi 
iloista iltaa.

Kulunut vuosi on ollut työn 
täyteinen. Tavoite, että ympäristö-
terveydenhuolto säilyy kokonai-
suutena ja osana perusterveyden-
huoltoa on työllistänyt kollegoja. 
Keskustelu jatkuu edelleen, eikä 
päätöksiä ole vielä tehty. Hallitus 
päättänee ensi vuoden alkupuo-
lella sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä, jolloin myös ympä-
ristöterveydenhuollon yksiköiden 
tulevaisuus selvinnee. Pyrimme 
siihen, että ympäristöterveyden-
huolto kokonaisuutena järjestetään 
sote-alueilla ja tuotetaan nykyisen 
kaltaisissa ja kokoisissa yksiköissä. 

Koulutukseen ja tutkimukseen 
sekä niiden mukana Helsingin 
yliopistoon on kohdistunut loppu-
vuonna merkittäviä säästöpaineita.
Yliopistolla käytiin syksyllä yhteis-
toimintaneuvottelut. Niiden tulok-
set ovat vielä kesken, mutta uutisia 
henkilökuntaa koskettaviin säästöi-
hin ja mahdollisiin irtisanomisiin 
odotamme alkuvuodesta. Yliopis-
ton kampus- ja tiedekuntarakenne 
on myös käymistilassa. Eläinlää-
kärien näkökulmasta tiiviimpi 
yhteistyö lääketieteen kanssa toisi 
synergiaa sekä opintoihin että 
työelämään. Eläinlääketieteellinen 
tiedekunta on eri arvioinneissa 
todettu erinomaiseksi. Siksi on 
tärkeää, että opetus ja tutkimus jat-
kuvat yhtä korkeatasoisina ja että 
niille varataan riittävästi resursseja.   

Tiedekunnan tavoitteena on 

toteuttaa valtuuskunnan tavoitteet. 
Eläinlääkäriliitto on uskottava ja ar-
vostettu asiantuntijoiden yhteenliit-
tymä. Sillä on edustaja useimmissa 
vaikutusvaltaisissa työryhmissä 
ja sen antamilla lausunnoilla on 
painoarvoa. Liiton kautta ja avulla 
pääset vaikuttamaan yhteiskunnal-
liseen keskusteluun ja yhteiskun-
nan kehitykseen. 

Voimme olla tyytyväisiä eläinlää-

Täysiä päiviä, iloisia iltoja – ja käymistä
kouluttaa osaavia ja taitavia eläin-
lääkäreitä yhteiskunnan tarpeisiin. 
Eläinlääkäriliitonkin tavoitteena on 
turvata laadukas eläinlääkintä kai-
kille eläimille koko maassa. Suomi 
on harvaan asuttu ja laaja maa, 
jolloin yhteiskunnan tuki eläinlää-
kintään harvaan asutuilla alueilla 
on tärkeä. Eläinten hoitaminen 
on niiden hyvinvointikysymys. 
Sairaudet ja tapaturmat eivät tule 

hoidettua asianmukaisesti, mikäli 
palvelua ei ole tarjolla. Ympäri-
vuorokautinen eläinlääkintähuolto 
kaikille ihmisten pitämille eläimille 
on tavalla tai toisella turvattava 
elintarviketurvallisuuden ja eläin-
suojelun takaamiseksi.

Alkavana vuonna pidetään 
Eläinlääkäriliiton vaalit. Paras tapa 
varmistaa, että omat, tärkeäksi 
katsomasi asiat tulevat hoidettua 
liitossa, on asettua ehdolle valtuus-
kunnan vaaleissa. Valtuuskunta on 
ylin päättävä elin ja se linjaa liiton 
tavoitteet tulevalle valtuuskunta-
kaudelle. Liiton hallitus puolestaan 

Tiiviimpi yhteistyö lääketieteen 
kanssa toisi synergiaa 
opintoihin ja työelämään.

kärien tekemään työhön: meillä on 
turvalliset elintarvikkeet, puhdas 
talousvesi ja monet eläintaudit ja 
zoonoosit on eradikoitu. Työn-
täyteinen vuosi alkaa olla lopuil-
laan. Välillä on syytä levähtää ja 
kerätä voimia uusiin ponnistuksiin. 

Toivotan Rauhallista Joulua ja me-
nestystä Uudelle Vuodelle.

Kirsi Sario
puheenjohtaja

Eläinlääkä-
ripäivien 
kunnia-
vieraslounas 
antoi näkö-
kulmaa. 
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Eviran ajankohtaissivut kertovat si-
kojen suolistotulehduksesta ja por-
sasyskästä, vasikkakasvattamojen 
polioenkefalomalasiasta, pässien 
virtsakivistä ja karitsojen ripulista.

Sika

Lawsonia intracellularis -suo-
listotulehdus
Yhdistelmäsikala lähetti tutkit-
tavaksi viisi lopetettua noin 8 
viikon ikäistä porsasta, koska vie-
roitettujen porsaiden kuolleisuus 
oli noussut tilalla. Osa porsaista 
sairastui noin 3–4 viikkoa vieroi-
tuksen jälkeen. Ne sairastuneet 
porsaat, jotka olivat kuolleet, olivat 
laihtuneet ja vähitellen menettä-
neet ruokahalunsa ennen kuole-
maa. Evirassa tehdyssä tutkimuk-
sessa neljällä porsaalla todettiin 
silmämääräisen ja histologisen 
tutkimuksen perusteella Lawsonia 
intracellularis -bakteerin aiheut-
tama suolistotulehdus. Porsaiden 
ohutsuolen loppupuolella todettiin 
voimakkaita muutoksia jopa yli 
yhden metrin pituisella alueella. 
Voimakkaimmin muuttuneissa 
kohdissa suolen limakalvopinta oli 
nekroottinen ja väriltään keltainen. 
Pienimmällä porsaalla todettiin al-
kuvaiheessa oleva saman bakteerin 
aiheuttama suolistotulehdus, jossa 
tyypillisiä Lawsonia intracellularis 
-bakteerin aiheuttamia limakalvo-
muutoksia oli todettavissa vain his-
tologisesti. Lisälöydöksenä neljällä 
porsaalla todettiin Brachyspira pi-
losicoli -tartunta. Koska Lawsonia 
intracellularis -bakteeritartunnan 
aiheuttamat ohutsuolimuutokset 
olivat niin voimakkaat, tutkitussa 
tapauksessa B. pilosicoli oli vain 
lisälöydös. Porsaat oli rokotettu 
cirkovirusrokotteella, eikä porsailla 

todettu circovirukseen (PCV2) liit-
tyvään sairauteen viittaavia muu-
toksia.

Tartunta-annos vaikuttaa Law-
sonia intracellularis -bakteerin ai-
heuttamien muutosten voimakkuu-
teen. Nuorten porsaiden suolissa 
todetut nekroottiset muutokset viit-
taavat suureen tartunta-annokseen. 
Koska kyseessä on ulosteperäinen 
tartunta, suolistotulehdusten en-
naltaehkäisemiseksi porsaat tulisi 
vieroituksen jälkeen aina siirtää 
edellisen kasvatusryhmän jälkeen 
puhdistettuun ja desinfioituun 
karsinaan.

Karsinoiden huolellinen puh-
distus ja desinfiointi on erityisen 
tärkeää, jos tilan porsailla esiintyy 
ripulioireita.

Porsasyskä
Eviraan tuli elokuun lopussa tutkit-

tavaksi Pohjanmaalta verinäytteitä 
sikalasta, jonka sioilla oli ollut ys-
käoireita. Lähes kaikissa näytteissä 
todettiin Mycoplasma hyopneu-
moniae -vasta-aineita osoituksena 
porsasyskätartunnasta.

Edellisen kerran porsasyskätar-
tuntaa todettiin Suomessa vuonna 
2013, jolloin sitä todettiin kahdella 
tilalla. Sikavan terveysluokituksen 
mukaan kansallisella tasolla olevil-
ta sikatiloilta edellytetään vapautta 
porsasyskätartunnasta.

Nauta

Polioenkefalomalasia vasikkakas-
vattamossa
Kahdella vajaan puolen vuoden 
ikäisellä lihasonnivasikalla havait-
tiin äkillisesti alkaneita keskusher-
mosto-oireita; eläimet makasivat 
kyljellään pää taakse taipuneena 
ja jalat suorina. Lisäksi ne vaikut-

Sikojen, nautojen ja 
lampaiden ongelmia

E
vi

ra

Lawsonia intracellularis -bakteeri voi aiheuttaa nekroottisen suolistotu-
lehduksen.  
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tivat sokeilta ja uhkausvaste puut-
tui. Vasikat kuolivat 1–2 päivän 
sairastelun jälkeen lääkityksestä 
huolimatta. Myöhemmin kuolleesta 
sonnista lähetettiin pää ja elimiä 
tutkimuksiin Eviraan. Isoaivojen 
poikkileikkauksessa näkyi keller-
täväksi värjäytyneitä alueita kuo-
rikerroksen harmaassa aineessa. 
Histologisessa tutkimuksessa to-
dettiin aivokuoren harmaan aineen 
nekroosi eli polioenkefalomalasia 
(PEM). Muutoksesta käytetään 
myös nimitystä serebrokortikaali-
nekroosi (CCN). 

Yleensä märehtijöiden polio-
enkefalomalasia liitetään tiamii-
nin (B

1
-vitamiini) puutteeseen. 

Tiamiinia tarvitaan hermosolujen 
glukoosiaineenvaihduntaan ja 
sen puute aiheuttaa hermosolu-
jen hapen puutteen ja kuolion. 
Tavallisimmin sairastuvat nuoret, 
hyvin kasvaneet lihanaudat. Tia-
miinin puute voi johtua joko vä-
hentyneestä tiamiinisynteesistä tai 
tiaminaasin aiheuttamasta tiamiinin 
hajoamisesta pötsissä. Pötsissä voi 
muodostua myös tiamiinin toi-
mintaa estäviä yhdisteitä. Tärkein 
nautojen tiamiinin puutteeseen 
johtava syy on yleensä voimakkaa-
seen väkirehuruokintaan liittyvän 
pötsihäiriön yhteydessä pötsimik-
robien (muun muassa Bacillus thi-
aminolyticus) tuottama tiaminaasi 
ja samanaikainen tiamiinisynteesin 
vähentyminen pötsiflooran toi-
mintahäiriön seurauksena. Rehun 
sisältämät tiaminaasipitoiset kasvit 
(sananjalka, suokorte) ovat mer-
kitykseltään vähäisempiä. Sai-
rauden alkuvaiheessa annetun 
tiamiinilääkityksen vaste näkyy 
yleensä nopeasti, myöhemmässä 
vaiheessa ei tiamiinihoidolla enää 

saada tuloksia palautumattomien 
aivomuutosten takia. Myös rehun 
tai juomaveden korkea sulfaattipi-
toisuus voi aiheuttaa polioenkefa-
lomalasian, joka vastaa huonosti 
tiamiinihoitoon.

Lammas

Pässeillä virtsakiviä
Muutaman loppusyksyn viikon 
aikana on tullut avattavaksi eri 
tiloilta useampi pässi, joilla on 
todettu virtsakivien aiheuttama 
virtsatietukos. Oireita virtsatietu-
koksessa ovat tuloksettomat virt-
saamisyritykset tai verensekainen 
virtsa, kivusta johtuva potkiskelu 
mahan alle ja hampaiden narskut-
telu. Tukoskohta on useimmiten 
joko jo lantion kohdalla virtsa-
putken mutkassa tai virtsaputken 
kärjessä olevan matomaisen li-
säkkeen kohdalla. Virtsakivet on 
monisyysairaus. Kivien muodos-
tumiseen voi olla perinnöllistä 
taipumusta.  Taustalla on kuitenkin 
aina yleensä myös ruokinnallisia 
syitä ja koko katraan tilanne tulee 
tarkistaa. Juodun veden määrä on 
erittäin tärkeä ja sitä voidaan lisätä 
lisäämällä rehustukseen suolaa. 
Rehun koostumus, väkirehun ja 
karkearehun suhde ja kivennäis-
ten määrä ja suhteet vaikuttavat.  
Tavallisimmille struviittikiville al-
tistaa erityisesti matala kalsium-
fosforisuhde, korkea magnesiumin 
määrä ja virtsan korkea pH.    

Strongylida-matotartuntojen aiheut- 
tamaa ripulia karitsoilla 
Loppukesän ja syksyn aikana on 
useissa keväällä syntyneiden karit-
soiden parasitologisissa ulostenäy-
tetutkimuksissa todettu runsaasti 

Strongylida-lahkon sukkulamatojen 
munia. Oireena karitsoilla on ollut 
ripulia ja heikentynyt kasvu. Myös 
kuolemantapauksia on esiintynyt. 
Sukkulamatojen Strongylida-lah-
koon kuuluu paljon kotieläinten 
terveydelle haitallisia loismato-
ja. Näiden tuottamat munat ovat 
yleensä niin samannäköisiä (poik-
keuksena esimerkiksi Nematodi-
rus-suku), ettei niiden erottamista 
toisistaan pidetä mahdollisena 
tavallisessa parasitologisessa ulos-
tetutkimuksessa. Lampaan loisista 
lahkossa ovat tärkeitä erityisesti 
Trichostrongylidae-heimon juoksu-
tusmaha- ja ohutsuolimadot. 

Yleensä kyseessä on useiden 
lajien sekatartunta. Matotartunta 
on yleensä heinäkuusta alkaen 
loppukesää kohti paheneva ongel-
ma. Kesän sääolosuhteilla on mer-
kitystä, sateisena kesänä ongelmia 
on enemmän. Laidunkierto on 
tärkein ehkäisykeino ja karitsoille 
tulisi varata puhtaimmat laitumet, 
mielellään sellaiset, joilla ei ole 
laidunnettu edellisen juhannuksen 
jälkeen. Myös eläintiheys vaikuttaa 
tartuntoihin. Karitsoiden painon 
kehitystä ja mahdollisia ripulioirei-
ta tulisi seurata huolella, ja tarvitta-
essa ottaa riittävästi ulostenäytteitä, 
jottei tilanne pääse yllättäen pahe-
nemaan.  Kaikilla lammastiloilla 
olisi hyvä olla eläinlääkärin laatima 
loistorjuntasuunnitelma.  

Lisätiedot: erikoistutkijat, ELL:t 
Taina Laine, Teija Kokkonen,  
Paula Syrjälä ja Kirsti Pelkola

www.evira.fi 
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Tutkimustietoa koirista 
tiedekunnan uutisissa

Kannanotto: Eläinsuojeluasiamiehen 
tehtävän jatkuttava

Palstan toimituksesta
Mahdolliset ideat ja aineistot tälle palstalle voi lähettää osoitteeseen toimitus@sell.fi.

Palstalle poimitaan ja muokataan aiheita lähetetyistä ja muutoin hankituista materiaaleista.

Tiedekunnan etusivun uutisissa kerrotaan kahdesta 
koiriin liittyvästä tutkimuksesta.
 
Hannes Lohen geenitutkimusryhmän yli 3 000 koiran 
192:sta rodusta tutkimus koirien varhaisiän koke-
musten vaikutuksesta myöhempään pelokkuuteen 
julkaistiin PLoS ONE-tiedejulkaisussa marraskuussa. 
Tutkimus on osa laajempaa Euroopan tiedeneuvoston 
rahoittamaa DOGPSYCH-hanketta.

Toinen uutinen kertoo professori Outi Vainion joh-

tamassa CogniDOG-hankkeessa saadusta tutkimustie-
dosta koirien tavasta kiinnittää huomiota sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Helsingin yliopiston eläinlääke-
tieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
sekä Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun 
yhteisprojektissa tutkittiin katseenseurannalla, kuinka 
koirat katsovat kuvia sekä lajitoveriensa että ihmisten 
kohtaamisista. Mukana oli 46 koiraa.

Lisätiedot: www.vetmed.helsinki.fi, katso Uutiset.

Lehden vuosittainen sisällysluettelo julkaistaan vain verkkosivuilla, kirjoittajan ja aiheen mukaan. Sisällöt 
ovat siellä vuodesta 2003. Tänä vuonna julkaistiin sadan kirjoittajan artikkeleita, yhteensä 568 sivua lehteä! 
Kiitos kaikille! www.sell.fi/elainlaakarilehti

Lehden vuosisisältö on verkossa

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 
esittää eläinsuojeluasiamiehen tai vastaavan viran-
omaistehtävän jatkuvan, kerrottiin kannanotossa 11. 
joulukuuta. 

”Eläinsuojeluasiamies pääsi ensimmäisen vajaan toi-
mintakautensa aikana hyvin laajan työsarkansa alkuun. 
Yhteistyöverkostojen luominen koe-, tuotanto-, har-
raste- ja luonnonvaraisten eläinten parissa toimivien 
tahojen sekä muiden eläinten hyvinvointiin vaikutta-
vien sidosryhmien kanssa vaatii oman aikansa, kuten 
myös rutiinien luominen uuteen toimeen”, sanotaan 
kannanotossa.

Kannanoton mukaan Suomeen tarvitaan viran-
omainen, joka muista intresseistä riippumatta ajaa 

eläinten asiaa ja katsoo yhteiskunnan toimia eläinten 
näkökulmasta pyrkien edistämään niiden hyvinvointia 
hyödyntämällä viimeisintä tutkimustietoa, valistamalla 
kansalaisia, yhdistämällä toimijoita, herättämällä asial-
lista keskustelua ja ottamalla esiin eri eläintenpitomuo-
tojen hyviä ja huonoja puolia sekä kehitettäviä asioita. 

Neuvottelukunnan maataloustuotantoa edustavat jä-
senet Leena Suojala (MTK) ja Johan Åberg (SLC) eivät 
yhdy neuvottelukunnan kannanottoon miltään osin.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva 
tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii 
ministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia kos-
kevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Lisätietoa: www.mmm.fi
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”Valokuvaus on vienyt sydämeni ja etenkin re-
vontulien kuvaaminen. Viime talvi oli mahtavaa 
aikaa tähän ja ulos tuli lähdettyä usein monena 
yönä viikossa”, kertoo ELL Markus Kiili. Yleensä 
hän katsoo vain, onko luvattu kirkasta taivasta, ja 
menee laavulle odottelemaan revontulien ilmes-
tymistä. ”Näitä laavujahan täällä riittää ja puutkin 
tuodaan valmiiksi veronmaksajien piikkiin.” 

Maaliskuussa Markuksen kuvat levisivät muun 
muassa Australian iltauutisiin ja tämän syksyn 
revontulikuvia on julkaistu useissa lehdissä ja 
nettisivuilla ympäri maailmaa. Etenkin kolmen 
kuvan sarja, joihin tallentui revontulien lisäksi 
meteoroidin lento, herätti suurta huomiota maa-
ilmalla ja kuvat julkaistiin pääkuvina lokakuun 
Tähdet ja avaruus -lehdessä. Valokuvauksen lisäksi 
Markus on innostunut myös revontulivideoiden 
tekemisestä ja nekin ovat saaneet kymmeniä tu-
hansia katsojia. 

Suurin medianäkyvyys on varmaan kuitenkin 
kuvalla, joka näytettiin yhdessä Japanin suosituim-
massa, maailman ihmeistä kertovassa TV-ohjelmas-
sa. Kuvausryhmä oli syyskuussa Markuksen opas-
tamana kuvaamassa revontulia Ylläksellä ja ohjaaja 
ihastui Markuksen käyntikortissa olleeseen kuvaan 
niin, että halusi kuvan myös TV-ohjelmaansa.  

”Jonkun kerran tämä harrastus on mennyt 
muita huvittaviin mittasuhteisiin, kun olen hyvän 
revontuliennusteen vuoksi ajanut illalla Norjaan 

tai Ruotsiin etsimään kirkasta taivasta, mutta käy-
väthän kunnaneläinlääkäritkin Lapissa hoitamassa 
poikimahalvausta 150 kilometrin päässä”, kertoo 
Markus. 

Kuvassa on Markus itse, hän otti kuvan ajasti-
mella. Varkaankurun laavu Ylläksellä on Markuk-
sen kotikulmilla. Jos ei näy hienoja revontulia, 
on aikaa tehdä itse tulia. Tähän kuvaan osui 
kahdenlaisia tulia. 

Markuksen kuviin voi tutustua osoitteessa 
www.markuskiili.com.

Eläinlääkärilehden kansikuvat kuvaavat tänä ja 
ensi vuonna eläinlääkärien vapaa-aikaa.

Laavulla

Kirjoita EKY:n juhlajulkaisuun!
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys täyttää 70 vuotta ensi vuonna. 
Juhlajulkaisuun haetaan kirjoittajia: hei siellä sinä aikanaan EKY:ssä 
toiminut!

EKY etsii minkä hyvänsä ikäisiä kirjoittaja, jotka haluavat jakaa muistoja 
ajalta, jolloin tuli oltua mukana toiminnassa. Verestä muistoja nyt, kun 
sille on kysyntää ja saavutettavissa on laajempi lukijakunta. 

Kirjoittaa voi EKY-talosta, EKK:n ajoista, opiskeluriennoista ylipäänsä 
tai vaikka viimeisen vuosikymmenen myllerryksistä. Hienoa olisi saada 
tarinoita sinulle tärkeistä, hauskoista tai huomionarvoisista aiheista. 

Kirjoitusten tulee olla valmiita helmikuun lopussa 2016. Kiitos.
Vastauksia kysymyksiin: Liisa Koivunen eli emanta@eky-ry.fi ja puh. 

044 544 0526.

Edellinen juhlajulkaisu julkais-
tiin EKY:n täyttäessä 60.
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Lehden ulkoasu uudistuu 
Suomen Eläinlääkärilehden ulkonäkö muuttuu vuonna 2016. 

 
Ulkoasun uudistustyö tehtiin lokakuussa. 

”Näyttää hyvältä.” ”Saamme myös sivut käytettyä hiukan aiempaa 
tehokkaammin eikä onneksi ulkoasun kustannuksella.” ”Kyllä lehden 
vielä tunnistaa.” Tällaisia kommentteja kuultiin toimitusneuvoston  
kokouksessa 6. marraskuuta. 

Samalla lehden taittaja vaihtuu: yli kymmenen vuotta lehteä tait-
tanut Timo Kumpulainen Taittokoneesta jää yhteistyökumppaniksi 
joidenkin muiden graafisten töiden osalta ja työtä jatkavat kirjapainon 
taittostudion Reija Jokinen ja Risto Mikander. 

Lehden painatuksesta järjestettiin laaja kilpailutus kuluvana vuon-
na. Perusteellisen vertailun ja pohdinnan jälkeen päädyttiin jatkamaan 
nykyisen painon kanssa, joka on pitkään tunnettu nimellä Kirjapaino 
Uusimaa. Samaan aikaan tehtiin yrityskauppoja: Kirjapaino Uusimaa 
(omistajanaan Keskisuomalainen Oyj) yhdistyi Mediatalo ESA:n kanssa. 

Uuden yhtiön omistus jakautuu siten, että 60 prosenttia omistaa 
Keskisuomalainen Oyj ja 40 prosenttia Mediatalo ESA Oy. Uusi yhteinen 
nimi on Painotalo Plus Digital eli tuttavallisesti PPD. Lehden fyysinen 
painaminen siirtyy Porvoosta Lahteen uuden vuoden alusta, koska  
molemmilla paikkakunnilla oli samantyyppiset Suomen Eläinlääkäri- 
lehdelle sopivat arkkipainokoneet, ja koneet jäävät vain toiselle  
paikkakunnalle.

Suomen Eläinlääkärilehti 1/16 ilmestyy 28. tammikuuta. 
Hyvää kannattaa odottaa!

Lisätietoa: toimituspäällikkö Anna Parkkari puh. 09 7745 4817. 

PI
XM

AC MRSA:ta 
satunnaisesti 
sianlihassa 
Myös suomalaisesta sianlihasta voi 
satunnaisesti löytyä antibiooteille 
vastustuskykyistä MRSA-bakteeria. 

Evirassa on valmistumassa kartoitus, 
jossa on tutkittu MRSA-bakteerin 
esiintyvyyttä vähittäismyynnissä ole-
vasta tuoreesta sianlihasta. MRSA:n 
tarttumista lihasta ihmiseen ei pidetä 
isona riskinä, kunhan lihan käsittelee 
hygieenisesti ja kypsentää kunnolla.

Kuluvan vuoden aikana Evira 
tutkii 300 tuoreesta sianlihasta otet-
tua näytettä MRSA- eli metisilliini-
resistentin Staphylococcus aureus 
-bakteerin varalta. Sen esiintymistä 
sianlihassa ei ole aiemmin selvitetty 
Suomessa näin laajasti. Marraskuu-
hun mennessä tutkituista, valtaosal-
taan kotimaisesta 275 lihanäytteestä 
kuudesta on todettu MRSA-bakteeri. 
Niistä viisi oli kotimaista lihaa. Vii-
meisistä näytteistä saadaan tutki-
mustulokset tammikuun loppuun 
mennessä.

Kaikki tähän mennessä todetut 
MRSA-bakteerit ovat sioilla yleisesti 
esiintyvää tyyppiä. Sioille baktee-
ri aiheuttaa tautia vain harvoin. 
Suomessa MRSA-bakteeria esiintyy 
tuoreessa sianlihassa merkittävästi 
vähemmän kuin esimerkiksi Tans-
kassa, jossa 20–30 prosentissa sian-
lihanäytteitä on todettu MRSA:ta. 

MRSA-bakteeri voi levitä eläimes-
tä toiseen ja tilalta tilalle. Tärkeää 
on, että sikojen kanssa työskentele-
vät ja tiloilla vierailevat ovat huolel-
lisia muun muassa suojavaatetuksen 
ja käsihygienian kanssa.

Lue lisää: Eviran portaali www.
evira.fi ja www.zoonoosikeskus.fi
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Kliinisen Diagnostiikan Laboratorio

Serologia  –  Endokrinologia  –  M
ikrobiologia  –  Patologia  –  A

llergiat  –  PCR-testit  –  G
enetiikka

Luotettava ja moderni 
laboratoriokumppani
Tarjoamme laadukkaat palvelut 
eläinlääkäreille vaivattomasti saman 
katon alla yli 25 vuoden 
kokemuksella. 

Tutustu valikoimaamme  
osoitteessa laboklin.fi

LABOKLIN (FI)
info@laboklin.fi
www.laboklin.fi
p. 044-0675353

MSD Animal Health kiittää  
yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

MSD Animal Health/Intervet Oy
Keilaranta 3, PL 86, 02151 Espoo
p. 010 2310 750, f. 09 4127235
info_af_finland@merck.com
www.msd-animal-health.fi

Hyvää JouluA JA onneA vuoDelle  

2016
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Kuluvan vuoden tieteellisistä artikkeleista palkitaan 
paras. 

Vuoden aikana julkaistiin 12 vertaisarvioitua artikkelia. 
Niistä paras palkitaan 15. tammikuuta. Arviointikriteerit 
olivat yleiset: työn tieteellinen laatu sekä kiinnostavuus 
ja käyttökelpoisuus lehden lukijoille. 

Lehden toimitusneuvosto valitsi kolme artikkelia 
lyhytlistalle, josta professori, vuoden 2013 Topi Salmi 
-palkinnon saanut Liisa Sihvonen valitsee palkittavan. 

Lue lisää Suomen Eläinlääkärilehdestä 1/16, joka 
ilmestyy 28. tammikuuta tai verkkosivuilta iltapäivällä 
15. päivä, www.sell.fi.

Paras tieteellinen 
artikkeli 2015?
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Olemme lahjoittaneet 

joululahjoihin tarkoitetut 

varat hyväntekeväisyyteen 

Hope-yhdistykselle, 

joka tekee työtä vähäosaisten 

lasten paremman arjen 

puolesta Suomessa.

Kiitos yhteistyöstä! 
Toivotamme tunnelmallista 
joulun aikaa.

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY vetmedic.fi 

Kurssitoverini Urho Riihikoski vietti 31. kirjansa 
Eläinlääkäri eläinten hyvinvointia edistämässä 
julkaisujuhlaa Tampere-talossa 5. joulukuuta. 

Kirja on omakohtainen kertomus kirjoittajan 
elämästä ja siankasvattajien parissa tehdystä työstä 
sekä siihen liittyvien eri piirien toiminnasta. Seu-
raava päivä oli hänen 85. syntymäpäivänsä. Sali 
täyttyi osanottajista:  omaisten lisäksi opiskelu- ja 
työtovereita, ystäviä sekä työn kautta tutuksi tul-
leita eri ammattikuntien edustajia. Tunnelmaa ja 
viihdemusiikkia loi päivänsankarin kotiseudulta 
kotoisin oleva orkesteri Naapurin onni. Kuunte-
limme ja katselimme Urhon laatimaa videoesitys-
tä, viihdyttäävää ja opettavaista.

Kuinka yhteen ihmiseen voi tarttua näin paljon 
osaamista ja aloitekykyä? Eläinten elinolojen ja 
eläinsuojien parantaminen, rakentamistapojen, 
ruokintakäsittelyn ja tiedotuksen kehitys on ollut 
Urhon päämäärä. Totean, että saavutus on kiitet-
tävä. Tutkimus ja opetus kasvattajien parissa ovat 
olleet vuosikymmenien mittaista ja  toimenpitei-
den tarkoitus on ollut eläinten terveydenhuollon 

ja elinolojen parantaminen. Kuulimme ja näimme 
monipuolisessa videoesityksessä erikoisesti teu-
rassikojen kasvatukseen tulleet korjatut raken-
nusratkaisut ja ruokinnan järjestelyt onnellisen 
lihan tuottamiseksi. 

Eeva Yrjänäinen 

Urho 85 vuotta: Hurraa!

Koottua antibioottitietoa 
lemmikkien omistajille

Kuvassa vasemmalta TLK:n johtajat Tuomo 
Yli-Ketola ja Veikko Siltala, Urho sekä ELT Veikko 
Tuovinen.

Tulosta antibioottitietoa 
asiakkaallesi!

Euroopan antibioottipäivänä 18. marraskuuta Evira 
muistutti antibioottien vastuullisesta ja tarkoituksen-
mukaisesta käytöstä. Lemmikkien omistajia varten 
tehtiin kooste aiheesta. 

Koosteen nimi on Katse koirien ja kissojen antibioot-
tihoitoihin. Sen voi lukea ja tulostaa Eviran verkkosi-
vuilta esimerkiksi lemmikkien omistajille. 

Ohjeen lopussa kerrotaan, että eläinlääkärin lääk-
keiden käyttöä ohjaa lainsäädäntö ja että Suomessa 
on pitkät perinteet antibioottien vastuullisesta käytöstä. 
Myös lainsäädäntö ottaa kantaa eläinten antibiootti-
lääkityksiin. Esimerkiksi tiettyjä ihmisten vaikeiden 
bakteerisairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei 
saa käyttää lainkaan eläimille. Kriittisen tärkeitä an-
tibiootteja, kuten kolmannen polven kefalosporiineja 
tai fluorokinoloneja, saa käyttää ainoastaan, jos muut 
vaihtoehdot eivät esimerkiksi tutkimustulosten perus-
teella tehoa. Lainsäädäntö edellyttää, että eläinlääkärin 
on itse varmistuttava antibiootin tarpeesta.
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Lisätietoa: www.evira.fi, helpoin keino löytää ohje on 
kirjoittaa sen nimi sivujen hakuun
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Olemme lahjoittaneet 

joululahjoihin tarkoitetut 

varat hyväntekeväisyyteen 

Hope-yhdistykselle, 

joka tekee työtä vähäosaisten 

lasten paremman arjen 

puolesta Suomessa.

Kiitos yhteistyöstä! 
Toivotamme tunnelmallista 
joulun aikaa.

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY vetmedic.fi 

Ilmoittaudu Lääkäripäivien 
näyttelyynkin verkossa

Uutta: verkkoilmoittautuminen 
Lääkäripäivien näyttelyyn!
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Lääkäripäivät ovat tuttuun tapaan Helsingissä 13.–15. 
tammikuuta Messukeskuksessa. 

Maailma muuttuu, enää ei tehdä paperisia näyttelykut-
suja, jotka on perinteisesti jaettu joulukuun Eläinlää-
kärilehdenkin välissä. Näyttelyynkin voi ilmoittautua 
Lääkäripäivien verkkosivujen kautta. 

Lääkäripäivien näyttelyyn voivat tutustua lääkärit, 
hammaslääkärit, eläinlääkärit, apteekkihenkilökunta ja 
lääketieteen opiskelijat. Osastojen lisäksi näyttelyssä 
on tietoiskuja, lounassymposiumeja sekä ajankohtaisia 
debatteja. Näyttely on avoinna keskiviikkona ja tors-
taina klo 8–17 sekä perjantaina klo 8–16.

Näyttely on maksuton kaikille kävijöille ja kurssi-
osallistujille.

Lisätietoa: www.laakaripaivat.fi
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HENKILÖUUTISET

VäiTöKSiä

ihmisten 
astmalääke koirien 

hengitystiesairauksien 
hoitoon

ELL Marika Melamiehen väitöskirja 
aiheesta Studies on canine lower 
respiratory tract with special re-
ference to inhaled corticosteroids 
tarkastettiin eläinlääketieteellisessä 
tiedekunnassa 6. marraskuuta. 
Väitöskirja kuuluu pieneläinten 
sairauksien alaan.

Lyhyesti väitöksestä
Henkitorven, keuhkoputkien ja 
keuhkokudoksen sairaudet ovat 
koirilla yleisiä. Tyypillisiä oireita 
ovat jatkuva yskä, limaiset ys-
kökset sekä rasituksensietokyvyn 
heikentyminen. Oireet ovat usein 
niin vakavia, että ne alentavat 
merkittävästi niin lemmikin kuin 
omistajankin elämänlaatua. Koi-
rien hengitystiesairauksien hoito 
on usein oireenmukaista, koska 
parantavaa lääkitystä ei ole. Mela-
mies selvittää väitöstutkimukses-
saan sekä diagnostista menetelmää 
että hoitomuotoa, hengitettävää 
kortikosteroidia, jonka käytöstä 
lemmikkieläimillä ei ole aikai-
sempaa tutkimustietoa. Tutkimus 
osoittaa, että hengitettävän korti-
kosteroidin, budesonidin, käyttö 
koirilla on turvallista. 

Hengitystiesairauksien hoidossa 
on oleellista, että diagnosointi-
menetelmät ovat luotettavia sekä 
lääkitykset turvallisia ja helposti 
annosteltavia.

Yksi yleisimmin käytetyistä hoi-
tomuodoista on pitkäkestoinen 
kortikosteroidilääkitys. Erityisesti 
suun kautta annosteltaessa korti-
kosteroidit voivat aiheuttaa hait-
tavaikutuksia, kuten runsasta juo-
mista ja virtsaamista, ruokahalun 
kasvua, mahalaukun haavaumia, 
immuniteetin heikkenemistä, sy-
dämen tiheälyöntisyyttä, lihaska-

toa, sokeritautia ja pahimmillaan 
elimistön oman kortisolituotan-
non lamaantumista. Inhaloitavi-
en kortikosteroidien käyttö on 
pienemmän haittavaikutusriskin 
takia vakiintunut hoitomuoto 
ihmisen astman ja pitkittyneen 
keuhkopu tken tu l ehduk sen 
hoidossa. Se on yleistymässä myös 
lemmikkieläimillä, vaikka tutki-
mustietoa näiden lääkeaineiden 
farmakokinetiikasta, metaboliasta 
ja erittymisestä koirilla ei ole. 

Monissa hengitystiesairauksissa 
diagnoosi vaatii muiden tutkimus-
ten lisäksi hengitysteiden tähystä-
misen ja keuhkohuuhtelunäytteen 
ottamista, jotta saadaan kerät-
tyä epiteelejä verhoavaa nestettä 
(ELF). Melamies tutki keuhko-
huuhtelunäytteessä käytetyn nes-
temäärän vaikutusta saadun ELF:n 
määrään. Huuhtelunesteen määrän 
suhteuttaminen koiran painoon 
tuotti vakaamman ELF:nsaannon 
kuin vakionestemäärän käyttö. 
Lisäksi hän tutki inhaloitavan 
kortikosteroidin, budesonidin, 
farmakokineettisiä ominaisuuk-
sia inhalaation ja suonensisäisen 
annostelun jälkeen. Inhaloidun 
budesonidin farmakokinetiikassa 
ei havaittu suuria eroja verrattuna 
lapsilla saatuihin tuloksiin, joskin 
sen keuhkohyötyosuus oli koirilla 
hieman pienempi. Tutkimus osoit-
ti, että inhaloitavan budesonidin 
käyttö koirille on turvallista. Me-
lamies osallistui myös budesonidin 
määritysmenetelmän kehittämiseen 
ja validointiin. 

Koirat saivat kortikosteroidilää-
kitystä kuukauden ajan hengitys-
teiden kautta (budesonidi tai fluti-
kasonipropionaatti) tai suun kautta 
(prednisoloni). Sekä prednisoloni 
että flutikasonipropionaatti lamasi-
vat elimistön omaa kortisolituotan-
toa toisin kuin budesonidi. Tulos 
osoitti, että käytetyillä annoksilla 
haittavaikutusten riski inhaloitaval-
la budesonidilla oli pienempi kuin 

muilla tutkituilla lääkkeillä.
Väitöstutkimus tuo uutta tietoa 

koirien keuhkohuuhtelunäytteessä 
käytettävästä nestemäärästä sekä 
inhaloitavan budesonidin farmako-
kinetiikasta ja haittavaikutuksista. 
Tulosten perusteella tutkimuksia 
inhaloitavan budesonidin käytöstä 
koirien hengitystiesairauksien 
hoidossa kannattaa jatkaa. 

    

Prosessoitujen 
elintarvikkeiden 

mutageenisuus on 
Suomessa vähäinen 

M.Sc. Matthew Omoruyin väitös-
kirja Mutagenic and estrogenic 
activities of commercially proces-
sed food items and water samples: 
a comparison between Finland 
and Nigeria tarkastettiin eläinlää-
ketieteellisessä tiedekunnassa 6. 
marraskuuta. Väitöskirja kuuluu 
toksikologian alaan.

Lyhyesti väitöksestä
Prosessoitujen ruokien, talous-
raakaveden ja jätevesilaitoksilta 
vesistöihin virtaavan puhdistetun 
veden epäillään altistavan ihmi-
siä kemiallisille mutageeneille ja 
estrogeenin kaltaisille aineille. 
Aihetta ei ole riittävästi tutkittu. 
Omoruyin väitöskirjatutkimus kar-
toittaa nykytilannetta ja vertailee 
sitä yhdessä eurooppalaisessa 
(Suomi) ja yhdessä afrikkalaisessa 
maassa (Nigeria). Omoruyi havait-
si, että nigerialaiset elintarvikkeet 
ja juomavetenä käytetyt pakatut 
vedet sisältävät todennäköisemmin 
mutageenisia ja estrogeenisia ke-
mikaaleja kuin suomalaiset.

Elintarvikkeiden ja juomaveden 
mutageenit ja estrogeeniset yhdis-
teet ovat globaalisti merkittäviä 
syövän aiheuttajia.
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Omoruyi havaitsi, että kaupal-
listen prosessoitujen elintarvikkei-
den mutageenisuus, eli DNA:han 
pääasiassa yhden emäsparin muu-
toksia aiheuttavien kemikaalien 
pitoisuus, oli Suomessa yleensä 
vähäinen, 60-70 % elintarvikenäyt-
teistä oli ei-mutageenisia riippuen 
siitä, tehtiinkö tutkimus Salmo-
nella typhimurium -kannalla TA 
100 vai TA 98. Vaikka enemmistö 
alun perin positiivisista näytteis-
tä oli negatiivisia täydentävissä 
tutkimuksissa, eräät einesleikkeet 
(kylmäsavustettu nauta, grillattu 
kalkkuna ja savustettu kana – yksi 
erä jokaisesta) olivat mutageenisia 
kaikilla kolmella käytetyllä mää-
ritysmenetelmällä. Tämä osoittaa, 
ettei mutageeninen vaikutus ollut 
toissijaista. Suomalaisten elintarvik-
keiden vähäistä mutageenisuutta 
tukivat samankaltaisten elintarvik-
keiden polysyklisten aromaattisten 
hiilivetyjen analysoidut pitoisuu-
det.

Suurin osa (75 %) nigerialaisista 
elintarvikkeista oli mutageenisia 
Amesin testissä. Chin-chin (pavuis-
ta ja vehnäjauhoista paistettu väli-
pala), hampurilainen, suya (erään-
lainen kebab) ja papukakku olivat 
mutageenisia kaikilla kolmella 
määritysmenetelmällä. Yksikään 
näyte ei kuitenkaan ollut positii-
vinen Comet-määrityksessä, joka 
mittaa suurempia DNA-vaurioita 
kuin yksittäisten nukleotidien mu-
taatioita. Näytteet eivät myöskään 
olleet soluille myrkyllisiä millään 
tutkituista kolmesta menetelmästä.

Nigeriassa pussiin pakatuista 
juomavesistä 31 % oli estrogeeni-
sia. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 
0,79–44,0 ng/ l estradioliekviva-
lentteja (EEQ). Yksikään suoma-
lainen hana- tai pullovesinäyte ei 
antanut estrogeenista vastetta in 
vitro -kokeessa. Samoin Helsingin 
Viikinmäen jätevedenpuhdista-
mon raakaveden estrogeeninen 
aktiivisuus oli yleisesti pieni (alle 
määritysrajan olleista pitoisuuksista 
aina pitoisuuteen 0,7 ng/ l EEQ 
asti) lukuun ottamatta maalis- 

ja elokuun näytteitä 2011. Täl-
löin mitattiin suhteellisen suuria 
pitoisuuksia (14,0 ja 7,8 ng/ l 
EEQ). Puhdistetusta jätevedestä 
ei missään vaiheessa löydetty 
estrogeenista aktiivisuutta, kuten 
ei myöskään puhdistamattomasta 
tai puhdistetusta talousvedestä 
Helsingissä.

Tulokset viittaavat siihen, että 
nigerialaiset elintarvikkeet ja juo-
mavedet sisältävät todennäköi-
semmin mutageenisia ja estro-
geenisia kemikaaleja kuin niiden 
suomalaiset vastineet. Nigeriassa 
pitäisi ryhtyä toimiin, joilla ihmis-
ten altistumista näille yhdisteille 
vähennetään.

    

Utaretulehdusbakteerin 
kiinnittyminen ja bakteerin 
lisääntymis- ja infektiokyky

FM Tiina Salomäki väitöskirja ai-
heesta Host-microbe interactions 
in bovine mastitis Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus si-
mulans and Streptococcus uberis 
tarkastettiin eläinlääketieteellises-
sä tiedekunnassa 23. lokakuuta. 
Väitöskirja kuuluu eläinlääketie-
teellisen mikrobiologian ja immu-
nologian alaan.

Lyhyesti väitöksestä
Naudan utaretulehdus on lypsy-
karjan yleinen ja maidontuottajalle 
suuria kustannuksia aiheuttava 
tauti. Vakavavia tulehduksia aihe-
uttavat etenkin Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus ja Strep-
tococcus uberis. Lievempiä tuleh-
duksia aiheuttavien bakteerien 
pääryhmän muodostavat koagu-
laasi-negatiiviset stafylokokit. Väi-
töskirjatyö tarkastelee naudan ja 
mikrobin vuorovaikutusta kolmen 
bakteerin, Streptococcus uberik-
sen ja koagulaasi-negatiivisten 
Staphylococcus epidermidiksen 
ja Staphylococcus simulansin, 
kautta. Tulokset painottavat bak-

teerin kiinnittymisen (adheesion) 
merkitystä. 

Kokeellisessa utaretulehdusmal-
lissa Salomäki selvitti, millaisen 
vasteen naudan puolustusjärjes-
telmä saa aikaan, kun utarekudos 
altistetaan koagulaasi-negatiivisille 
S. epidermidikselle ja S. simulan-
sille. Bakteerit pystyivät infektoi-
maan utareen ja osassa tapauksista 
säilyivät hengissä ja lisääntyivät 
utareessa koko tutkimusajan. S. 
epidermidis ja S. simulans kykeni-
vät myös aiheuttamaan kliinisesti 
havaittavan tulehduksen. 

Biofilmin muodostuminen on 
havaittu S. uberiksella äskettäin. 
Tutkimuksen lähtömateriaalina oli 
satunnaisesti mutatoitu S. uberis 
-geenikirjasto. Salomäki havaitsi 
13 eri geenin vaikuttavan biofilmin 
muodostukseen. Näistä säätelijänä 
toimiva geeni (liaR) vaikutti nega-
tiivisen säätelyn kautta. Lopullinen 
säätelymekanismi jää kuitenkin tu-
levien tutkimusten selvitettäväksi.

Erilaisia kliinisiä oireita aiheut-
tavia S. uberis -kantoja Salomäki 
tutki in vitro -solumalleissa. Hän 
havaitsi yhteyden niiden biofilmin 
muodostuksen, epiteelisoluihin 
kiinnittymiseen ja puolustussolujen 
syömäksi päätymisen (fagosytoin-
nin) välillä. Tiukasti epiteelisolui-
hin kiinnittyneet bakteerikannat 
eivät tulleet fagosytoiduiksi yhtä 
helposti kuin heikommin kiinnit-
tyneet. Oireiden voimakkuus ja 
bakteerien ominaisuudet olivat 
yhteydessä vain fagosytoinnin 
kohdalla. 

Tutkimustulokset tuovat esille 
kiinnittymisen (adheesion) mer-
kityksen. Kiinnittyminen pintaan, 
joko elolliseen tai elottomaan, 
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auttaa bakteeria muodostamaan 
biofilmiä, pysymään utarekudok-
sessa  ja välttämään fagosytoosia. 
Bakteerien ei ole välttämätöntä 
kyetä muodostamaan biofilmiä, 
mutta niiden on pystyttävä tarttu-
maan johonkin rakenteeseen. Tart-
tuminen voi lisätä isännän puo-
lustuksen aktivoitumisen riskiä. 
Vaikkei väitöskirjatutkimuksissa 
havaittu biofilmin suoraa vaikutus-
ta oireita aiheuttavien kantojen vä-
lillä, tulokset antoivat viitteitä yh-
teydestä epiteeliin kiinnittymisen 
ja fagosytoosin välttelyn välillä. 
Näiden tekijöiden kautta bakteeri 
pystyy lisääntymään utareessa ja 
infektoimaan sen, joskin bakteerin 
kontaktit utareen epiteeli- ja puo-
lustussoluihin vaikuttavat toimivan 
eri mekanismeilla.

ERiKOiSTUNEET 
ELäiNLääKäRiT

Nimi Valmistumispäivä
Koulutusohjelma

Merja Dahlblom  9.11.
Pieneläinsairaudet

Anu-Mari Valtonen 13.11.
Pieneläinsairaudet

LAiLLiSTETUT 
ELäiNLääKäRiT 

4.11.
Ordina-Sinisalo Olena 3074

10.11.
Koivisto Elina Maria 2864

12.11.
Tomša Kamil 3075

17.11.
Lehtonen Outi Pauliina 2872
Sandström Isa Johanna 2853

19.11.
Constantin Loredana-Gabriela 3076

24.11.2015:
Lammi Linda Vilhelmiina 2851

APURAHOJA

Suomen Eläinlääkäriliitto myöntää 
kahdesti vuodessa opiskelijamatka-
apurahoja. 
Apurahan saivat opiskelijat:
Hentunen, Roosa, University of 
Vienna, Itävalta, 475 e
Kaarakainen, Henna, University of 
Pretoria, Etelä-Afrikka, 975 e
Oksanen, Jenni, University of Co-
penhagen, Tanska, 355 e
Timonen, Anri, Ghent University, 
Belgia, 475 e

Suomen eläinlääketieteen säätiön 
myöntämät apurahat
Tutkimusapurahoja myönnettiin 
yhteensä 145 900 euroa ja matka-
apurahoja yhteensä 14 850 euroa.
Tutkimusapurahat 
Aalto-Araneda, Mariella  
Andersson, Magnus  
Björkman, Stefan
Candido, Marcus
Castro, Hanna   
Dahlsten, Elias   
Eklund, Marjut   
Eriksson-Kallio, Anna Maria 
Haapala, Vera   
Hiitiö, Heidi   
Holopainen, Saila   
Jaakkonen, Anniina
Junkkari, Reija   
Kallio-Kujala, Ira    
Kantala, Tuija   
Kaukonen, Maria   
Keto-Timonen, Riikka  
Kettunen, Karoliina   
Koho, Ninna   
Koskinen, Heini   
Kovanen, Sara   
Mäkitaipale, Johanna  
Oliviero, Claudio  
Olkkola, Satu   
Pöntinen, Anna   
Sihvo, Hanna-Kaisa  
Simojoki, Heli   
Taponen, Suvi    
Turunen, Hetamarju  
Venhoranta, Heli   
Viitanen, Sanna    
Yun, Jinhyeon   

Matka-apurahat
Airas, Niina  
Derman, Yagmur  
Hiitiö, Heidi  
Hytönen, Marjo  
Jokelainen, Pikka   
Karkamo, Veera  
Luukkanen, Jenni   
Mykkänen, Anna  
Penttinen, Laura  
Rajala-Schultz, Päivi  
Viljamaa-Dirks, Satu  

Katso tarkemmat tiedot 
www.sels.fi.

SYNTYMäPäiViä

Eläinlääkäri Bertil Henriksson 
täyttää 95 vuotta 20. joulukuu-
ta. Juhlaa vietetään perhepiiris-
sä. Katso myös Eläinlääkäripäi-
vien koostetta s. 545.

Urho Riihikoski täytti 85 vuotta 
6. joulukuuta. Katso sivua 560. 
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KURSSIT
KOTIMAA

MAALiSKUU

Kotieläinten etologia ja hyvin-
vointi vko 10, 7.–11.3. Helsinki. 
Lisätiedot: laura.hanninen@hel-
sinki.fi.

Nauta pintaa syvemmältä vko 
10, 7.–11.3. Saari. Lisätiedot: 
helena.rautala@helsinki.fi. www.
vetmed.helsinki.fi/saari/opiskelu/
kurssit.htm. 

Sorkkahoitokurssi vko 10, 
8–10.3. Saari. Lisätiedot: heli.
simojoki@helsinki.fi.

SEP ry:n koulutuspäivät 19.–
20.3. Tampere. Lisätiedot: www.
sep.fi.

HUHTiKUU

Hevosten lisääntyminen 4.–8.4. 
Ypäjä. Lisätiedot: maria.kareskos-
ki@helsinki.fi, www.vetmed.hel-
sinki.fi/saari/opiskelu/kurssit.htm.

Lisää lampaista ja vähän vuo-
histakin vko 15, Saari. Lisätiedot: 
eeva.mustonen@helsinki.fi., www.
vetmed.helsinki.fi/saari/opiskelu/
kurssit.htm.

VUOSi 2016

TAMMiKUU

Sianlihan tuotanto pellolta pöy-
tään 7.–8.1. ja 11.–12.1. Hel-
sinki. Lisätiedot: mari.heinonen@
helsinki.fi, www.vetmed.helsinki.
fi/saari/opiskelu/kurssit.htm.

Lääkäripäivät 13.–15.1. Helsinki.  
Lisätiedot: www.laakaripaivat.fi.

HELMiKUU

Sikojen lisääntyminen ja tervey-
denhuolto, 29.2.–4.3. Seinäjoki. 
Lisätiedot: olli.peltoniemi@helsinki.
fi, www.vetmed.helsinki.fi/saari/
opiskelu/kurssit.htm.

Terveyttä
rakentamassa
Laadukas B-lausunto
Kollega hoitaa kollegaa
Toimintakyvyn arviointi 
Persoona työvälineenä

Tavoitteena
terveys ja toimintakyky 

ä ee ä

65 
ajankohtaista 

kurssia

Messukeskus 13.–15.1.2016 | laakaripaivat.fi | facebook.com/laakaripaivat2016 | #LP2016
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VUOSi 2016

TAMMiKUU

International Master Course In 
Porcine Health Management 
And Business Administration, 
1 January–31 December 31, 
Italy. More information: www.
ecphm.org.

Recognising and managing 
paraneoplastic conditions in 
practice, January 28, Great 
Britain.  More information: www.
gla.uk.

KURSSIT
ULKOMAAT

HELMiKUU

Certified Small Animal/ Equine 
Acupuncture Course 2016 
starting February 1, Spain.  
Online course. More information: 
www.mvtc.es.

Managing common upper 
airway disorders, February 25, 
Great Britain.  More information: 
www.gla.uk.

www.triolab.fi

Laboratorio-
diagnostiikan 

johtava asiantuntija
Uutuus:
Immunokemian 
määritykset klinikalla

Fuji AU10
TSH, T4 ja kortisoli

Utareterveyskurssi vko 16, 
Saari. Lisätiedot: paivi.rajala-sc-
hultz@helsinki.fi, www.vetmed.
helsinki.fi/saari/opiskelu/kurssit.
htm.

JOULUKUU

Eläinlääkäripäivät 30.11.–2.12.  
Lisätiedot: www.sell.fi.

VUOSi 2017

JOULUKUU

Eläinlääkäripäivät 29.11.–1.12.  
Lisätiedot: www.sell.fi.
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Computed tomography (CT) in small animals
Lectures 22.1.2016 GE Healthcare, Helsinki
Practicals 23.1.2016 Eläinsairaala Aisti, Vantaa

The course is organized in co-operation with GE Healthcare, Eläinsairaala Aisti and Fennovet.
Target group:  Veterinarians interested in CT, limited turnout
Course language:  English and Finnish
Instructors:  Myyntipäällikkö Seppo Kahlos ja sovelluskouluttaja Juri Korpinen, GE Healthcare, MA, DrMedVet, 
 DVR, DipIECDVI, DACVR, MRCVS Tobias Schwarz, University of Edinburgh, DVM Raimonda Uosyte 
 and DVM Mindaugas Rakauskas, Eläinsairaala Aisti.
Course fees (VAT 0%):
Lectures:  For members of the Finnish Veterinary Association 195 euros, non-members 235 euros, if enrolled by 
 21.12.2015. From 22.12.2015, the course fees are 235 and 280 euros respectively.
Practicals:  For members of the Finnish Veterinary Association 250 euros, non-members 300 euros, if enrolled by 
 21.12.2015. From 22.12.2015, the course fees are 300 and 360 euros, respectively.

Hevosen laboratorionäytteiden perusteet
29.1.2016 ELTDK, Viikki, Helsinki

Kohderyhmä:  Hevosklinikoilla työskentelevät eläintenhoitajat
Kouluttaja:  Tutkimusteknikko Merja Ranta, ELTDK, HY, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos.
Hinta:  295 euroa ilmoittauduttaessa 11.1. mennessä. 12.1. alkaen osallistumismaksu on 354 euroa.

Laser therapy simplified 
13.2.2016 EHYT Talo, Salo

The course is organized in co-operation with K-Laser USA and Vetman.
Target group:  Small animal practitioners, veterinary nurses and physiotherapists, limited turnout
Course language:  English and Finnish
Instructors:  David Bradley, DVM, FASLMS, K-laser USA, Suvi Heinola, DVM and Jouni Niemi, DVM, Vetman
Course fees:  For members of the Finnish Veterinary Association 195 euros, non-members 235 euros (VAT 0%), 
 if enrolled by 31.12.2015. From 01.01.2016, the course fees are 235 and 280 euros (VAT 0%), respectively. 
 From 01.02.2016, the course fees are 280 and 335 euros (VAT 0%), respectively.

Eläinlääkärin verotus ja kirjanpito
5.–6.3.2016 Paatsamasali, Viikki, Helsinki

Kohderyhmä:  Eläinlääkärit ja eläinlääketieteen opiskelijat
Luennoitsijat:  Marjo Salin, Veronmaksajain keskusliitto, Ida Korolainen ja Anne Lehto, Tilipalvelu Elli Oy
Hinta:  Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille yhden päivän hinta on 165 euroa ja kahden päivän hinta on 270 euroa. 
 Muille vastaavasti 265/350 euroa. Eläinlääkäriliiton opiskejajäseniille 5. ja 6. kurssilaisten kohdalla 
 osallistuminen on maksutonta kerran per päivä ja muiden vuosikurssien kohdalla 60 euroa/
 päivä. 

Kiitokset kouluttajillemme, asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneille päättyvästä vuodesta.

Tunnelmallista joulunaikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!
Toivottaa Fennovetin väki

P.s. Toimistomme on kiinni 24.12.–3.1.
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Osallistumisehdot 2016
Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova.

Katso kotisivuiltamme päivitetyt osallistumisehdot, jotka ovat voimassa 1.2.2016 alkaen.

Lisätietoa koulutustilaisuuksista on internetsivuillamme. Osallistumismaksut ovat voimassa ilmoitettuun päivä-
määrään asti. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

www.fennovet.fi, fennovet@fennovet.fi, puh. 09 7745 4819.

Siemennettävä, tiine ja synnyttävä tamma
11.–12.3.2016 Tampere

Kohderyhmä:  Eläinlääkärit 
Luennoitsijat:  ELT, Diplomate ECAR Maria Kareskoski, HY ELTDK, ELL, Diplomate ACVIM, hevossairauksien 
 erikoiseläinlääkäri Jonna Jokisalo, Animagi-hevossairaala Hyvinkää, ELL Kaisa Nivola, Kallelan Oriasema, 
 Kalanti, ELL, lisääntymistieteisiin erikoistuva eläinlääkäri Stella Attia, HH Embryo Oy, Loppi, ELL Katja 
 Lappalainen, Sipoo
Hinta:  Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 295 euroa/yksi päivä ja 490 euroa/kaksi päivää ilmoittauduttaessa 
 9.2.2016 mennessä. Muut vastaavasti 354/588 euroa.

Koiran ja kissan hammashoito: Käytännön perusteet
15.–17.4.2016 Salo

Kohderyhmä:  Pieneläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit
Kouluttajat: ELL, DAVDC, DEVDC Helena Kuntsi-Vaattovaara, ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Niina 
 Luotonen Anident Oy
Hinta:  Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 1350 euroa ilmoittauduttaessa 15.3.2016 mennessä. 
 Muut vastaavasti 1620 euroa.

Päivitä praktiikkatietosi: Pieneläinten pehmytosakirurgia
22.–23.4.2016 Scandic Espoo

Kohderyhmä:  Peruspraktiikkaa tekevät eläinlääkärit
Kouluttajat:  Professori, Dipl. ECVS Outi Vapaavuori, ELL, Dipl. ECVS Sari Mölsä, ELTDK, HY.
Hinta:  Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 295 euroa/yksi päivä ja 490 euroa/kaksi päivää ilmoittauduttaessa 
 29.2.2016 mennessä. Ei-jäsenten hintoihin lisätään 20 % korotus. 

Juoksutusmahakurssi
14.5.2016 Saari, Mäntsälä

Kouluttajat:  Kliiniset opettajat Helena Rautala ja Heli Simojoki, ELTDK, HY sekä ELL Tomas Häggvik, 
 Kokkolan kaupunki.
Hinta:  Ennakkoilmoittautujan hinta Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 195 euroa/luennot ja 545 euroa/
 luennot+harjoitukset ilmoittauduttaessa 1.3.2016 mennessä. Välillä 2.3.–18.4.2016 hinnat 
 ovat 215/600 euroa. Ei-jäsenten hintoihin lisätään 20 % korotus.

Small animal advanced abdominal ultrasonography
21.–22.5.2016 Äänekoski

Kohderyhmä:  Pieneläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit
Kouluttajat:  Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, ELT, Dipl. ECVDI Merja Laitinen ELTDK, HY ja DVM,
 Dipl. ECVDI Nina Ottesen, Norwegian School of Veterinary Science, Norway.
Hinta:  Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 1050 euroa ilmoittauduttaessa 20.4.2016 mennessä. Muille hinta 
 vastaavasti 1260 euroa.

Käytännönpohjainen ultraäänikoulutus peruskurssin käyneille tai vastaavat taidot omaaville. Aiheina mm. maksa,
haima, sappirakko, urogenitaalit, ruoansulatuskanava ja lisämunuaiset. Opetuskieli on englanti ja suomi.
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Tietoja työpaikkailmoittelusta Työpaikkailmoituksista tulee ilmetä päivystysvelvollisuuden määrä, rahapalkan suuruus euromääräisesti 
sekä praktiikan ja muiden tehtävien välinen aikamääräinen jakosuhde. Yksityisten eläinlääkäriasemien osalta riittää, kun ilmoituksessa on 
nähtävänä palkanmääräytymisperuste. Suomen Eläinlääkäriliiton yksityissektorin vähimmäispalkkasuositus vastavalmistuneelle eläinlääkä-
rille, jolla ei ole enempää työkokemusta, on 3 231 euroa kuukaudessa. Liiton suositus kunnassa työskentelevän praktikkoeläinlääkärin 
vähimmäispalkaksi on 2 450 euroa kuukaudessa, ja hygieenikon ja valvontaa suorittavan eläinlääkärin vähimmäispalkaksi 4 600 euroa kuu-
kaudessa. Suomen Eläinlääkäriliiton suositus työn kuormittavuudelle on, että päivystysvelvollisuus on jaettu vähintään viiden eläinlääkärin 
kesken. Mikäli palkkasuositus alittuu, kuormitussuositus ylittyy tai työpaikkailmoituksessa on muuten seikkoja, joiden vuoksi toivotaan 
yhteydenottoa liittoon, työpaikkailmoitus on merkitty tähdellä *. Yhteyttä pyydetään tarvittaessa ottamaan liiton toimistoon puh. 09 7745 
4811. Työpaikkailmoitukset voi jättää lehteen lähettämällä tekstin ja logotiedoston erillisenä tiedostona sähköpostilla osoitteeseen toimitus@
sell.fi. Jäsenet voivat jättää ilmoituksen kotisivuille liiton sivujen jäsenosiossa olevan linkin kautta tai sähköpostilla riitta.puro@sell.fi. Muista 
kotisivuille tulevista työpaikkailmoituksista voi ottaa yhteyttä toimitus@sell.fi.

*
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on 17.1.2016 mennessä haettavana 
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA 

Rovaniemi toimii vastuukuntana Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueella. Tässä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa työskentelee yhdeksän 
kaupungineläinlääkäriä, joista kolmen sekä valvontaeläinlääkärin toimipiste on Rovaniemellä, kahden 
Ylitorniolla, yhden Ranualla, yhden Pellossa ja yhden Kolarissa. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon yk-
sikössä työskentelee seitsemän terveystarkastajaa, toimistosihteeri ja terveysvalvonnan johtaja. 

Valvontaeläinlääkärin virka 
Virka on haettavana ja hakuaika on 17.1.2016 saakka. Haettavana olevan valvontaeläinlääkärin viran 
toimipiste sijaitsee Rovaniemellä. Toiminta-alueena on koko yhteistoiminta-alue. Virka sisältää eläinlää-
kintähuoltolaissa (765/2009) määriteltyjä valtion valvontatehtäviä (eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisia 
tehtäviä) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, (EY) N:o 854/2004, eläinperäisten tuot-
teiden virallisen valvonnan järjestämisestä säädettyjä tehtäviä (ns. hygieniatehtäviä) tai muita työnantajan 
määräämiä tehtäviä koko yhteistoiminta-alueella. Virkaan ei kuulu päivystysvelvollisuutta, mutta halu-
tessaan voi osallistua päivystyksiin. Virka täytetään mahdollisimman pian. Valvontaeläinlääkärin viran 
kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät 
KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin viran tehtäväkohtainen palkka on läh-
tökohtaisesti 4164,85 € (L5EL3000), mutta hakija voi esittää palkkatoiveensa. Päivystyksistä maksetaan 
erillinen korvaus sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 
Valvontaeläinlääkärin virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhaku-
palveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. 

Lisätietoja antaa terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi, puh 0400 295866 tai sähköpostilla etunimi.
sukunimi@rovaniemi.fi. 

Lisätietoja Rovaniemen kaupungista: www.rovaniemi.fi

Liiton jäsenedut ovat sinua varten!
 

Perehdy koko tarjontaan ja ohjeisiin verkkosivujen jäsenosiossa, tarvitset jäsen- eli 
Fimnet-tunnukset.

 

www.sell.fi, joko: etusivun banneri Jäsenedut jäsenelle tai sivujen kohta Jäsenelle, liitto ja 
vasemman reunan valikosta jäsenedut.
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Toimiston henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@sell.fi 
toimiston sähköposti: toimisto@sell.fi

Liiton puheenjohtaja 
Kirsi Sario, puh. 050 911 9117

Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Olli Ruoho, puh. 040 820 1257 
ja varapuheenjohtaja Jani Soini

Hallitus 2015 
Kirsi Sario, Markus Kiili, Elias Dahlsten,  
Elina Illukka, Katri Kiviniemi, Hanna 
Nurmi, Anu Tulokas, varajäsenet  
Marja-Leena Ratilainen ja Leena  
Oivanen ja sihteeri Marjatta Vehkaoja.

Toiminnanjohtaja 
Marjatta Vehkaoja, puh. 050 438 5514

Assistentti 
Riitta Puro, puh. 09 7745 4810

Asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta 
Liina Kujala, puh. 09 7745  4815 
Maria Jokela, vanhempainvapaalla

Asiamies, yrittäjä- ja  
ammatinharjoittajaneuvonta  
Annika Pohjolainen, puh. 09 7745 4812

Tiedottaja ja toimituspäällikkö 
Anna Parkkari, puh. 09 7745 4817

Toimitussihteeri 
Anneli Itäluoma-Alanen, 
puh. 09 7745 4813

Toimisto 
Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki 
Puh. 09 7745 4810  
www.sell.fi

Pankkitilit

Helsingin OP IBAN:  
FI09 5723 0220 4034 43, BIC: OKOYFIHH 
Nordea IBAN:  
FI25 1521 3000 1046 71, BIC: NDEAFIHH

FENNOVET OY 

Puh. 09 7745 4819 
etunimi.sukunimi@fennovet.fi 
Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki 
Toimitusjohtaja Raija Korolainen,  
puh. 09 7745 4816 
Myynti- ja markkinointipäällikkö  
Tiina Karenius, puh. 09 7745 4814 
Koulutussuunnittelija Outi Hälli,  
puh. 050 400 5710  
Koulutusassistentti Sanna Silén,  
puh. 09 774 54819 
www.fennovet.fi

TiLiPALVELU ELLi OY 

etunimi.sukunimi@fennovet.fi 
Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki 
Talouspäällikkö Pirkko Nousiainen,  
puh. 040 5593871 
Kirjanpitäjä Ida Korolainen  
puh. 050 911 8137 
Kirjanpitäjä Anne Lehto puh. 044 703 6035
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WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN 
APURAHAT HAETTAVANA

Walter Ehrströmin säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian, 
erityisesti maitohygienian, kehittäminen ja sen tieteellisen tutki-
muksen edistäminen. Säätiö julistaa haettavaksi 100 000 euroa. Osa 
rahasta myönnetään laajempiin tutkimushankkeisiin, osa pienem-
pinä tutkimus- ja matka-apurahoina ensisijaisesti maitohygieniaa 
tai muuta elintarvikehygieniaa edistäviin tarkoituksiin.

Hakemukset on osoitettava säätiön hallitukselle ja toimitettava 
3.2.2016 klo 16.15 mennessä säätiöön joko osoitteella Maitohygie-
nialiitto, PL 115, 00241 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen info@
maitohygienialiitto.fi.

Hakukaavakkeet ja ohjeet ovat saatavissa internetistä osoitteesta 
www.maitohygienialiitto.fi.

Tiedustelut sähköpostitse emilia.lavonen@maitohygienialiitto.fi.

SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN 
SÄÄTIÖN APURAHAT

Suomen eläinlääketieteen säätiön tarkoituksena on eläinlääketieteen 
tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän 
kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Säätiö 
jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Keväällä 2016 jaetaan 20 000 euroa matka-apurahoina. Matka-
apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat 
tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin.

Apurahat haetaan sähköisesti verkkopalvelun kautta osoitteessa 
www.sels.fi.  Sieltä löytyvät myös ohjeet. Sähköinen versio on 
tallennettava ja lähetettävä sähköisesti Suomen eläinlääketieteen 
säätiölle.  Paperista hakemusta ei lähetetä.

Apurahahakemuksem on oltava perillä viimeistään 5.2.2016.



VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY
PL 27, 13721 PAROLA
Puh. 03 630 3100
vetmedic@vetmedic.fi 

Kesium vet 40 mg/10 mg, 50 mg/12,5 mg, 200 mg/50 mg, 400 mg/100 mg, 500 mg/125 mg 
purutabletti kissoille ja koirille. Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini ja klavulaanihappo. Käyttöai-
heet: Seuraavien infektioiden hoitoon, kun aiheuttajana on amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdis-
telmälle herkkä, beetalaktamaasia tuottava bakteerikanta ja kun valmiste on kliinisen kokemuksen ja/
tai herkkyysmäärityksen mukaan ensisijaislääke: Ihoinfektiot (myös pinnallinen ja syvä pyoderma), 
kun taudin aiheuttaja on Staphylococcus spp. Virtsatietulehdukset, kun taudin aiheuttaja on Staphy-
lococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli tai Proteus mirabilis. Hengitystieinfektiot, kun 
taudin aiheuttaja on Staphylococcus spp, Streptococcus spp tai Pasteurella spp. Ruoansulatuska-
navan infektiot, kun taudin aiheuttaja on Escherichia coli. Suuontelon (limakalvojen) infektiot, kun 
taudin aiheuttaja on Pasteurella spp, Streptococcus spp tai Escherichia coli. Vasta-aiheet: Ei saa 
käyttää eläimillä, joiden tiedetään olevan yliherkkiä penisilliineille, muille beetalaktaameille tai apuai-
neille. Ei saa käyttää eläimillä, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta ja anuria tai oliguria. Ei saa 
käyttää gerbiileillä, marsuilla, hamstereilla, kaniineilla eikä chinchilloilla. Ei saa käyttää hevosilla eikä 
märehtijöillä. Ei saa käyttää tilanteissa, joissa tiedetään olevan resistenssiä kyseiselle yhdistelmälle. 
Erityiset varotoimet: Älä käytä tapauksissa, joissa aiheuttajabakteeri on herkkä kapeakirjoisille peni-
silliineille tai pelkälle amoksisilliinille. Asianmukaista herkkyysmääritystä suositellaan hoitoa aloitet-
taessa, ja hoidon jatkamista suositellaan vain, kun taudinaiheuttajan herkkyys yhdistelmälle on var-
mistettu. Maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa annostus on arvioitava huolellisesti, ja valmisteen 
käytön on perustuttava eläinlääkärin tekemään hyöty-riskiarviointiin. Haittavaikutukset: Valmisteen 
antamisen jälkeen voi esiintyä lieviä ruoansulatuskanavan oireita (ripulia ja oksentelua). Hoito voi-

daan lopettaa haittavaikutusten vaikeusasteen ja eläinlääkärin tekemän hyöty-riskiarvioinnin perus-
teella.  Allergisia reaktioita (ihoreaktioita, anafylaksia) saattaa joskus esiintyä. Näissä tapauksessa on 
lopetettava valmisteen käyttö ja annettava oireenmukaista hoitoa. Tiineys ja laktaatio: Laboratorio-
tutkimuksissa rotalla ja hiirellä ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista, sikiötoksisista 
tai emälle toksisista vaikutuksista. Tiineyden ja laktaation aikana valmistetta voidaan käyttää ainoas-
taan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. Yhteisvaikutukset: 
Kloramfenikoli, makrolidit, sulfonamidit ja tetrasykliinit saattavat estää penisilliinien antibakteerisen 
vaikutuksen, sillä niiden bakteriostaattinen vaikutus alkaa nopeasti. Penisilliinit saattavat voimistaa 
aminoglykosidien vaikutusta. Annostus ja antotapa: Suositusannos koirille ja kissoille on 10 mg 
amoksisilliinia / 2,5 mg klavulaanihappoa painokiloa kohti kahdesti vuorokaudessa suun kautta. 
Vaikeissa tapauksissa voidaan eläinlääkärin harkinnan mukaan käyttää kaksinkertaista annosta: 20 
mg amoksisilliinia / 5 mg klavulaanihappoa / kg kahdesti vuorokaudessa. Purutabletit sisältävät ma-
kuaineita, ja useimmat kissat ja koirat ottavat ne. Purutabletit voidaan antaa suoraan eläimen suuhun 
tai lisätä pieneen määrään ruokaa. Hoidon kesto: Tavanomaisissa tapauksissa vaste saavutetaan 
yleensä 5–7 hoitovuorokauden kuluessa. Kroonisissa tapauksissa suositellaan pitkäkestoisempaa 
hoitoa. Tällöin eläinlääkäri määrittää hoidon kokonaiskeston, jonka on kuitenkin oltava riittävä var-
mistamaan bakteeriperäisen taudin täydellinen paraneminen. Eläin on punnittava mahdollisimman 
tarkoin oikean annostuksen varmistamiseksi ja aliannostuksen välttämiseksi. Pakkaukset: 40/10 
mg ja 50/12,5 mg: 20 tabl; 200/50 mg: 16 tabl ja 96 tabl; 400/100 mg: 24 tabl ja 96 tabl; 500/125 
mg: 96tabl. Myyntiluvan haltija: SOGEVAL, Ranska

vetmedic.fi 

Amoksisilliini-klavulaanihappo 
maittavana purutablettina

Myös 
500/125 mg 

vahvuus!



Antaa  
paukkua vaan
Sileo®geeli on ainoa koirien äänipelkoon hyväksytty lääke. Geelin vaikuttava aine on 
deksmedetomidiini, joka pienellä annoksella lievittää ahdistusta rauhoittamatta koiraa. 
Sileo® annetaan ruiskulla suun limakalvolle koiran osoittaessa ensimmäisiä merkkejä 
äänipelosta. Vaikutus alkaa nopeasti ja annos voidaan uusia tarvittaessa 2 tunnin välein. 

Hallitse  
koiran  

äänipelko

R Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon koirille. Vaikuttava aine:  Deksmedetomidiinihydrokloridi. Käyttöaihe: Äänipelosta aiheutuvan akuutin ahdistuk-
sen ja pelkoreaktion lievittäminen. Annostus: Suun limakalvoille koiran posken ja ikenen väliin 125 mikrogrammaa/m2. Vasta-aiheet: Vakava sydän- tai 
verisuonisairaus, vakava systeemisairaus, yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Ei saa käyttää, jos koira on selkeästi sedatoitunut edelli- 
sen annostelun vaikutuksesta. Erityisvarotoimet: Nielty geeli ei tehoa. Syöttämistä tai makupalojen antamista on vältettävä 15 minuutin ajan geelin 
annostelun jälkeen. Haittavaikutukset: Ohimenevä kalpeus annostelukohdassa, sedaatio, oksentelu, virtsanpidätyskyvyn puute. Harvoin voi esiintyä 
ahdistuneisuutta, periorbitaalista turvotusta, uneliaisuutta ja maha-suolitulehduksen oireita. Täydelliset tuotetiedot: www.ema.europa.eu. 12/2015. 


